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Vážení hostia, kolegyne, kolegovia, priatelia, 
 

len málo chýbalo, a dnes by sme sa stretli na jubilejnom, 20 ročníku konferencie Štiavnické 

dni. Áno je to už 21 rokov, keď profesor Ján Chrapan inicioval vznik tohto pravidelného 

stretávania sa odborníkov z praxe, študentov a ich učiteľov, aby konfrontovali svoje názory  

na dianie v radiačnom svete a jeho presahy do života vedeckej i laickej verejnosti. 

Ďakujem všetkým, ktorí pri tejto periodickej odbornej spoločenskej udalosti stály v čase, kedy 

neprajníci Štiavnických dní mali navrch. Pomohli ste tak naplniť Berberské príslovie: „Psi 

štekajú, ale karavána kráča ďalej!” Dnes sa o mnoho silnejší vraciame sem, do centra Banskej 

Štiavnice aby sme sa dôstojne zúčastnili 19. schôdze Štiavnických dní, dnes už všeobecne 

uznávanej medzinárodnej konferencie. 

Do nových podmienok dal organizačný výbor konferencii nový, honosnejší kabát. Napriek 

tomu verím, že z vnútra, vďaka Vašim referátom a prezentáciám ostanú Štiavnické dni takým 

odborne zaujímavým a inšpirujúcim stretnutím, ako tomu bolo v uplynulých rokoch. Verím, 

že tak odborný ako sprievodný program nasledujúcich dní splní vaše očakávania. 

          

 

Petr Škrabálek 
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Banská Štiavnica - the residence of the first technical university  

in the world and her current inheritors in the Slovak Republic 

doc. RNDr. Jozef Kuruc, CSc.
1,2

, RNDr. Svetlana Kurucová
3 

1
Department of Nuclear Chemistry, Faculty of Natural Sciences,  

Comenius University in Bratislava, Ilkovicova 6, 842 15  Bratislava, Slovak Republic  
2
 Banská Štiavnica-Hodruša miners association, Kammerhofská 20,  

969 01 Banská Štiavnica, Slovak Republic 
3
Fedákova 12,84102 Bratislava, Slovak Republic 

jozef.kuruc@uniba.sk 

INTRODUCTION 

The town of Banská Štiavnica was established in the central zone of the Štiavnica 

stratovolcano, which is the largest stratovolcano of the central Slovak neovolcanoes. Its size is 

more than 2,000 km
2
. The evolution of the Štiavnica stratovolcano took place in neogene 

(15.5 ± 11.0 million years). Dating of andesites with the method of tracks after a share split  

of uranium provided the ages from 15.6±0.3 to 14.8±0.8 million years [1, 2]. Dating  

of hydrothermal illite from Teresa ledge by the Rb-Sr method provided an age of 11.2±0.4 

million years [3]. Several ore veins containing the Au, Ag, Pb, Zn and Cu minerals were 

formed in the stratovolcano caldera. 

 The presence of anhydrite containing uranium mineralization was discovered  

on the 12th horizon of the New shaft [4]. Minerals natrium-zippeit, zinc-zippeit, zellerit were 

identified in the samples [5]. 

It is assumed that the settlement of Banská Štiavnica had existed since the 3rd century 

before Christ with its own coinage. The use of Banská Štiavnica's silver is envisaged for their 

coinage. Archaeological finds on the Glanzenberg Hill prove that the mining industry had 

developed in the territory of today's Banská Štiavnica during the Celtic settlement [6]. 

The earliest written mention of the place on which today's Banská Štiavnica are 

situated dates back to 1156. It is referred as the land of miners (Latin Terra Banensium).  

In the 13th century settlers from Tyrol and Saxony came to Banská Štiavnica. The first 

written proof of silver mining in this territory is from 1156 [7]. 

The privilege of the free royal town was acquired by Banská Štiavnica even before the 

Tatars' invasion, at the latest in 1238 as the first mining town in Hungary. In 1442 and 1443 

the earthquake destroyed the city. Another significant milestone in the development of mining 

was the year 1627, when gun-powder was used for the first time in the world in the mining 

industry in Banská Štiavnica. The development of mining in the surrounding of Banská 

Štiavnica has enabled the construction of water supply channels and water reservoirs, which 

there are called “tajchy” (tajch  [taykh]). These were built to collect and retain precipitation 

water; potential power of them was used for mine drainage, and also provided energy for 

industrialization growth. There were built 60 tajchs and 130 km of channels. Less than half 

tajchs remained at present from all the tajchs built in Banská Štiavnica between the 16th and 

18th centuries. [8]. 

Silver and gold mining gradually increased to the highest levels in the 18th century.  

In 1740, mining in the Banská Štiavnica mine district reached approximately 600 kg of gold 

and 23,000 kg of silver [6]. 

Mining on the deposit was completed in 1993. 4,520 kT of polymetallic ores 

containing 81,470 tons of Zn, 59,049 tons of Pb, 7,416 tons of Cu, 79,378 kg of Ag and 1.5 

ton of Au were mined on Banská Štiavnica deposit between 1946 and 1993 [9]. The total 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

19 

 

estimated production of precious metals from Banská Štiavnica deposit is 4,000 tons of Ag 

and 80 tons of Au [10], 8 kT of Cu, 55 kT of Pb and 70 kT of Zn [7]. 

In 1737, the Chamber of 

Deputies issued a decree in Vienna, 

with an instruction of teaching at the 

Mining school - Bergschule - in Banská 

Štiavnica (currently a secondary 

school). The first professor of this 

school became an excellent mining 

expert and cartographer Samuel 

Mikovíni, who became its first director 

and lectured mathematics, mechanics, 

hydraulics, methods of measurement 

and led practical lessons in the field of 

agriculture. He was one of the most 

important scientists of the 18th century 

in Hungary, thanks to which the school 

achieved an exceptional level 

throughout Europe. In 1762 the Mining 

Chamber (Hofkammer) was established 

in Vienna. 

 
 

Fig. 1. Samuel Mikovíny (* 1686 to 1700?  † 1750) 

[11] polyhistor, architect, mathematician, geodet, 

cartographer, astronomer, waterman, builder, professor, 

artist - copperplate engraver, first Slovakian engineer. 

 

On December 13, 1762, 

Maria Theresa Empress transformed 

the Mining School into the famous 

Imperial-Royal Mining Academy 

(Bergakademie Schemnitz), founded 

the first technological institute (or 

the first technical university) in the 

world. By the Decrement of the 

Chamber of Commons in Vienna on 

July 13, 1763, the first Department 

of Chemistry and Metallurgy was 

founded in Banská Štiavnica. As the 

first professor, Maria Theresa 

appointed Nicolaus Jacquin of 

Leyden, one of the most prominent 

person in science, especially botany 

and chemistry in the second half of 

the 18th century, who connected the 

theory with practice and lectures 

based on his own laboratory  

 
 

Fig. 2. Maria Theresa, Queen 

of Hungary, * 13 May 1717 

 † 29 November 1780 (by 

Martin van Meytens). 

 
 

Fig. 3. Baron Mikuláš 

Jozef von Jacquin (*17 

February, 1727, Leiden  

† 26 October 1817, 

Vienna – the first 

professor of the Mining 

Academy (author Heinrich 

Friedrich Füger). 

experiments. Professor M. J. Jacquin, since the establishment of the Department  

at the Mining Academy, has introduced the university character of teaching. Due to the 

favourable nature of the circumstances, M. J. Jacquin's followers at the Department, 

especially Professors G. A. Scopoli and Anton L. Ruprecht, continued in this trend [13]. 

Professor Ruprecht was a head the Department of Chemistry and Metallurgy from 1779  

to 1792. In his research he reached the limits of the discovery of barium, calcium, 

magnesium, aluminum, manganese and tungsten. His name is also associated with so-called 

"European amalgamation technology". Known European physicists and chemists as Belsazar 

Hacquet, Alessandro Volta, and Christian Doppler visited the premises of the Mining 
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Academy [14]. 

