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Abstrakt 

Slovakia is country which has a difficult geological structure. This fact is reflected on values of natural 
radionuclide concentrations. A chosen area includes various types rocks which have diverse values of radioactive 
concentrations. Consequently these values were shown by maps which present localities with values of a 
radioactivity. This research was a first step which will be used like a base for a valorization and assessment of the 
potential radiation exposure of residents of SR where we can suppose health damage. 
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Úvod a formulácia cieľa 

Zdroje rádioaktivity, ktorým je človek vystavený, sú všeobecne rozdelené na prírodné 

a umelé. Najväčšia pozornosť, v dnešnej dobe, je venovaná najmä umelým zdrojom žiarenia, 

avšak zďaleka najväčšie ožiarenie obyvateľstva prichádza z ionizujúceho žiarenia prírodných 

zdrojov, ktoré sú prítomné v zemskej kôre. Prírodnému žiareniu boli organizmy exponované 

odjakživa a do značnej miery aj nevyhnutne. Avšak toto ožiarenie je nerovnomerné, z čoho 

vyplýva, že rôzne skupiny ľudí sú ožarované dávkami prevyšujúcimi dva až trikrát svetový 

priemer, výnimočne sú na samej hranici dávok deterministických účinkov žiarenia [1]. 

Slovensko je krajinou bohatých zásob nerastných surovín, ktorých distribúcia odzrkadľuje 

zložitú stavbu Západných Karpát. Geologické prostredie je jedným z médií životného prostredia, 

ktoré je bohaté na rôzne prvky vrátane rádioaktívnych, ktoré majú priamy vplyv na ľudské 

zdravie, čo bolo aj dôvodom realizovania tohto prieskumu. Hlavnou úlohou bolo z poskytnutých 

dát Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra zobraziť distribúciu jednotlivých 

rádioaktívnych prvkov a celkovú prírodnú rádioaktivitu vybraného územia. Zhodnotenie 

prírodnej rádioaktivity na vybranom území Slovenska bude slúžiť ako podklad pre ďalší 

prieskum zameraný na zhodnotenie a odhad potenciálnej radiačnej záťaže obyvateľstva SR, 

kde môžeme predpokladať zdravotnú ujmu obyvateľov. 
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Materiál a metódy 

Na základe žiadosti Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v Spišskej Novej 

Vsi nám boli poskytnuté spektrometrické dáta prírodnej rádioaktivity pre vybrané územie. 

Merania boli realizované v základnej sieti v mierke 1:200 000. Referenčné plochy (RP) boli 

distribuované v sieti 3km x 3km, tzn. 1 RP na 9 km2. Územie, kde je hustota referenčných 

plôch vyššia boli merania realizované v mierke 1:50 000, pričom tu boli RP merané v sieti 

1km x 1km, čiže na 1km2 pripadala 1RP [2]. 

Databáza obsahovala údaje o koncentráciách K-40 [%], U-238 [ppm],  Th- 232 [ppm] 

a hodnoty o dávkovom príkone gama žiarenia [nGy.h-1]. Prvý krok pri spracovaní dát spočíval 

v zjednotení fyzikálnych jednotiek vybraných rádionuklidov, a to na príkon absorbovaných 

dávok žiarenia, čiže na Bq.kg-1, ktoré je možné použiť pri zhodnotení radiačného rizika a jeho 

odhade. Tento prevod bol robený na základe prepočtu uvedeného v nasledujúcej ,,Tab. 1 .ˮ 

 

Tab. 1 Prepočet fyzikálnych jednotiek vybraných rádionuklidov na príkon absorbovaných dávok žiarenia [3] 
 

Prvok Text 

Draslík-40 1% = 313 Bq.kg-1 

Urán-238 1ppm = 12,35 Bq.kg-1 

Tórium-232 1ppm = 4,06 Bq.kg-1 

 

Takto konvertované dáta boli roztriedenie do prislúchajúcich okresov. Distribúcia bola 

realizovaná na základe databázy Mestskej a obecnej štatistiky Štatistického úradu Slovenskej 

Republiky [4]. Vytriedené dáta sa zobrazili v programe Surfer 9 pomocou mapy RP, kde sú 

farebne odlíšené okresy, do ktorých spadajú príslušné RP ,,Obr. 1ˮ. Následne boli vybrané 

rádionuklidy a dávkový príkon gama žiarenia rovnako zobrazené pomocou máp. 
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Obr. 1 Distribúcia referenčných plôch podľa prislúchajúcich okresov 

