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Abstrakt: 

V našej štúdii sme porovnávali hodnotu rádioaktívnych izotopov prvkov vzoriek hornín zo 
štítov Vysokých Tatier a ich plies so vzorkami hornín z Nízkych Tatier. Stanovovali sme 
prírodné rádioizotopy 40K, 226Ra ,232Th, ale taktiež umelý izotop 137Cs.  V štúdii sme po 
meraniach zistili, že spomedzi meraných vzoriek sú najvyššie hodnoty prírodných 
rádionuklidov vo vzorkách z Nízkych Tatier. Umelého rádionuklidu 137 Cs je tu však až 4 - 
násobne menej ako vo Vysokých Tatrách. Taktiež sme zistili zvýšené hodnoty prírodných 
rádionuklidov v Tatranských plesách oproti  i relatívne blízkym štítom. Toto zistenie platí i u 
226Ra  vo Vrbickom plese, v Nízkych Tatrách, ale i vo Vysokých Tatrách  pri 226Ra a 232Th vo 
Veľkom žabiom plese. 
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Úvod:  

Prírodné ionizujúce žiarenie je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia a je na Zemi od 
jej vzniku. Jednak vo forme kozmického žiarenia, no nezanedbateľné a veľmi významné sú 
tiež prírodné rádioizotopy v horninách. Prírodná rádioaktivita pochádza z extraterestriálnych 
zdrojov a od rádioaktívnych prvkov nachádzajúcich sa v zemskej kôre. V prírode bolo 
identifikovaných 340 rôznych nuklidov, z ktorých približne 70 je rádioaktívnych. Všetky 
prvky ktoré majú protónové číslo väčšie ako 80, tvoria rádioaktívne izotopy a všetky izotopy 
prvkov s protónovým číslom vyšším ako 83, sú rádioaktívne (Mátel, 2011).  Najrozšírenejším 
rádioaktívnym prvkom v tomto prostredí  je 87Rb. V porovnaní s obsahom uránu, tória a 40K 
je 87Rb oveľa viac, avšak rádioaktivita 40K prevyšuje sumu rádioaktivity všetkých iných 
prirodzene rádioaktívnych prvkov v zemskej kôre. 40K je rozšírený hlavne v hlinitých pôdach, 
kým ťažké rádionuklidy ako urán, tórium, rádium  sa nachádzajú prevažne v horninách 
žulového charakteru (Hrušovský, Beneš, 1985). Žiarenie  rádioaktívnych izotopov 
obsiahnutých v horninách a pôdach predstavuje viac ako polovicu rádioaktívneho pozadia. 
Úroveň radiácie závisí od typu horniny a pôdy. Horniny sopečného pôvodu a bridlice majú 
päť a viacnásobne vyšší obsah rádioaktívnych izotopov než vápence a pieskovce. V dôsledku 
toho sa na Zemi vyskytujú oblasti s úrovňou radiácie niekoľko násobne vyššou ako je 
priemerná hodnota prirodzeného rádioaktívneho pozadia. Prirodzené rádioaktívne izotopy sa 
postupne rozpadávajú, takže postupne dochádza k poklesu rádioaktívneho pozadia Zeme ( 
Kiršin a kol., 1988). Vysoké Tatry sú najvyšším pohorím Karpatského oblúka (Gálfy a Luczy, 
2002).  Z geologickej stránky je toto pohorie pomerne homogénne, zväčša ho tvoria hlbinné 
vyvreniny prvohorného veku, ktoré sú známe ako Tatranské žuly. (Lacika J, 2011). Hornina 



sa skladá z jedného, alebo viacerých nerastov. Tieto nerasty obsahujú rádiogénne prvky, ktoré 
sa rozpadajú za určitý čas na stabilnejšie prvky (Kršák P., 2009). Využitie gamaspektrometrie 
je široké. Gamaspektrometria sa využíva aj na monitoring reliéfu Austrálskeho pobrežia 
s emisiami dlhých gama lúčov zo sekundárne zakomponovanými rádioelementmi. Sleduje sa 
koncentrácia troch rádioelementov - draslíka, thória a uránia (Wilford, 2012). 

Mareriál a metódy:   

Tab. č. 1. (zoznam odobratých hornín na expertízu) 

LOKALITA 
ODBERU 
VZORKY 

DRUH  
HORNINY 

PROSTREDIE 
NALEZISKA 

ZEMEPISNÉ 
SÚRADNICE 
GPS 

NADMORSKÁ 
VÝŠKA 

1. Veľky 
Kriváň 

žula národný symbol, 
turistický vrchol 

49°11′15.42″S 
19°01′50.94″V 

2495 m.n.m. 

2. Rysy žula turistický vrchol 49°10′46″S 
20°5′17″V 

2499 m.n.m. 
 

3. Veľké žabie 
pleso 

granit ľadovcové pleso 49°10'18"N 
20°4'37"E 

1921 m.n.m.   