 

 

 

 

Fig. 4. Giovanni Antonio Scopoli (* 3 June 1723, Cavalese, Italy  † 

8 May 1788, Pavia) - Italian-Austrian scientist of the world currency, 

university professor, geologist, chemist, botanist, physician and 

entomologist – who is importance for world, but also for Slovak 

science and entomology. He is the author of the first Hungarian 

crystallography (photo adapted from: 
http://www.dizionariobiograficodeifriulani.it/scopoli-giovanni-antonio/) 

 

 

Fig. 5. Anton Leopold Ruprecht (* 1748 in Smolnik, on the territory 

of today's Slovakia  † 6 October 1814 in Vienna). On February 26, 

1779, A. L. Ruprecht was appointed as a professor of the Department 

Chemistry and Metallurgy at Bergakademia. A. L. Ruprecht, as the 

only Slovak native chemist, got on the list Millennium Project 

(EuCheMS) to be among the most important 18th-century chemists, 

such as A. L. Lavoisier, H. Cavendish or M. V. Lomonosov [15, 16] 

(portrait from 1792 – The Slovak Mining Museum in Banská 

Štiavnica, UH-865). 

 

 The second Department of Mathematics, Mechanics and Hydraulics was founded  

in 1765 under the guidance of Professor Mikuláš Poda. Department covered the lessons  

of mathematics, mining, mechanics, physics, hydraulics and mining engineering. Since 1770, 

the third Department of Mining Studies begun to work. Professor Krištof Traugott Delius, 

authorized by the leadership of the third department, drew up the textbook "Introduction  

to Mining Art", which was also translated into French and German and used until the second 

half of the 19th century. 

 In 1786, the Mining Academy also organized the first international scientific congress 

in Sklené Teplice, where was a participant Lavoisier, who considered Jacquin as the founder 

of experimental chemistry education, who was also present there. The first international 

scientific society "La Societe de l' Exploration des Mines" and the first international scientific 

journal - Bergbaukunde (Mining) [17] were also founded during this meeting. The most 

prestigious credit it reached in 1794 when Fourcroy in the French National Convent 

appreciated laboratory experiments in the field of chemistry. The Mining Academy in Banská 

Štiavnica has also become an example for Parisien Polytechnique and other polytechnics  

in Europe, and today we celebrate 256 years since the founding of the Mining Academy [12]. 

There were many excellent technicians, inventors and designers at the Mining 

Academy and in Banská Štiavnica, such as Matej Kornel Hell. From 1694 he worked  

in the direct services of the Mining Chamber. He helped his son Jozef Karol Hell in the 

construction of a rake-pumping machine. In the course of the second decade of the 18th 

century, he built or rebuilt several water reservoirs (tajchy), and at the same time, he 

constructed progressive hydro-pumping mechanisms with swinging gear, so-called 

“stangenkunsty” that drained water from flooded mines. The water needed to pump  

the pumping equipment he gained from the snow and rainwater collection reservoirs that he 
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built around Banská Štiavnica. He contributed to the rescue of Štiavnica's mines and 

prevented them from complete liquidation. 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Matej Kornel Hell (in Germany: Matthäus 

Cornelius Höll/Hell, Hungarian Hell Mátyás 

Kornél) (* 1653, Schlackenberg  † 4 November 

1743, Štiavnické Bane) was the chief mining 

engineer, designer, inventor and designer. 

 

M. K. Hell together with his son Jozef Karol 

Hell and the scientist, mathematician, 

cartographer, builder Samuel Mikovini 

created an admirable system of water 

reservoirs in the surroundings of Banská 

Štiavnica - trenches and water reservoirs 

(tajchy), which served as a source of energy 

for pumping machines, mining and 

processing technology. In the second half of 

18th century the system belonged to the top 

of mining technology in mining industry. 

The most prominent of them are: 

Počúvadlo, Veľká a Malá Richňava, Veľká 

Vindšachta, Evička, Klinger, Rozgrund, 

Veľký a Malý Kolpašský, Ottergrund and 

Hodruša's tajchy. Banská Štiavnica's tajchy 

became a part of the UNESCO World 

Cultural Heritage and reminded of the 

unique water system, which was a lifetime 

work of Matej Kornell Hell. 

 
 

Fig. 7. Jozef Karol Hell (* 15 May 1713, Banská 

Štiavnica-Vindšachta  † 11 March 1789, 

Štiavnické Bane) was a Slovak engineer, the 

inventor, an important constructor of mining 

pumping machines. The most important scientific 

achievements of Jozef Karol Hell: he constructed 

the ballast pump and the first water pump in the 

Leopold 3 shaft. 

 

 Also the second son of Matej Kornel Hell - 

Maximilian (Rudolf) Hell (* 15 May 1720, Štiavnické 

Bane  † 14 April 1792, Vienna) was an important 

astronomer, mathematician and physicist of Slovak 

origin. As the first man in the world, he calculated  

the distance of the Sun from the Earth. His pioneering 

research was in the area of polar glow (lat. Aurora 

borealis) and Earth's magnetic field. Maximilian Hell 

has a major credit for building observatories  

in Trnava, Cluj, Budatin, and Jagr. 

 

 

 
Fig. 8. Bust of Maximilian Hell in village Maria Enzersdorf 

at Vienna.  
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 In 1807, a separate Forestry Institute was established at the Mining Academy, its first 

professor was Henry David Wilckens (1762 – 1832). In 1846 the school was renamed  

the Mining and Forestry Academy (Banícka a lesnícka akadémia). The year 1866 brought 

again the extension of the school, as the Department of Metallurgy and Testing and  

the Department of Chemistry and Physics were founded. However, during this period,  

the school, on the basis of a political decision as an institution, passed from the Vienna 

Mining public treasury under direct Hungarian administration. Hungarian language was 

introduced as a teaching language, which led to the loss of interest in study among German-

speaking students. After the reorganization of the Mining and Forestry Academy in 1872, 

 the study was extended to two and a half years, and free academic studies began to apply, 

coupled with state university-level rigorous examinations. The academy approached  

to the technical university college. Today's view can be said to have educated graduates  

of a bachelor's degree. In 1904 the Mining and Forestry Academy was renamed  

to the University of Mining and Forestry (Vysoká škola banícka a lesnícka). At that time, it 

had 20 departments, of which 6 were foresters departments. After the end of World War I and 

after the establishment of the Czechoslovak Republic and long attempts to its relocation,  

the school was annexed to the Budapest University of Technology by the direct command  

of the Hungarian government in 1918. However, the definitive end came on April 24, 1919, 

when the school moved to Sopron (the Hungarian Republic, where the school still exists 

today as the West-Hungarian University), which resulted in its dissolution after 157 years  

of existence in Banská Štiavnica [18]. 

 

Fig. 9. Former seat of the Rectorate the Academy of Mining and Forestry  

in Banská Štiavnica at the end of the 19th century. 
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Fig 10. Buildings of the first technical university in the world   

the Academy of Mining and Forestry in Banská Štiavnica. 

Banská Štiavnica during its 

"golden age" in the 18th century 

and in the first half of the 19th 

century became the real mining 

heart of Europe. In the second half 

of the 18th century, it was not  

a small insignificant town  

of a district format, but it had  

the second place among the towns 

in Slovakia and the third  

in Hungary. At the time  

of formation of the Mining 

Academy, it had twice as many 

inhabitants (21 thousand) as  

at present. It was the main centre  

of precious metal mining  

in the monarchy and the third most 

important craft centre in Hungary 

(after Budin and Komarom).  

A great number of mining, 

technical and cultural monuments 

has been preserved. On December 

11, 1993, the city Banská Štiavnica 

was included in the UNESCO 

World Heritage List [18]. 
 

Fig. 11. Diploma of the World 

Heritage Committee of the UNESCO 

that Banská Štiavnica has inscripted 

on the World Heritage List. 
 

 Comenius University in Bratislava (founded in 1919) and the Technical College  

in Bratislava (1937), currently the Slovak University of Technology, were the successors  

of the higher education traditions developed at the Mining and Forestry Academy after  

the establishment of the Czechoslovak Republic before the Second World War. After  

the Second World War, the tradition of technical education and research is being developed  
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at the Technical University in Košice (founded in 1952, originally the Technical College  

in Košice), especially at the Faculty of Mining, Ecology, Management and Geotechnology. 

The continuator of forestry and technical education is the Technical University of Zvolen 

(founded in 1956 with the original name Forest and Wood Industry College - Vysoká škola 

lesnícka a drevárska). The Faculty of Ecology and Environmental Sciences of the Technical 

University in Zvolen (FEE) was established with effect from October 1, 1991 (the original 

name of the faculty was the Faculty of Ecology, renamed in 1995). By government Resolution 

No. 520 of August 5, 1998, in order to revitalize the city of Banská Štiavnica as the only city 

of the Slovak Republic registered in the UNESCO World Heritage List and in order to bring 

university student traditions to Banská Štiavnica, the change of the locality of FEE from 

Zvolen to Banská Štiavnica was approved. The process of relocation of FEE from Zvolen  

to Banská Štiavnica was finished in 2000. After eight years of activity of the FEE in Banská 

Štiavnica, the decision of the Rector of TU, with effect from September 1, 2006, once again 

changed the place of the FEE by moving from Banská Štiavnica back to Zvolen. Move  

of the FEE to Zvolen led to the gradual interruption of university education in Banská 

Štiavnica. 

