
Mapy plošnej aktivity Cs územia Slovenska v mierke 1 : 200 000137

     Predkladaný súbor máp vznikol pri riešení geologickej úlohy „Reambulácia máp 

rádioaktivity Cs územia Slovenska v mierkach 1 : 200 000 a 1 : 500 000137 “ v etape 

orientačného prieskumu geologických faktorov životného prostredia. Mapy 

dokumentujú stav kontaminácie územia Slovenska jedným z rádioizotopov cézia 

(137Cs) k referenčnému dátumu 01.01.2005.  

     Pri riešení geologickej úlohy boli využité všetky dostupné relevantné údaje o 

meraniach aktivity 137Cs z celého územia Slovenskej republiky za obdobie rokov 1990 

až 2003 z výsledkov leteckých i pozemných gamaspektrometrických meraní. 
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Plošná aktivita Cs, list 25 – Zlín (Gottwaldov)137   

     Reambulovaná mapa plošnej aktivity 
137Cs bola zostavená zo 167 bodov 

pozemného merania v mierke prieskumu 

1 : 200 000. Geometrický aj aritmetický 

priemer nameraných hodnôt (1679, resp. 

1896 Bq.m-2) v tejto oblasti je o niečo 

vyšší než celoslovenský priemer. Plošná 

aktivita 137Cs v rozmedzí 1000 až 2000 

Bq.m-2 je zastúpená v rozsahu 59,0 % 

plochy mapového listu.  

     Najnižšie plošné aktivity 137Cs boli 

namerané v údolí Váhu a pozdĺž jeho 

prítokov. Najvyššie plošné aktivity 137Cs 

boli zaznamenané v okolitých pohoriach a 

to predovšetkým v sz. časti územia 

(Moravsko-sliezske Beskydy), kde bola 

nameraná najvyššia plošná aktivita 137Cs = 

7835 Bq.m-2 sv. od Klokočova, v tesnej 

blízkosti štátnej hranice s Českou 

republikou. 
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Plošná aktivita Cs, list 26 – Žilina137   

     Na tomto liste základnej mapy SR bola 

mapa plošnej aktivity 137Cs zostavená zo 

455 bodov pozemných meraní v mierke 

prieskumu 1 : 200 000. V oblasti sú 

najviac zastúpené plošné aktivity 137Cs v 

rozmedzí 1000 – 2000 Bq.m-2  (45,9 % 

rozlohy), čo je o niečo menej ako 

celoslovenský priemer. Vyššie plošné 

aktivity 137Cs (3000 – 5000 Bq.m-2) 

pokrývajú 14,6 % a nad 5000 Bq.m-2 5,1 

% rozlohy mapového listu. Vyššie ako 

priemerné sú aktivity 137Cs predovšetkým 

v oblasti severnej Oravy a vo Vysokých 

Tatrách. 

     Najvyššia plošná aktivita 137Cs = 12317 

Bq.m-2, bola nameraná v údolí potoka Ve-

selianka v Podbeskydskej brázde. Plošné 

aktivity 137Cs pod 2000 Bq.m-2 sú hlavne v 

centrálnej časti územia, v širšom okolí 

Váhu, Oravy a Kysuce (cca 48,7 % 

rozlohy listu). 
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Plošná aktivita Cs, list 27 – Poprad137   

     Mapa plošnej aktivity 137Cs bola 

zostavená z výsledkov plošného merania 

v mierke prieskumu 1 : 200 000, so 

zahustením v oblasti medzi Popradom a 

Prešovom do mierky 1 : 50 000. 

Dominujúce sú plošné aktivity v rozmedzí 

1000 až 2000 Bq.m-2, ktoré boli zistené až 

na 65,2 % územia. Plošné aktivity nad 3 

000 Bq.m-2 (max. 10407 Bq.m-2 vo 

Vysokých Tatrách v oblasti Zmrznutého 

plesa) boli namerané len na ploche 9,9 % 

rozlohy mapového listu a to predovšetkým 

v oblasti Vysokých a Belianskych Tatier. 

Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že 

na tomto mapovom liste sú stredné 

hodnoty plošnej aktivity 137Cs zrovnateľné 

s celoslovenským priemerom. 
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Plošná aktivita Cs, list 28 – Svidník137   

     Výsledky meraní plošnej aktivity 137Cs v 

mierke prieskumných prác 1 : 200 000 

(281 bodov), sú zobrazené na priloženej 

mape. V rámci SR patrí toto územie k 

oblastiam najmenej zasiahnutým 

rádioaktívnym spádom v dôsledku 

černobyľskej katastrofy. Plošné aktivity 

pod 2000 Bq.m-2 boli namerané až na 

98,6 % územia a nad 2000 Bq.m-2 (max. 