 

Výsledky a diskusia 

Skúmaním vybraného územia boli zostavené mapy znázorňujúce distribúciu 

vybraných rádionuklidov ,,Obr. 2ˮ, ,,Obr. 3ˮ a ,,Obr. 4ˮ, pričom najvyššie a najnižšie 

detegované hodnoty príslušných rádionuklidov zhodnocuje ,,Tab. 2ˮ, kde môžeme vidieť, na 

akej lokalite boli uvedené hodnoty namerané a akým horninám pravdepodobne prislúchajú. 

 

 

 
Obr. 2 Mapa rozloženia hmotnostnej aktivity draslíka-40 vo vybranom území 
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Obr. 3 Mapa priebehu hmotnostnej aktivity uránu-238 vo vybranom území 

 

 

 
Obr. 4 Mapa distribúcie hmotnostnej aktivity tória-232 vo vybranom území 

 

Tab. 1 Prehľad najvyšších a najnižších hodnôt koncentrácii vybraných rádionuklidov vo vybranom území 
 

Rádionuklid 
Najvyššia 
hodnota 

Obec Popis hornín 
Najnižšia 
hodnota 

Obec Popis hornín 

Draslík-40 1846,7 Bq.kg-1 
Rudno nad 
Hronom 

hypersténicko-
amfibolitické 

andezity 
31,3 Bq.kg-1 

Betlanovce, 
Bôrka, 

Čremošné a 
ďalšie 

karbonáty 

Urán-238 206,2 Bq.kg-1 okolie 
Hnilca 

metamorfované 
pieskovce 

1,2 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 

Tórium-232 121 Bq.kg-1 okolie 
Hnilca 

gabrodiority 0,4 Bq.kg-1 Bôrka karbonáty 
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Celkové zhodnotenie prírodnej rádioaktivity odzrkadľujú hodnoty príkonu 

absorbovanej dávky gama žiarenia Ḋa [nGy.h-1]. Pri hodnotení vybraného územia bola použitá 

Smernica MŽP SR č.1/2000-3 [5], ktorá uvádza kategorizáciu hodnôt úrovní prírodnej 

rádioaktivity, na základe ktorej bola zhotovená aj mapa dávkového príkonu gama žiarenia pre 

hodnotené územie ,,Obr. 5ˮ. Najvyššie hodnoty boli detegované v obci Slaská 176,9 nGy.h-1 

a najnižšie v okolí obce Šumiac 2,5 nGy.h-1. Na základe mapy môžeme tvrdiť, že najvyššie 

hodnoty dávkového príkonu gama žiarenia prislúchajú neovulkanitom Kremnických 

a Štiavnických vrchov a naopak najnižšie Spišsko-gemerskému krasu. 

Zo získaných výsledkov je vidieť, že rozloženie prírodnej rádioaktivity je značne 

nerovnomerné, z čoho plynie otázka akú potenciálnu zdravotnú ujmu môžeme očakávať na 

vybranom území, pri zohľadnení demografických a štatistických údajov. Táto otázka bude 

predmetom záujmu nadväzujúceho prieskumu. 

 

 
Obr. 4 Mapa príkonu absorbovaných dávok gama žiarenia 

 

Záver 

Prírodná rádioaktivita je neoddeliteľnou súčasťou životného prostredia. Celá biosféra, a 

teda aj človek, sa už od svojho vzniku nachádzajú v poli prírodného rádioaktívneho žiarenia. Z 

hľadiska potenciálneho rizika ožiarenia človeka sú však významné iba niektoré rádionuklidy 

nachádzajúce sa v horninách, resp. mineráloch geologického prostredia. Súčasné poznatky o 

prírodnej rádioaktivite zložiek životného prostredia a ich účinkoch, ako aj ich porovnanie s 

pôsobením iných zdrojov žiarenia, potvrdili dominantný význam všetkých prírodných zdrojov 

žiarenia k celosvetovému priemeru radiačnej záťaže obyvateľstva a sú aktuálnym problémom. 
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Preto je dôležité realizovať prieskumy zamerané na odhad potenciálne radiačnej záťaže 

obyvateľstva v rizikových oblastiach. 
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