 At present, the tradition of higher education in Banská Štiavnica is being developed by 

Jan Albrecht Music and Art Academy Banská Štiavnica (Hudobná a umelecká akadémia Jána 

Albrechta Banská Štiavnica), a professional college (HUAJA). It was established  

in November 2008 with the intention to act as a training and educational institution and as  

a private college. Currently, it provides education in two bachelors and two masters programs 

in Music Arts. 

 

SUMMARY 

The development of mining in the surrounding of Banská Štiavnica and  

the development of new technologies related to mining and metallurgy in the 18th century 

required the establishment of educational institutions. The first the establishment of the 

Mining School - Bergschul (1737), which in 1762 was transformed into the famous Imperial-

Royal Mining Academy - Bergakademie Schemnitz), creating the very first technological 

institute (technical university) in the world. The foundation of the Mining Academy 

contributed not only to the education of mining experts, but also to the development  

of chemistry, mineralogy, geology, metallurgy and other technical and natural sciences. High 

forest consumption in mines also required the development of forestry, and the processing led 

to the expansion of the Mining Academy in 1846 with the new name - Mining and Forestry 

Academy, which in 1904 was renamed to the University of Mining and Forestry. World War I 

and political events  the splitting-up of the Austro-Hungarian Monarchy with the founding  

of the Czechoslovak Republic resulted in the relocation of the Mining and Forestry University 

to Sopron (Republic of Hungary). 

The importance of the Mining Academy was beyond the boundary of the former 

monarchy. During the second half of the 18th century, her professors established scientific 

contacts with experts abroad and, on the contrary, their technical discoveries documented  

the high level of Slovak mining and the development of several scientific disciplines, 

especially chemistry. The results of their research have been published not only in the journals 

of the Habsburg Empire, such as the Abhandlungen einer Privatgesselschaft in Böhmen,  

in the Privilegierte Anzeigen in Vienna, but also in foreign journals since the 1980s, e.g.  

the Journal Chemische Annalen, Bergmannische Journal, which was published in Freiberg 

and in the French journal Journal des mines. 

The Mining Academy was in Banská Štiavnica 157 years. But it was enough to take 

one of the most honourable places among the university colleges in the world to overcome 

them in many ways. The foundation and activity of this school were inherently connected 

http://huaja.org/
http://huaja.org/
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with our most important mining town in the past  Banská Štiavnica. The Mining Academy  

of Banská Štiavnica was the real motherland of science in the second half of the 18th century 

and during the 19th century, and it was not only in the field of mining and metallurgy but also 

in many natural sciences, especially chemistry. 

The University of Comenius in Bratislava (founded in 1919) and the Technical 

College in Bratislava (1937), the Slovak University of Technology in Bratislava and other 

technical universities have been established in Slovakia. Between 2000 and 2006, Banská 

Štiavnica provided the university teaching in the Faculty of Ecology and Environmental 

Studies (FEE) of the Technical University in Zvolen, when the FEE was relocated back  

to Zvolen. I personally appreciate the fact that the Music and Art Academy of Ján Albrecht 

Banská Štiavnica (HUAJA), has been successfully pursuing the development of higher 

education and research since 2008. I also especially appreciate the fact that the Rector 

HUAJA Prof. Mgr. Egon Krak, ArtD., and Prof. Mgr. Zuzana Martináková, PhD. - Director 

of the Centre for Development and Research in Arts and Sciences, have agreed that HUAJA 

will be the co-organizer of the international XIX
th

 Conference Štiavnica days in 2018. 

 

REFERENCES 

[1] REPČOK I. Vek niektorých stredoslovenských neovulkanitov zistený metódou stôp 

po delení uránu.  Geol. Práce, Spr., 71, 69-76 (1978). 

[2] REPČOK I. Datovanie niektorých stredoslovenských neovulkanitov metódou stôp po 

delení uránu.  Západ. Karpaty, Sér. Mineral. Petrogr. Geochém. Metalogen. 8, 59-

104 (1981). 

[3] HÁBER M., JELEŇ S., KOVALENKER V., ČERNYŠEV I. Model epitermálneho 

zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa.  Miner. Slov. 33, N3, 215-224 (2001). 

[4] ŠTEVKO M., BAČÍK P. Hydrothermal anhydrite from the Banská Štiavnica 

epithermal base metal deposit (Slovak Republic).  Bull. mineral.-petrolog. Odd. 

Nár. Muz. (Praha) 19/1, 2011. (in Slovak). 

[5]  ŠTEVKO, M., JIŘÍ SEJKORA, J., JAKUB PLÁŠIL J. Supergene uranium 

mineralization on the Banská Štiavnica deposit (Slovak Republic).  Bull. mineral.-

petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha) 20, 1, 2012. 

[6]  LABUDA J. Glanzenberg in Banska Stiavnica. Archeological survey of an 

abandoned town. Slovenske banske muzeum, Banska Stiavnica. 2016. 128 p. ISBN 

978-80-85579-52-9 (in Slovak). 

[7] JESENÁK K. Historické a súčasné miesta ťažby a spracovanie rúd na Slovensku. 

Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava. 2017. 4240 s. ISBN 978-80-223-

4311-4. (Available from https://fns.uniba.sk/jesenak2017/) 

[8] BÁRTA V. Banská Štiavnica. Tajchy. Pamiatky UNESCO. AB ART press, 

Slovenská Ľupča. 96 s. ISBN 978-80-89850-32-7. 

[9] BAKOS F., CHOVAN M. Zlato na Slovensku. Slovenský skauting, Bratislava. 1-

298, (2004). 

[10] LEXA J., ŠTOHL J., KONEČNÝ V. The Banská Štiavnica ore district: relationship 

between metallogenic processes and the geological evolution of a stratovolcano.  

Miner. Deposita 34, 5-6, 639-654 (1999). 

[11]  Mikovíny, Samuel (1686 až 1700? – 1750). http://www.ecav.sk/ 

[12]  VELIČ, D. European Congress? European Society? ... and the First Institute of 

Technology since 1762.  ChemZi, 8/1, 35 (2012). 

[13]  SALIŠOVÁ M. 250 rokov od založenia Banskej akadémie a výučby chémie v 

Banskej Štiavnici.  ChemZi, 8/1, 36-38 (2012). 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

26 

 

[14] Oslavy 250. výročia založenia Banskej akadémie v Banskej Štiavnici. 

https://www.fchpt.stuba.sk/sk/diani-na-fchpt/aktuality/oslavy-250.-vyrocia-

zalozenia-banskej-akademie-v-banskej-stiavnici.html?page_id=3188 

[15] ČÁRSKY J., HERČKO, I. Anton Leopold Ruprecht - a chemist, mineralogist, 

metallurgist and a distinguished personality of the chemical revolution in the 18th 

century.  Acta Metallurgica Slovaca, 21, 2015, No. 4, p. 339-351 

[16]  ČÁRSKY J. Anton Leopold RUPRECHT (14.11.1748 - 16.10.1814) profesor 

Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.  ChemZi, 10/1, 6-13 (2014). 

[17] NOVÁK J., Štepáneková D., Harvan D. Banskoštiavnický salamander - Banská 

Štiavnica's Salamander. Mesto Banská Štiavnica. 2015. 96 s. ISBN 978-80-89151-

40-0. 

[18] DURBÁK M., KAŇA R. Odkazy minulosti II. Banské technické a kultúrne pamiatky 

lokality UNESCO - Banská Štiavnica a Štiavnické bane. Legacy of the past II. 

Mining technical and cultural monuments of UNESCO locality - Banská Štiavnica a 

Štiavnické bane. Banská Štiavnica: Banskoštiavniko-hodrušský banícky spolok. 

2017. s. 14. 192 s. ISBN 978-80-970851-8-6. 