2822 Bq.m-2 sz. od Novej Sedlice v 

Bukovských vrchoch) tvoria len 1,4

rozlohy mapového listu. Zaznamenané 

boli iba lokálne – napr. aj v okolí obcí 

Kečkovce 

 

 % 

a Varadka. 
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Plošná aktivita 137Cs, list 34 – Znojmo  

     V oblasti Borskej nížiny a v Malých 

Karpatoch, geomorfologicky najviac 

zastúpených na tomto mapovom liste, 

bola mapa plošnej aktivity 137Cs zostavená 

hlavne z výsledkov prieskumných prác v 

mierke 1 : 200 000 a čiastočne (jv. cíp 

mapového  listu) aj z výsledkov prieskumu 

v mierke 1 : 50 000. Hodnoty plošnej 

aktivity 137Cs tu sú pomerne rovnomerne 

rozložené. Prevažujúce hodnoty v 

rozmedzí 1000 – 2000  

Bq.m-2 pokrývajú 60,5 % územia. Plošné 

aktivity nad 3000 Bq.m-2 (max. 8340 Bq.m-

2 južne od Moravského Svätého Jána) sú 

na 25,8 % rozlohy mapového listu. 

Hodnoty nad 5000 Bq.m-2 boli 

zaregistrované iba lokálne – napr. v 

Borskej nížine pri Tureckom Štvrtku, južne 

od Moravského Svätého Jána a v oblasti 

západného výbežku Bielych Karpát. 
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Plošná aktivita Cs, list 35 – Trnava137   

     V geomorfologicky prevažne hornatom 

teréne bola mapa plošnej aktivity 137Cs 

zostavená z výsledkov prieskumných prác 

v mierke 1 : 200 000 a v oblasti 

Podunajskej pahorkatiny (medzi 

Považským Inovcom a Malými Karpatmi) 

v mierke 1 : 50 000.

     Plošné aktivity 

  
137Cs sú rozložené 

výrazne nerovnomerne. Najviac rozšírená 

plošná aktivita 137Cs v intervale 1000 až 

2000 Bq.m-2 bola vymapovaná na 

prevažne súvislej ploche v centrálnej časti 

mapového listu a predstavuje až 68,4 % 

jeho rozlohy. Výnimkou je len plošne malé 

zvýšenie (10225 Bq.m-2) v Bánovskej 

pahorkatine jv. od obce Zlatníky. Vyššie 

plošné aktivity 137Cs boli zaregistrované v 

sz. časti mapového listu, kam zo 

susedného mapového listu (34 – Znojmo) 

zasahuje oblasť zvýšených hodnôt (3000 

až 5000 Bq.m-2, max. 6550 Bq.m-2), 

geomorfologicky spadajúca do západnej 

časti Bielych Karpát. 

     Relatívne vysoké plošné aktivity 137Cs 

boli zistené v jv. časti mapového listu v 

pohorí Tribeč pri Skýcove (max. 7426  

Bq.m-2), v Žitavskej nive južne od Zlatých 

Moraviec (max. 13962 Bq.m-2), ale hlavne 

vo Vtáčniku a Štiavnických vrchoch, kde 

bola pri Novej Bani nameraná max.
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plošná aktivita 16497  

Bq.m-2. Vzhľadom k značnému plošnému 

rozšíreniu nižších hodnôt plošnej aktivity 
137Cs, geometrický priemer (1338  

Bq.m-2) na tomto mapovom liste odpovedá 

celoslovenskému priemeru.  

 

35_Trnava.jpg; veľkosť súboru: 10,91 MB
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Plošná aktivita Cs, list 36 – Banská Bystrica137   

     Mapa plošnej aktivity cézia bola 

zostavená z výsledkov prieskumu v M = 1 

: 200 000 a lokálne, severne od Banskej 

Bystrice a v Stolických vrchoch, medzi 

Tisovcom a Rimavskou Baňou, v mierke 1 

: 50 000. V prevažne horskom teréne bolo 

vymapované veľmi pestré a 

nerovnomerné rozloženie plošných aktivít 
137Cs. Prevládajúce plošné aktivity 137Cs v 

rozmedzí 1000 – 2000 Bq.m-2 sú 

zaznamenané iba na 35 % rozlohy, čo je 

najmenej v rámci Slovenska 

(celoslovenský priemer je 48,8 %). 