4. Veľké 
Hincovo pleso 

žula karové pleso 49°10'45"N 
20°3'34"E  

1944 m.n.m.  

5. Lomnický 
štít 

žula horolezecky 
dostupný vrchol 

49°11′15.42″S 
19°01′50.94″V 

2632 m.n.m. 

6. Jahňací štít žula  turistický dostupný 
vrchol 

49°13′11″S 
20°12′43″V 

2229,6 m.n.m. 
 

7. Baranie rohy žula horolezecky 
dostupný vrchol 

49°13′11″S 
20°12′43″V 

2526 m.n.m. 

8. Východná 
vysoká 

rula horolezecky 
dostupný vrchol 

49°10'29''N 
20°08'45''E 

2428,6 m.n.m. 

9. Ďumbier granit turistický vrchol 48°56'11''N  
19°38'25''E 

2043,4 m. n. m. 

10. Chopok žula turistický vrchol 48°55'23''N  
19°36'11''E 

2024  m. n. m. 
 

11. Vrbické 
pleso 

granodiorit ľadovcové pleso 48°55'23''N  
19°36'11''E 

1113 m. n. m. 
 

 

Vzorky hornín boli odoberané z terénu od jesene 2011 do jari 2012.                                                                         
Odoberal sa materiál najčastejšie vo forme hrubozrnného štrku s čo najmenším obsahom pôdy 
a iného organického materiálu (tráva, lístie, ihličie atď.).V miestach, kde to terénne 
podmienky nedovoľovali, alebo nebol výskyt takéhoto štrku (Kriváň, Lomnický štít a i.) sa 
odoberali väčšie kusy skál ktoré boli neskôr rozdrvené. Následne boli transportované na 
spracovanie. Po odbere vzoriek z rôznych lokalít, nadmorských výšok a rôznych druhov 
minerálov sme  stanovovaný materiál hornín očistili umývaním vodou od zvyškov 
organického materiálu  a následne zhomogenizovali  pomocou kladiva a sita veľkostí  ôk 5 x 
5 mm na štrk o veľkosti častíc max 0,5 mm. Vzorky pred vlastným stanovením stáli v  
nádobách kvôli vyrovnaniu časticovej rovnováhy minimálne 4 týždne pred meraniami. 
Meranie aktivity  rádionuklidov  thória, draslíku 40, rádia a cézia bolo vykonané 
gamaspektrometriou na prístroji gamaspektrometer. Stanovenia prebehli v Marineliho 
nádobách o objeme 0,45 l. 



Výsledky a diskusia:  

 Tab.č. 2. Hmotnosť navážky a deň merania vzoriek.    

č.vz
. 

druh lokalita 
váha vzorky [kg] 

merané čerstvá 
váha 

suchá 
váha 

navážk
a 

1. Žula Baranie rohy - 0,712 0,712 
28.3.201

2 

2. Žula Jahňací štít - 0,765 0,765 
27.3.201

2 

3. Granit Ďumbier - 0,716 0,716 
18.6.201

2 

4. 
Granodio

rit 
Vrbické Pleso - 0,763 0,763 

18.6.201
2 

5. Žula 
Hincovo Pleso, Mengusovská 

Dolina 
 -  0,785 0,785 

27.3.201
2 

6. Žula Chopok - 0,820 0,820 
25.6.201

2 

7. Žula Lomnický štít   -  0,806 0,806 
27.3.201

2 

8. Rula Vysoká Východná - 0,764 0,764 
25.6.201

2 

9. Granit Rysy  -  0,925 0,925 
23.3.201

2 
10. Žula Veľké Žabie Pleso  -  0,79 0,79 3.4.2012 
11. Žula Kriváň  -  0,869 0,869 9.2.2012 
Obr. č. 1. sito na homogenizáciu materiálu 

Obr. č. 2. prístroj gamaspektrometer 

  



Tab.č. 3. Hodnoty rádionuklidov vybraných prvkov zaznamenaných na prístroji 
gamaspektrometer. 