[19] Historic Town of Banská Štiavnica and the Technical Monuments in its Vicinity. 

https://whc.unesco.org/en/list/618/ 

[20] HUAJA. http://huaja.org/?page_id=1383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

27 

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica 

– sedem rokov existencie 

prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD., prof. PhDr. Egon Krák, ArtD. 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica 

Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica 

martinakova@huaja.org 

CHARAKTERISTIKA A POSLANIE 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica pôsobí  

od akademického roku 2011/2012 ako súkromná vysoká škola, ktorá v rámci procesu 

celoeurópskej harmonizácie národných systémov vysokoškolského vzdelávania realizuje 

vybrané umelecké a vedeckovýskumné študijné programy so zameraním na rozvoj talentu  

a tvorivosti v oblasti umeleckého výkonu, umeleckého diela a jeho vedeckej reflexie  

na základe estetických, etických a humánnych princípov.  

 

 
Obr. 1. Jazzový koncert, nádvorie HUAJA [1]. 

 

Názov inštitúcie nesie meno významného hudobného a výtvarného teoretika, 

hudobného umelca a estetika Jána Albrechta (1919 – 1996). Ján Albrecht pochádzal z rodiny, 

z ktorej vyšli viacerí významní reprezentanti európskej i svetovej kultúry (otec Alexander 

Albrecht, skladateľ a dirigent bol priateľom a študentom Bélu Bartóka; starší príbuzný bol 

maliar János Vaszary, bratranci Eugen Lehner – violista známeho Kolisch Quartett a Thomas 

Messer – dlhoročný riaditeľ Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku), pričom sa 

priatelil a kontaktoval s viacerými významnými osobnosťami umeleckého sveta (spisovateľ 

a básnik Alfred Marnau, maliar Emil Nolde, manželka Oskara Kokoschku Olda a iní). Z tohto 

aspektu meno tejto významnej osobnosti v názve vysokoškolskej inštitúcie je symbolom 

medzinárodnej komunikácie a reprezentuje zameranie HUAJA v umeleckom vzdelávaní  

na kvalitnej vysokej úrovni v domácom a zahraničnom priestore.  

 

mailto:martinakova@huaja.org
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Obr. 2. prof. Ján Albrecht [1]. 

Prioritným zámerom inštitúcie je ponuka a rozvoj umeleckých hudobných študijných 

programov, ktoré odrážajú aktuálne tendencie a potreby v oblasti medzinárodného 

umeleckého vzdelávania a reflektujú súčasnú situáciu v profesijnom uplatnení.  

HUAJA v súčasnosti poskytuje študijné programy, ktoré v systéme vysokoškolského 

umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete absolventom umožňujú širšie 

uplatnenie v praxi. Bohaté medzinárodné kontakty, vedecká a umelecká činnosť garantov 

študijných programov, skúsených pedagógov a vedeckých pracovníkov je zárukou 

poskytovania vzdelávania súčasných bakalárskych a magisterských programov na vysokej 

kvalitatívnej úrovni.  

HUAJA poskytuje dva bakalárske a dva magisterské programy v odbore 2.2.3 

Hudobné umenie:  

1. Hudobná interpretácia a teória 

2. Hudobná tvorba a teória 

Garant prvého študijného programu (prof. PhDr. Zuzana Martináková, PhD.) 

a garant druhého študijného programu (prof. PhDr. Egon Krák, ArtD.), ako aj personálne 

obsadenie domácich i zahraničných spolugarantov a pedagógov, spĺňajú kritériá nielen pre 

poskytovanie vysokoškolského štúdia na prvom a druhom stupni, ale aj na treťom stupni.  

Poslaním súkromnej vysokej školy HUAJA je poskytovanie kvalitného odborného 

umeleckého a umelecko-vedeckého vzdelávania, ktoré umožňuje absolventom uplatnenie 

v širších ako len domácich podmienkach. Dôležitou bázou pre existenciu a rozvoj školy je 

sledovanie a reflektovanie súčasného stredoškolského a vysokoškolského systému 

umeleckého vzdelávania na Slovensku, v Európe a vo svete, ktorý má stále rezervy 

v poskytovaní programov so širším uplatnením v praxi. V tomto zmysle prepojenie  

praktického a teoretického základu je veľmi užitočné a naďalej perspektívne, o čom svedčí aj 

doterajšie uplatnenie našich absolventov, ktorí pôsobia ako výkonní umelci (interpreti 

a skladatelia) a pedagógovia v oblasti hudobného vzdelávania doma i v zahraničí. Hudobná 

a umelecká akadémia Jána Albrechta je jedinou súkromnou umeleckou vysokou školou  

na Slovensku, ktorá ponúka netradičné formy hudobného vzdelávania (kombinácia 

praktických a teoretických zručností umožňuje širšie uplatnenie v praxi, ako jediná vysoká 

škola ponúka na Slovensku štúdium renesančnej a barokovej hudby a štúdium jazzu, tiež 

hudobných umeleckých študijných programov v kombinácii s hudobnou teóriou, vyučujú tu 
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poprední umelci zo Slovenska i zahraničia netradičnou formou workshopov, intenzívnych 

vzdelávaní a blokovou výučbou), pričom sa zameriava na postihnutie individuálnych 

schopností študentov a ich rozvíjanie v súlade s progresívnym svetovým trendom.  

 

VZDELÁVANIE, TVORIVÁ ČINNOSŤ A VÝSKUM 

HUAJA za sedem rokov existencie prešla vývojom, ktorý odráža jej postupné 

rozvíjanie vo všetkých sledovaných činnostiach. V oblasti vzdelávania zaznamenávala 

postupné zvyšovanie kvality, čoho dôkazom sú aj pozitívne reakcie študentov (osobné  

a aj formou ankiet) a tiež uplatnenie a ohlasy našich absolventov, s ktorými HUAJA udržiava 

kontakt a pozýva ich na spoločné stretnutia. Svojím prostredím a rodinným spôsobom výučby 

priťahuje študentov nielen zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Doteraz bakalárske štúdium 

absolvovalo 37 študentov (25 slovenskej a 12 inej národnosti) a magisterské štúdium 13 

študentov (5 slovenskej a 8 inej národnosti). K našim študentom patrili a patria študenti 

z viacerých krajín Európy a sveta (Česko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko, Srbsko, Rusko, 

Sýria, Hong Kong, USA, Mexiko, Čína, Jamajka a i.). Promócie sa pravidelne konajú koncom 

júna (vďaka spolupráce so Slovenským banským múzeom) v krásnej sieni komorských grófov 

v Kammerhofe v Banskej Štiavnici.  

 

 
Obr. 3. Promócie študentov HUAJA v Kammerhofe [1]. 

 

V oblasti vývoja, výskumu v umení a vedy HUAJA každoročne prezentovala svojou 

kvalitou národne i medzinárodne uznávané výstupy výskumu. Garanti, spolugaranti a ďalší 

akademickí zamestnanci sa podieľajú na realizácii grantových úloh a na pravidelných 

umeleckých i vedeckých aktivitách s participáciou významných domácich i zahraničných 

umelcov, vedcov a pedagógov. 

Kvalitu hudobného a umeleckého vzdelávania umožňuje aj implementácia Vnútorného 

systému zabezpečovania kvality na HUAJA ako nástroja na permanentné sledovanie  

a zvyšovanie kvality vzdelávania s cieľom dosiahnuť lepšie uplatnenie absolventov 

v prostredí rýchlo sa meniacich požiadaviek na trhu práce nielen v domácom, ale aj 

v zahraničnom prostredí. Dôležitou súčasťou tohto procesu je zefektívnenie a skvalitnenie 
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vzdelávania na HUAJA a s tým súvisiacich pedagogických, umeleckých a vedeckých 

výstupov.  

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica kladie mimoriadny 

dôraz na vývoj a výskum v oblasti umenia a umenovedeckých disciplín, ktorý je 

koordinovaný excelentným pracoviskom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia  

a vedy (CVUV). Toto pracovisko je zamerané na riešenie výskumných úloh podľa potrieb 

jednotlivých špecializácií. Výsledky sú prezentované v podobe umeleckých výstupov 

(koncertov, kultúrnych podujatí), seminárov, konferencií, workshopov s medzinárodnou 

účasťou a tiež publikovaných výstupov (knihy, zborníky, katalógy, audiovizuálne nosiče, 

notoviny a iné).  