     Aktivity 137Cs nad 3 000 Bq.m-2 sú 

vymapované v plošnom rozsahu až 25,1 

%, čo je, po liste 45 – Nitra, druhé 

najvyššie zastúpenie. Geometrický 

priemer plošných aktivít 137Cs na tomto 

mapovom liste (1630 Bq.m-2) je vyšší než 

celoslovenský (1333 Bq.m-2). Aktivity 137Cs 

nad 10000 Bq.m-2 boli zaznamenané v 

troch oblastiach: na južnom okraji Banskej 

Bystrice a v Štiavnických vrchoch jz. a 

severne od Banskej Štiavnice, kde bola v 

okolí  Podhoria nameraná aj najvyššia 

plošná aktivita 137Cs = 18077 Bq.m-2. 
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Plošná aktivita Cs, list 37 – Košice137   

     Mapa plošnej aktivity cézia spracovaná 

z výsledkov prieskumných prác v mierke 1 

: 200 000, so zahustením do mierky 1 : 50 

000 (Revúcka vrchovina, Stolické vrchy, 

Šarišská vrchovina) a mierky 1 : 25 000 

(širšie okolie Košíc). Distribúcia plošných 

aktivít 137Cs je pomerne pestrá, ale v 

globále je možné konštatovať, že vyššie 

hodnoty plošnej aktivity 137Cs sú v 

západnej a centrálnej časti mapového 

listu, kým nízke aktivity sú predovšetkým 

na východe, severovýchode a 

juhovýchode územia. 

     Rozloženie plošnej distribúcie 

jednotlivých intervalov plošnej aktivity 
137Cs v rozsahu 1000 – 2000 Bq.m-2 

predstavuje 40,1 %. Zvýšené aktivity (nad 

3000 Bq.m-2) pokrývajú 16,0 % rozlohy 

územia. Najvyššia plošná aktivita 137Cs = 

12252 Bq.m-2 bola vymapovaná východne 

od obce Rákoš. 
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Plošná aktivita Cs, list 38 – Michalovce137   

     Na území tohto mapového listu boli 

zistené najnižšie priemerné hodnoty 

plošnej aktivity 137Cs na území Slovenska 

(933 Bq.m-2). Výsledná mapa bola 

zostavená hlavne z výsledkov 

prieskumných prác v mierke 1 : 200 000 

a v neveľkom rozsahu (medzi Nižnou 

Hutkou a Nižnou Myšľou) aj 

v M = 1 : 50 000. 

     Prevažujúce plošné aktivity v intervale 

1000 – 2000 Bq.m-2 boli zistené na 36,9 % 

rozlohy mapového listu, pričom nižšie 

plošné aktivity 137Cs sú až na 57,5 % 

plochy. Aktivity 137Cs nad 3000 Bq.m-2 boli 

vymapované iba lokálne. Maximálna 

plošná aktivita izotopu 137Cs = 5780 Bq.m-2 

bola nameraná na hrádzi Latorice, južne 

od Veľkých Kapušian.  
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Plošná aktivita Cs, list 44 – Bratislava137   

     Mapa plošnej aktivity 137Cs bola 

spracovaná na základe výsledkov 

prieskumných prác v mierke 1 : 200 000, v 

širšom okolí Pezinka v mierke 1 : 50 000 a 

v oblasti tzv. „Veľkej Bratislavy“ z 

podkladov leteckého 

gamspektrometrického prieskumu v 

mierke 1 : 25 000. 

     Značný rozsah prieskumných prác (aj 

keď plošne nerovnomerne rozložených) 

umožnil dosiahnuť najvyššiu priemernú 

kondíciu – 84,9 zmeraných bodov na 10 

km2 – v rámci územia Slovenska. Hodnoty 

plošnej aktivity 137Cs na tomto mapovom 

liste sú pomerne nízke s prevahou hodnôt 

v rozmedzí 1000 – 2000 Bq.m-2 (57,1 % 

rozlohy mapového listu). Vyššie i nižšie 

plošné aktivity sú viac-menej rovnomerne 

zastúpené, pričom najvyššia plošná 

aktivita 137Cs v oblasti tohto mapového 

listu (6032 Bq.m-2) bola nameraná  sz. od 

Šamorína.  