č.v
z. druh lokalita 

výsledky [Bq/kg] 
137Cs 40K 226Ra 232Th 

1. Žula Baranie rohy, Vysoké Tatry 
12,84 ± 

0,61 
707,15 ± 

18,53 
9,73 ± 
0,67 

18,85 ± 
0,82 

2. Žula Jahňací štít 
4,58 ± 
0,35 

757,97 ± 
15,61 

10,98 ± 
0,44 

17,46 ± 
0,56 

3. Granit Ďumbier - NT 
8,20 ± 
0,42 

794,94 ± 
16,29 

11,08 ± 
0,49 

27,02 ± 
0,63 

4. 
Granodi -

orit 
Vrbické Pleso - NT 

4,26 ± 
0,34 

679,35 ± 
14,24 

20,67 ± 
0,51 

23,92 ± 
0,45 

5. Žula 
Hincovo Pleso, 

Mengusovská Dolina 
45,22 ± 

0,77 
655,91 ± 

14,12 
17,95 ± 

0,51 
23,46 ± 

0,46 

6. Žula Chopok - NT 
2,26 ± 
0,39 

884,20 ± 
18,67 

19,96 ± 
0,59 

25,27 ± 
0,79 

7. Žula Lomnický štít  
11,78 ± 

0,50 
750,42 ± 

16,11 
9,55 ± 
0,48 

17,62 ± 
0,56 

8. Rula Vysoká Východná, Tatry 
9,07 ± 
0,47 

670,41 ± 
15,78 

10,84 ± 
0,53 

21,61 ± 
0,68 

9. Granit Rysy 
8,34 ± 
0,54 

592,99 ± 
15,78 

11,77 ± 
0,58 

18,33 ± 
0,70 

10. Žula Veľké Žabie Pleso 
32,15 ± 

0,71 
753,59 ± 

16,39 
16,98 ± 

0,57 
21,32 ± 

0,60 

11. Žula Kriváň 
7,29 ± 
0,11 

681,16 ± 
10,88 

18,99 ± 
0,21 

20,17 ± 
0,21 

Vysvetlivky: zelená farba - nameraná najnižšia hodnota, modrá - najvyššia hodnota,        
Značka NT- znamená, že vzorka je z Nízkych Tatier 

V našom experimente sme zistili, že spomedzi meraných vzoriek sú najvyššie hodnoty 
prírodných rádionuklidov vo vzorkách z Nízkych Tatier, a to nasledovne: 

232Th – Ďumbier - 27,02 ± 0,63 

226Ra - Vrbické Pleso - 20,67 ± 0,51 

40K – Chopok - 884,20 ± 18,67  

Umelý rádionuklid 137Cs vo vzorkách z nízkych Tatier sa pohybuje v rozmedzí hodnôt 2,26 ± 
0,39 (čo je najmenej zo všetkých meraných vzoriek) až po 8,20 ± 0,42 [Bq/kg]. ( I oproti tejto 
hodnote však niektoré vzorky z Vysokých Tatier dosahujú štvornásobné hodnoty, napr. Veľké 
Žabie Pleso má až 32,15 ± 0,71 [Bq/kg] 137Cs). Zistili sme zvýšené hodnoty prírodných 
rádionuklidov v Tatranských plesách oproti  i relatívne blízkym štítom. Tak to je i u 226Ra  vo 
Vrbickom plese, kde sme namerali hodnotu 20,67 ± 0,51 Bq/kg, čo je veľký rozdiel oproti 
relatívne blízko vzdialenému Ďumbieru11,08 ± 0,49 Bq/kg . Toto zistenie  o hodnotách 
rádioaktivity v plesách však neplatí len v  Nízkych Tatrách, ale i vo Vysokých Tatrách  pri 
226Ra a 232Th vo Veľkom Žabiom plese, kde boli namerané hodnoty 226Ra 16,98 ± 0,57 Bq/kg, 
a rádionuklidu 232Th sme namerali 21,32 ± 0,60, tieto hodnoty boli podstatne vyššie ako sú 
množstvá týchto rádionuklidov, len o pár metrov vyššie na Tatranskom hraničnom Slovensko 



- Poľskom štíte Rysy (226Ra11,77 ± 0,58 Bq/kg, a 232Th 18,33 ± 0,70 Bq/kg). Tento nepomer 
sme zistili i u 40K, ktorého výskyt bol tiež vo väčšom množstve v plese.     

Záver :  

Vyžarovanie niektorých prvkov z materiálov je nevyhnutné deliť na prírodnú rádioaktivitu 
(externú), a vyžarovanie radónu zo stavebných materiálov (interné) (Moharram a kol., 2012). 
Na stavebné materiály existujú dnes normy (Zbierka zákonov č. 528/2007), ktoré udávajú 
maximálne hodnoty prírodného ožiarenia v stavebných materiáloch. Na prírodné materiály 
ako sú Tatranské žuly v časoch výstavby Tatranských chát normy neexistovali. (Moharram 
a kol., 2012), uvádza že  v prírodných kameňoch typicky používaných na stavbu egyptských 
domov kolíše prírodná rádioaktivita od hodnoty 11.83 Bq na kg v červenom pieskovci až po 
hodnotu 36.86 Bq na kg v  granite. Tieto hodnoty prírodných materiálov približne korelujú 
i s hodnotami nameranými u nás vo Vysokých Tatrách. To znamená že tatranské chaty nie sú 
charakteristické zvýšeným množstvom rádioaktivity. Ide hlavne o chaty postavené 
s Tatranského masívu, čiže žuly, je to napríklad Rainierova, Téryho, Chata pod Rysmi, 
Skalnatá, ale i iné chaty. 
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