Špecifické zameranie a špecifický typ výskumu na HUAJA je veľmi úzko prepojený 

s praxou. Výstupmi výskumov a vzdelávania sú tiež umelecké diela a aktivity, ktoré sa 

realizujú nielen na vnútornej akademickej pôde, ale aj v spolupráci s mestom, galériami, 

múzeami, knižnicami, koncertnými ustanovizňami, kultúrnymi inštitúciami, ako aj bankovým 

a podnikateľským sektorom. V tomto smere možno hovoriť o aplikovanom výskume (napr. 

kultúrne vystúpenia v rámci podujatí mesta, regiónu, Slovenska, podnikateľských subjektov 

a pod.). Jednotlivé výsledky sú prezentované tiež na medzinárodnom fóre, kde sa rezultáty 

výskumu v oblasti umenia i vedy prezentujú napríklad v rámci spoločných medzinárodných 

hudobných festivalov, umeleckých podujatí, workshopov, sympózií, konferencií  

a seminárov). Významnou súčasťou transferu výsledkov výskumu v oblasti umenia a vedy je 

aj využívanie priestoru pre ďalšie vzdelávanie atraktívnymi formami s účasťou významných 

medzinárodne uznávaných osobností.  

HUAJA disponuje Akademickou knižnicou a Edičným oddelením, ktoré systematicky 

pripravuje a realizuje plán edičnej činnosti. Doteraz vydalo 14 neperiodických publikácií  

(z toho 4 partitúry). Dvakrát ročne vydáva periodikum – vlastný vedecký a umelecký časopis 

ars pro toto, ktorý je zameraný na zverejňovanie umeleckých a vedeckých výsledkov nielen 

pedagógov, študentov HUAJA, ale aj odborníkov zo zahraničia, ďalej na propagovanie 

i recenzie koncertných, umeleckých, vedeckých a iných aktivít. Časopis obsahuje aj vedecké 

štúdie v dvojjazyčnej anglickej a slovenskej mutácii.  
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Obr. 4. Časopis HUAJA – ars pro toto[2]. 

Jednou z hlavných priorít HUAJA je v duchu bolonskej deklarácie vytvorenie 

konkurencieschopného priestoru v rámci systému vysokoškolského vzdelávania 

v Európe a vo svete. Z toho aspektu HUAJA získava granty a programy na podporu 

študentských a pedagogických mobilít v rámci programu Erasmus+ (resp. iných 

programov a štipendií), ktoré významnou mierou prispievajú k zvyšovaniu kvality 

výučby a stimulujú vzdelanostný a vedecký rast pedagógov.  

Výučba v rámci študijných programov je zameraná na aktuálne požiadavky 

súčasného trhu práce ako aj trendu v oblasti rozvoja interpretačného a kompozičného 

umenia a umeleckého školstva vzhľadom na uplatnenie študentov v praxi. 

Najfrekventovanejším a najoverenejšími didaktickým postupmi sú tvorivé 

semináre, cvičenia, workshopy, individuálna i kolektívna tvorivá práca pod vedením 

pedagóga s cieľom precizovať metódy k dosahovaniu špecifických umeleckých 

zručností. 

Prioritným zámerom HUAJA je poskytovanie vzdelávania na vysokej kvalitatívnej 

úrovni, ktorej zárukou sú na jednej strane významní domáci i zahraniční umelci, vedci 

a pedagógovia, podieľajúci sa na výučbe a na strane druhej spolupráca s poprednými 

vysokými umeleckými školami v zahraničí, na ktorých študenti môžu absolvovať časť štúdia 

alebo stáž (predovšetkým v rámci programu Erasmus+).  
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MEDZINÁRODNÁ ORIENTÁCIA A SPOLUPRÁCA 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica zabezpečuje 

vzdelávanie a výchovu profesionálnych hudobníkov, komorných hráčov i koncertných 

umelcov – predovšetkým komorných a orchestrálnych hráčov, všestranne pripravených 

skladateľov a všeobecne vzdelaných hudobných odborníkov. V kontexte slovenského 

vysokého umeleckého školstva HUAJA poskytuje v mnohom výnimočné študijné programy 

v jedinečnom prepojení hudobnej praxe s hudobnou teóriou, v sólistickej a súborovej hre  

so zameraním na vážnu i jazzovú hudbu, ako aj na Slovensku prvej ucelenej koncepcie 

historicky poučenej interpretácie (renesančnej a barokovej hudby). Táto orientácia 

a organizácia štúdia vyplynula z logickej reakcie na meniace sa podmienky profesionálnych 

hudobníkov vo vyspelých krajinách Európy i sveta. Špecifikom štúdia sú profilujúce 

predmety hlavných špecializácií, ktoré majú charakter individuálnej výučby a predmety 

hudobno-teoretického základu, ktoré majú charakter kolektívnej výučby. Súčasťou umelecko-

vzdelávacieho procesu je pravidelné koncertné účinkovanie študentov i pedagógov v rámci 

interných a externých koncertných a projektových podujatí v domácom i zahraničnom 

priestore.  

 

 
Obr. 5. Jazzový koncert študentov, koncertná sieň HUAJA [3].  

HUAJA pravidelne organizuje špecializované kurzy, workshopy a praktické semináre, 

ako aj projekty osobitého zamerania so zahraničnou účasťou, ktoré prispievajú k zvyšovaniu 

kvality umelecko-vzdelávacieho procesu. V súčasnosti HUAJA spolupracuje najmä s týmito 

zahraničnými inštitúciami: Akademie múzických umění v Praze, Janáčkova akademie 

múzických umění v Brne, Ostravská univerzita, Hudobná akadémia Ferencza Liszta, 

Budapešť, University of Miskolc, Akademija muzyczna, Bydgoszcz, Universität für Musik 

und  darstellende Kunst, Wien, Vienna a Prayner Konservatorium, Wien, Hudobná akadémia, 

Ljubljana, Conservatorio di Musica Arrigo Boito, Parma, Conservatorio di Musica di Adria, 

Venezia, Conservatorio di Musica Giuseppe Martucci, Salerno, Conservatorio di Misuica 

Umberto Giordano, Foggia, Instituto Superiore di Study Musicali L. Bocherini, Lucca, 

Centre de Musique Baroque de Versailles, Hochschule für Music Würzburg, Universität 

Leipzig, Academia de Muszica Gheorghe Dima, Cluj-Napoca, Real Conservatorio Superior 

Victoria Eugenia, Granada, Estonian Academy of Music and Theatre, Tallin a University  

of Wisconsin, Green Bay.  

Internacionalizácia a medzinárodná orientácia je daná aj samotnou národnostnou 

štruktúrou študentov (jednu tretinu tvoria zahraniční študenti z celého sveta). 
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UMELECKÉ A VEDECKÉ AKTIVITY 

HUAJA so sídlom v Banskej Štiavnici je umiestnená v historickom centre Slovenska, 

ktoré je známe svojou malebnou hornatou krajinou so starými dejinami nemeckých osadníkov 

a s nimi spojeného baníctva, remesiel, tradíciou medzinárodných kultúrnych vzťahov  

a bohatou historickou architektúrou a umeleckou tvorbou. Banská Štiavnica je jedným  

z najkrajších a historicky najzaujímavejších miest na Slovensku. V decembri roku 1993 sa 

Banskej Štiavnici dostalo najvyššieho medzinárodného uznania, keď bolo historické jadro 

mesta spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísané do zoznamu svetového kultúrneho  

a prírodného dedičstva UNESCO.  

V posledných desaťročiach tu boli založené viaceré významné festivaly a prehliadky 

umenia, ktoré sa podieľajú na celkovej úrovni rozvoja umeleckého vzdelávania v meste 

i regióne.  

HUAJA prispieva k duchovnému rozvoju Mesta Banská Štiavnica nielen participáciou 

na významných výročiach a udalostiach, ku ktorým patria napríklad Salamandrové dni,  ale aj 

svojimi vlastnými (tiež vďaka finančnej podpory Fondu na podporu umenia) pravidelnými 

umeleckými, vedeckými a vzdelávacími podujatiami:  

 Medzinárodné dni klasickej gitarovej hry (festival a workshopy – jún, každoročne 

od roku 2009), 

 Medzinárodný hudobný festival SCHEMNITIENSIS (apríl – júl, každoročne  

od roku 2012), 

 Medzinárodné  sympózium Jána Albrechta: Filozofické koncepcie v hudbe 

a umení (október, bienále od roku 2011), 

 Medzinárodný seminár: Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení (október, 

bienále od roku 2012), 

 V spolupráci s občianskym združením Štiavnické múzy a asociácie NobilArt 

z Maďarska projekt MUsician and COmposerS EXchange (MUSCOSEX) 

a projekt Skladatelia a interpreti v tvorivých prienikoch (od roku 2012). 