 

44_Bratislava.jpg; veľkosť súboru: 4,73 

MB
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Plošná aktivita Cs, list 45 – Nitra137   

     Geomorfologicky má územie na tomto 

mapovom liste rovinatý, mierne zvlnený 

charakter reliéfu terénu (Podunajská 

nížina a Podunajská pahorkatina). 

Napriek tomu je distribúcia plošných 

aktivít 137Cs výrazne diferencovaná.  

     Mapa plošnej aktivity 137Cs bola 

zostavená z výsledkov prieskumu v 

mierke 1 : 200 000 so zahustením v 

širšom okolí Senca, Galanty a Nových 

Zámkov na mierku prieskumných prác 1 : 

50 000. V širšom okolí Levíc boli terénne 

merania realizované vo väčšom rozsahu 

aj v mierke 1 : 25 000. Týmito prácami 

bola na mapovom liste dosiahnutá druhá 

najvyššia priemerná kondícia v rámci 

Slovenska – 5,1 bodov na 10 km2. 

Najviac zastúpená plošná aktivita 137Cs v 

rozmedzí hodnôt 1000 až 2000 Bq.m-2 

pokrýva 41,3 % územia. Veľmi nízky je ale 

podiel nižších aktivít (pod 1000 Bq.m-2), 

ktoré boli zistené iba na 4,7 % rozlohy 

mapového listu. Naopak – značný je 

podiel vyšších plošných aktivít 137Cs, 

vymapovaných až na 54,0 % plochy 

mapového listu, ktorý sa prejavil aj 

najvyššou hodnotou geometrického 

priemeru 2086 Bq.m-2 a zaradil túto oblasť 

Slovenska do oblasti najviac postihnutej 

rádioaktívnym spádom.
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     Aktivity nad 7000 Bq.m-2 (1,3 % 

rozlohy) sú sústredené do dvoch hlavných 

oblastí – na západe je to územie jz. od 

Galanty s maximom plošnej aktivity 137Cs 

= 23054 Bq.m-2 v obci Košúty. Druhou je 

oblasť jz. cípu Štiavnických vrchov v 

širšom okolí Kozároviec, kde bola 

nameraná aj najvyššia hodnota plošnej 

aktivity 137Cs na území Slovenska – 

severne od Nového Tekova (28684 Bq.m-

2).  
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Plošná aktivita Cs, list 46 – Lučenec137   

     Plošná aktivita cézia na tomto liste 

bola spracovaná na podklade terénnych 

meraní v mierke prieskumu 1 : 200 000 so 

zahustením v sz. rohu mapového listu v 

okolí Žemberoviec do mierky prieskumu 1 

: 50 000. Najviac sa vyskytujúca plošná 

aktivita 137Cs v intervale 1000 až 2000 

Bq.m-2 bola zistená na ploche 

predstavujúcej 50,6 % rozlohy mapového 

listu. Vyššie aj nižšie plošné aktivity sú 

zastúpené pomerne rovnomerne. Zvýšené 

plošné aktivity 137Cs sú na východe, ale 

hlavne v západnej časti mapového listu. 

     Na východe bola v oblasti Cerovej 

vrchoviny zaregistrovaná najvyššia plošná 

aktivita 6086 Bq.m-2 sz. od Čakanoviec. 

Na západe (Ipeľská pahorkatina) boli 

plošné aktivity 137Cs nad 5000 Bq.m-2 

vymapované vo viacerých, i keď plošne 

málo rozsiahlych oblastiach. Najvyššia 

plošná aktivita 137Cs = 14293 Bq.m-2 bola 

zaznamenaná jz. od Devičian.  
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Plošná aktivita Cs, list 47 – Rimavská Seč137   

     Plošne najmenšie územie je na severe 

tvorené Rimavskou kotlinou a na juhu 

Cerovou vrchovinou. Terénne práce boli 

urobené iba v mierke prieskumu 1 : 200 

000 (32 objektov). Prevažujúce plošné 

aktivity 137Cs v rozmedzí 1000 – 2000 

Bq.m-2 boli zaznamenané na 45,9 % 

rozlohy mapového listu. Aktivity pod 1000 

Bq.m-2 boli zistené na ploche 37,8 % 

územia a nad 2000 Bq.m-2 iba na 16,4 % 

rozlohy. Najvyššia hodnota plošnej aktivity 
137Cs v tejto oblasti (8066 Bq.m-2) bola 

vymapovaná pri Pavlovciach.  
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