 

 
Obr. 6. Medzinárodné interpretačné dni klasickej gitarovej hry [3]. 

V prostredí Banskej Štiavnice HUAJA stavia na jedinečnosti a špecifických kvalitách 

študijných programov, ktorých ambíciou v budúcnosti je vytvorenie platformy na prepojenie 

rôznych umeleckých zameraní a produkcie multimediálnych artefaktov.  
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Vzdelávanie na HUAJA v Banskej Štiavnici je zaujímavé nielen vzhľadom na svoje 

umiestnenie v srdci Slovenska, ale najmä pre medzinárodný rozmer inštitúcie a bohaté 

partnerské vzťahy, ktoré lákajú oveľa pestrejšiu skladbu uchádzačov z okolitých 

i vzdialenejších krajín. Vzhľadom na absenciu veľkých umeleckých a hudobných inštitúcií 

(opera, veľké koncertné priestory, hudobné inštitúcie) v Banskej Štiavnici, HUAJA časť 

výučby poskytuje v akreditovanom priestore v Bratislave. Študentom je tak umožnené 

podieľať sa aj na hudobnom živote veľkomesta a pôsobiť v bratislavských orchestroch 

a hudobných inštitúciách. HUAJA v rámci spolupráce umožňuje študentom účinkovať s ŠKO 

Žilina, ďalej s mládežníckym  orchestrom pod Hudobným centrom v Bratislave a inými 

väčšími a menšími inštrumentálnymi a zborovými zoskupeniami vo Viedni mimo regiónu 

Banská Štiavnica. 

 

HUDBA NA RÁZCESTÍ 

Tvorba hudby je jednou z ľudských činností, pri ktorej je meranie kreativity  

a racionálnej investície vždy veľkým otáznikom. Aj keď platí téza vedy o hudbe prakticky už 

od 14. storočia, dilema zostáva. Vec sa komplikuje ešte viac, ak začíname hovoriť o žánroch 

hudby a historickej tradícii. Pritom stále platí, že nehovoríme o „hudbách“ ale vždy iba  

o hudbe, akoby sme chceli povedať, že hudba je len jedna... 

Hudobné programy s prepojením viacerých žánrov, venované v dnešnom svete 

predovšetkým mladému publiku, patria tradične na celom svete k veľmi atraktívnym 

hudobným podujatiam. Nielen preto, že sa v nich skúsení hudobníci obracajú k tým, ktorí 

ponesú raz štafetový kolík budúcnosti hudby a sú nádejou pre umenie a civilizáciu –  

pre hudobníkov samotných je to v prítomnosti čarovný okamžik vrátiť tak trochu koleso času 

a pripomenúť si tak éru vlastných začiatkov a nezabudnuteľnej mladosti. Takéto programy 

pod jednotným názvom Hudba je len jedna uvádza napríklad Štátny komorný orchester Žilina 

(ŠKO, angl. Slovak Sinfonietta Žilina) už od roku 1985, pričom spolupracuje s celým radom 

vynikajúcich umelcov z oblasti jazzu a populárnej hudby z domova i zahraničia – na pódiu sa 

objavili Peter Breiner, Jiří Stivín, Barok Jazz Quintet, Ladislav Gerhardt, Laco Déci, Emil 

Viklický, Stano Palúch, Nothing But Swing Trio (Kováč – Ragan – Solárik), John Whitney, 

Andy Miles, Pavol Hammel, Big Band žilinského konzervatória a mnoho ďalších. 

Program pod názvom Jazz a klasika trochu inak, usporiadaný v spolupráci 

s Hudobnou a umeleckou akadémiou Jána Albrechta Banská Štiavnica, ponúkol v decembri 

2010 dve nové skladby slovenských autorov – Egona Kráka a jazzového gitaristu Matúša 

Jakabčica, ktoré boli vytvorené priamo pre ŠKO Žilina a siedmich jazzových hudobníkov  

z USA a Slovenska. Pôvodnou myšlienkou pre uvedenie takéhoto programu bol projekt 

JAZZPHONY – výsledok mojej viacročnej spolupráce s americkými hudobníkmi z University 

of Wisconsin, Green Bay, ktorí (ako ostatne mnohí hudobníci z USA) majú popri svojej 

klasickej hudobnej orientácii aj svoju jazzovú aktivitu. V Amerike to často platí i naopak. 

Univerzálnosť mnohých amerických hudobníkov, ktorí hrajú jazz celkom prirodzene ako 

súčasť svojej hudobnej profesie, je vždy inšpirujúca pre Európana – a preto vznikla moja 

skladba Jazzphony Concerto – akoby jazzové concerto grosso pre jazzový ensemble 

a symfonický orchester. Pod taktovkou znamenitého dirigenta Leoša Svárovského zaznela 

skladba premiérovo dvakrát v decembri 2010 v Žiline a následne na festivale Bratislavské 

hudobné slávnosti. Odvtedy Jazzphony Concerto zaznelo na koncerte viackrát  

(s Metropolitným orchestrom Bratislava, 2013 a so Slovenskou filharmóniou, 2014)  

a zakaždým prekvapilo svojim vnútorným usporiadaním sólových výstupov jazzových 

hudobníkov, čím prinieslo nečakanú a inovatívnu koncepciu. 

Jazzphony Concerto pre jazzový súbor (septeto) a symfonický orchester je pokusom 

ukázať, že hudobné svety jazzovej hudby a európskej klasickej hudobnej tradície nie sú 

vzdialené od seba tak, ako sa o tom niekedy hovorí. Keď Maurice Ravel – obdivujúc Georga 
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Gershwina a jeho hudobnú predstavivosť – odmietol byť jeho učiteľom s odôvodnením, že 

toto školenie nepotrebuje, ak chce byť sám sebou, urobil tak v mene jedinečnosti osobnosti  

a umenia. Ďalší vývoj Georga Gershwina ako skladateľa jednoznačne ukázal, že sa nemýlil. 

Tak ako Ravel, i my dnes vieme, že hudba – nech je akákoľvek – má svoje zákonitosti, ale 

i netušené fantazmagórie, ktoré na nás rozlične pôsobia. Isté je však to, že všetci hudobníci 

bez rozdielu – či to boli stredovekí a renesanční vokálni polyfonici, barokoví komorní hráči 

a sólisti, vidiecke kapely, alebo jazzové súbory – používajú merateľnú dávku fantázie  

vo svojej hráčskej improvizácii. Jazzphony – Concerto sa ponáša na akési laboratórium 

plánovaných hudobných prejavov, naprogramovaných rukou skladateľa pre jednotlivých 

hráčov a ich vzájomnú súhru až po symfonický orchester ako celok. Organizácia hudby je 

možno pre mnohých podobná záhada ako fungovanie ľudskej spoločnosti, faktom však 

zostáva, že náhodný faktor obklopuje náš život oveľa väčšmi ako si to uvedomujeme... 

a mimochodom to, čo môže byť radosťou v hudbe, v živote môže často prinášať úplne iné 

pocity... Ale možno práve preto faktor náhody v hudbe vyhľadávame, aby sme sa naučili 

nachádzať zmysel v mnohých nepochopiteľných životných situáciách v našom živote i okolo 

nás... 

Jazzphony – Concerto je reakciou na to, čo som videl a zažil ako hudobník v USA. Aj 

preto som sa pokúsil prehovoriť mojich amerických a slovenských priateľov, aby účinkovanie 

v mojom „jazzovom laboratóriu“ prijali, prišli a zahrali – a podarilo sa. Demonštrácia ich 

hudobného majstrovstva je tentoraz akoby zovretá v symbolickej obruči euro-americkej 

hudobnej skúsenosti, navyše pod taktovkou majestátu symfonického orchestra... Skladba 

vznikla na objednávku ŠKO Žilina, s ktorou ma spája dlhoročná znamenitá spolupráca. 

Všetci, čo sa na predvedení Jazzphony – Concerto stretli v decembri 2010 v Žiline  

a Bratislave, sú ozdobou hudby klasickej i jazzovej. Preukázali svoje umenie a fantáziu, 

s ktorou moju partitúru premenili na živú hudbu. (Egon Krák, rektor HUAJA) 

 

ZÁVER 

HUAJA má v súčasnosti predpoklady pre úspešný rozvoj vo všetkých vytýčených 

oblastiach. Dôležitým cieľom v blízkej budúcnosti bude rozšírenie vzdelávania na prvom 

a druhom stupni o tretí stupeň doktorandského štúdia. 

Umelci a umenie majú tú výhodu a silu, že disponujú vlastnosťami prerastajúcimi 

národný rozmer. Hudba a umenie majú internacionálny charakter, pričom ich špecifickému 

umeleckému jazyku môžu rozumieť príslušníci rozdielnych národov a národností. Z tohto 

aspektu má HUAJA veľmi dobré predpoklady pre ďalší rozvoj a internacionalizáciu 

študijných programov, umeleckých a vedeckých výstupov. 
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ÚVOD  

Narastajúca ťažba a spracovanie nerastných surovín, ich následné využívanie v priemysle, 

nárast počtu obyvateľstva a rozvoj poľnohospodárskej výroby so sebou nesie negatívne 

dopady na kvalitu životného prostredia, predovšetkým v zmysle jeho znečistenia ťažkými 

kovmi. Výskyt vysokých úrovní ťažkých kovov v jednotlivých zložkách životného prostredia 

je potenciálnou hrozbou nielen pre dané ekosystémy, ale aj pre zdravie ľudí [1-3]. Zinok 

reprezentuje na jednej strane významný mikroelement vo výžive rastlín, ale aj iných 

organizmov, a na druhej strane ťažký kov, ktorý v prípade jeho supranormálneho výskytu 

v prírode môže predstavovať aj kontaminant životného prostredia.   

Rozdiely v požiadavkách rastlín na príjem a zastúpenie zinku v ich pletivách vyplývajú 

z rozdielneho mechanizmu jeho príjmu a absorpcie koreňovým systémom, ktorý predstavuje 

hlavnú cestu príjmu zinku rastlinami z pôdy. Príjem kovov koreňovým systémom ovplyvňuje 

veľké množstvo faktorov, ako typ pôdy, veľkosť častíc pôdy, chemická špeciácia Zn v pôde, 

pH, zastúpenie organickej hmoty v pôde, ale aj aktivita pôdnych mikroorganizmov [4]. 

Rastliny vychytávajú Zn z pôdy predovšetkým vo forme voľných dvojmocných katiónov 

(Zn
2+
), avšak niektoré rastliny sú schopné prijímať koreňovým systémom aj Zn viazaný  

do organických komplexov. Zn je ako dvojmocný katión prijímaný najmä prostredníctvom 

difúznych procesov. Tento pasívny príjem Zn je sprostredkovaný vodou (a v nej 

rozpustenými látkami) na základe rozdielnych elektro-chemických gradientov na oboch 

stranách bunkových membrán [5]. 

Aplikácia rádioindikátorov reprezentovaných rádioizotopmi kovov a ich uplatnenie  

vo výskume rastlín predstavuje zaujímavú analytickú metódu umožňujúcu hodnotiť vyššie 

spomínané procesy nielen kvantitatívne, ale aj vizuálne. Výber vhodného rádioizotopu, resp. 

rádioindikátora, záleží od samotného študovaného biologického objektu i jeho hodnotených 

fyziologických alebo metabolických procesov, a v tejto súvislosti aj od doby polpremeny 

a spôsobu aplikácie daného rádioizotopu kovu [6]. 

Rádionuklid zinku 
65
Zn predstavuje rádioizotop zinku s relatívne dlhou dobou polpremeny 

244,26 dní a procesom premeny reprezentovaným dominantným elektrónovým záchytom 

(98,58 %) a minoritnou β
+
 premenou (1,42 %). Má široké využitie predovšetkým v oblasti 

štúdia a analýzy príjmu Zn rastlinnými pletivami, a to v zmysle jeho zvyšujúceho sa výskytu 

v pôdach, ale aj v rastlinách, ako zložky kontaminácie životného prostredia [7]. 

Pri analýze živých biologických systémov, pre ktoré je typická dynamika jednotlivých 

fyziologických dejov a procesov, sa požaduje hodnotiť všetky faktory vplývajúce na tieto deje 

a procesy súčasne, a to najlepšie za in vivo a real time podmienok. Zobrazovacie metódy 

založené na aplikácii rádioindikátorov umožňujú hodnotiť dynamiku transportu látok v celej 

rastline bez nutnosti odberu vzoriek, fixácie pletív alebo celkovej deštrukcie vzoriek 
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študovaných objektov [8]. Medzi takéto metódy patrí aj pozitrónová emisná tomografia (PET) 

ako jedna z najcitlivejších zobrazovacích metód schopná analyzovať rádioindikátory 

v reálnom čase za 3D zobrazovania živých systémov v časovom i priestorovom rozlíšení. 

PET reprezentuje zobrazovaciu techniku založenú na detekcii pozitróny emitujúcich 

rádionuklidov (pozitrónových žiaričov), ktoré sa vo väčšine prípadov aplikujú v podobe 

rádioaktívne značených biologicky aktívnych látok [9]. V procese termalizácie a následnej 

anihilácie pozitrónov emitovaných pri premene aplikovaného pozitrónového žiariča 

so všadeprítomnými elektrónmi sú produkované dva γ-fotóny s energiou 511 keV. Tie sú 

emitované od seba v opačných smeroch pod uhlom 180º. Na základe tohto javu je možné 

určiť polohu rádioindikátora v biologickom objekte práve prostredníctvom detekcie žiarenia 

v podobe emitovaných γ-fotónov pomocou nezávislých detekčných modulov tomografu 

usporiadaných do kruhu. Po dostatočne dlhom čase akvizície impulzov v podobe 

analyzovaných koincidencií a na základe získaných údajov je možné uskutočniť 

rekonštrukciu  a získanie 3D záznamov [6]. 

Možnosti zobrazenia dynamiky príjmu Zn rastlinnými pletivami aplikáciou rádioizotopu 
65

Zn 

ako minoritného pozitrónového žiariča a pomocou 2D zobrazovacieho systému PETIS (angl. 

positron emitting tracer imaging system) vo svojej štúdii len nedávno potvrdili SUZUI a kol. 

(2017) [10]. Dokázali, že aj napriek relatívne dlhej doby polpremeny 
65

Zn a minoritného 

podielu β
+
 premeny, čo prakticky znemožňuje jeho aplikáciu v medicínskej diagnostike – 

nukleárnej medicíne, nachádza svoje uplatnenie v rámci výskumu príjmu a transportu Zn 

v rastlinných pletivách, ako aj pri štúdiu farmakokinetiky liečiv podávaných malým 

experimentálnym zvieratám za využitia techník pozitrónovej emisnej tomografie [10]. 

Cieľom práce bolo prispieť ku komplexnému zhodnoteniu možností a obmedzení uplatnenia 

rádioizotopu 
65
Zn vo výskume rastlín za využitia komerčných 3D PET systémov primárne 

určených pre biologické objekty typu laboratórnych myší alebo potkanov.  

Ako študované  rastlinné objekty boli vybrané rastliny sidy obojpohlavnej (Sida 

hermaphrodita L.) v súčasnosti reprezentujúce potenciálne energetické plodiny alebo rastliny 

využiteľné vo fytoremediačných technikách a drevnaté rastliny marhule (Prunus armeniaca)  

a čerešne (Prunus avium). 

 

METODIKA PRÁCE 

Študované objekty 

Rastliny sidy obojpohlavnej (Sida hermaphrodita L.) sa získali vo forme in vitro kultúr 

z Výskumného ústavu rastlinnej výroby Piešťany Národného poľnohospodárskeho 

a potravinárskeho centra (NPPC Lužianky). Sadenice o veľkosti zhruba 6 až 8 cm sa 

z agarizovaného kultivačného média preniesli do anorganického nosiča Perlitu zalievaného 

hydroponickým živným médiom podľa Hoaglanda [11] (HM) o 25 % koncentračnej sile (HM 

zriedené deionizovanou vodou v pomere 1:3) a výslednej hodnote pH 5,5. Základný roztok 

HM (100 % koncentračná sila) [mg/dm
3
] pozostával z makroprvkov: CaCl2 – 443,9; KNO3 – 

404,4; MgSO4.7H2O – 369,7; NaNO3 – 339,9; NaH2PO4.2H2O – 291,7; NH4Cl – 213,9; 

NH4NO3 – 160,1; Na2HPO4.12H2O – 46,5; FeSO4.7H2O – 17,9; a mikroprvkov: H3BO3 – 8,5; 

Na2MoO4.2H2O – 0,06; MnSO4.5H2O – 5,0; ZnSO4.7H2O – 0,66; CuSO4.5H2O – 0,8. 

Rastliny sa takto predkultivovali počas 1 až 2 týždňov, teda do prevedenia samotných 

experimentov, a to za podmienok daných rastovou komorou pre kultiváciu rastlín (KBWF 

720, Binder, D) – fotoperióda 16 h svetlo/8 h tma (max. intenzita osvetlenia 11 450 lx, 

s postupným dosahovaním maxima a minima osvetlenia v krokoch 0 %, 40 %, 60 % a 100 % 

intenzity osvetlenia), teplota max. 28 ºC (svetlo) / min. 18 ºC (tma) a relatívna vlhkosť 

 60 – 80 %.  

Drevnaté rastliny marhule (Prunus armeniaca) a čerešne (Prunus avium) sa získali v podobe 

odrezkov konárikov v rozličných fázach rastu a dozrievania plodov (odber v období máj 
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2017). Odrezky konárikov boli ihneď po odrezaní ponorené do hydroponického média 25 % 

HM. Nasledujúci deň bol pre účely realizácie experimentov a 3D mikroPET analýz 

z primárnych konárikov rastlín skalpelom šetrne odrezaný list čerešne (P. avium) a konárik 

marhule (P. armeniaca) zahŕňajúci nielen listy, ale aj plod marhule. 

 

Rádioaktívny žiarič 

Pri rádioaktívnom značení roztokov bol použitý komerčne dostupný roztok rádioizotopu 
65

Zn 

(T1/2 = 244 d) vo forme 
65

ZnCl2 (4,901 MBq/cm
3
, ZnCl2 50 mg/dm

3
  

v 3 g/dm
3
 HCl), ktorý sa získal z Českého metrologického inštitútu Praha (ČR). 

 

Aplikácia 
65

ZnCl 

Príjem 
65

Zn u rastlín sidy bol uskutočnený ponorením koreňového systému celej rastliny 

alebo stonky (v prípade rastliny s odstráneným koreňovým systémom) do plastovej vialky 

obsahujúcej 25 % HM s prídavkom 
65

ZnCl2 o známej rádioaktivite a celkovej koncentrácii Zn. 

V prípade drevnatých rastlín bol príjem 
65
Zn zabezpečený ponorením reznej plochy stopky 

listu čerešne a zrezaného konárika marhule do plastovej vialky s vyššie uvedeným roztokom. 

Z dôvodu zabránenia možného odparovania roztoku bola vialka na hrdle obalená parafilmom. 

Expozícia študovaných rastlinných objektov v uvedenom roztoku prebiehala v prípade rastlín 

sidy za vyššie uvedených podmienok rastovej komory pre kultiváciu rastlín a v prípade 

drevnatých rastlín za laboratórnych podmienok (teplota 22±2 ºC; relatívna vlhkosť 45 – 65 

%). Po ukončení expozície boli študované rastliny v mieste kontaktu s rádioaktívnym 

roztokom opláchnuté deionizovanou vodou za účelom odstránenia neprijatého množstva 
65

Zn, 

osušené buničitou vatou a umiestnené na lôžko 3D mikroPET systému. Pri štúdiu dynamiky 

redistribúcie 
65

Zn v pletivách celej rastliny sidy bola rastlina  

po 3-dňovej expozícii v rádioaktívnom roztoku podrobená PET analýze a následne prenesená 

do čerstvého 25 % HM bez prídavku 
65

ZnCl2. Rastlina sa takto nechala kultivovať počas 

nasledujúcich 10 dní, pričom po každom piatom dni kultivácie bola analyzovaná pomocou 3D 

mikroPET systému.  

 

 
Obr. 1. Pozitrónový emisný tomograf microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET Scanner 

od spoločnosti GE Healthcare (A). Gantry (prstenec detektorov) s lôžkom detektora 3D mikroPET 

tomografu (B). 

 

3D mikroPET systém 

Analýza príjmu a transportu 
65

Zn v pletivách vyššie uvedených rastlín bola realizovaná 

pomocou pozitrónového emisného tomografu typu microPET eXplore Vista Pre-Clinical PET 

Scanner (GE Healthcare, Španielsko) (Obr. 1). Ovládanie uvedeného 3D mikroPET systému, 

akvizícia a rekonštrukcia získaných údajov bola uskutočnená pomocou programu eXplore 

B A 
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VISTA ver. 3.1 Analysis & Visualisation software, ktorý zahŕňa matematický algoritmus 3D 

FORE (angl. fourier rebinnig algorithm)/2D OSEM (angl. ordered subset expectation 

maximization reconstruction algorithm). Detekčná časť uvedeného tomografu pozostáva z 18 

detekčných modulov usporiadaných do kruhu s priemerom prstenca detektora 11,8 cm, 

pričom každý detekčný modul je umiestnený v časovej koincidencii so 7 protiľahlými 

modulmi. Takto usporiadané detekčné moduly poskytujú efektívne transverzálne zorné pole 

6,7 cm a axiálne zorné pole 2,0 cm. Samotný modul detektora pozostáva z LSO kryštálov  

o veľkosti 1,45 mm x 1,45 mm x 7,0 mm a GSO kryštálov o veľkosti 1,45 mm x 1,45 mm  

x 8,0 mm usporiadaných v radách  13 x 13. Priestorové rozlíšenie uvedeného systému 

predstavuje 1,5 mm a absolútna citlivosť centrálneho bodového zdroja je 1,9 %  

pri 250 – 700 keV energetickom okne. 

 

Akvizícia a rekonštrukcia údajov 

Akvizícia primárnych údajov prebiehala pomocou spomínaného programu eXplore VISTA 

ver. 3.1. Presné centrovanie lôžka s objektom bolo zabezpečené manuálnym ovládačom 

s laserom slúžiacim na označenie stredového bodu, ktorý zodpovedal absolútnemu stredu 

axiálneho zorného poľa prstenca detektora. Protokol akvizície údajov pred samotným 

centrovaním umožňuje voľbu: statického alebo celotelového skenovacieho režimu (jedna 

pozícia lôžka zodpovedá 2 cm akvizícii údajov v axiálnej dĺžke, max. 12 pozícií  

pri celotelovom režime); prekrytia medzi jednotlivými pozíciami lôžka; aplikovaného 

rádioizotopu; celkového času akvizície (v minútach) a energetického okna (100 – 700 keV, 

250 – 700 keV alebo 400 – 700 keV). Vzhľadom na minoritný podiel β
+
 premeny pri 

65
Zn, 

a tým dosahované nižšie počty analyzovaných koincidencií počas akvizície, sa vybralo 

energetické okno 400 – 700 keV, ktoré nám eliminovalo významnejší príspevok pozadia. 

Rekonštrukcia údajov po ukončení akvizície bola uskutočnená taktiež pomocou programu 

eXplore VISTA 3.1 do formy 2D sinogramov, ktoré počas rekonštrukcie prešli korekciou 

náhodných koincidencií, doby polpremeny a mŕtvej doby merania. Pre získanie 3D zobrazenia 

distribúcie 
65

Zn v študovaných rastlinách sa aplikoval už spomínaný rekonštrukčný 

matematický algoritmus 3D FORE/2D OSEM. V rámci finálneho zobrazenia 3D mikroPET 

obrázkov bol použitý program Amide.exe 1.0.4, ktorý umožňoval redukciu maximálneho 

prahu pre zlepšenie zobrazenia regiónov s nižšou akumulovanou aktivitou v zmysle ich 

odlíšenia od pozadia. 

 

Gamaspektrometrická analýza 

Na stanovenie akumulovanej rádioaktivity 
65

Zn v rámci jednotlivých častí (koreň, stonka, 

vývojovo mladšie a vývojovo staršie listy) rastlín sidy a celkovej distribúcie 
65

Zn v rámci 

konárika marhule sa využila scintilačná gamaspektrometria v podobe scintilačného 

gamaspektrometra so studňovým kryštálom NaI(Tl) 76BP76/3 fy. Envinet (ČR).  

Na kalibráciu energií γ-fotónov a účinnosti merania bola vytvorená knižnica rádionuklidov 
109

Cd (Eγ = 88,04 keV), 
137

Cs (Eγ = 661,66 keV) a 
65

Zn (Eγ = 1 115,52 keV). 

 

Autorádiografia 

Distribúcia 
65

Zn v rastline sidy s odstráneným koreňovým systémom pochádzajúcej 

z mikroPET analýzy bola zobrazená pomocou autorádiografie na RTG filmoch (HR-GB 100 

NIF, Fujifilm, Japonsko) s expozičným časom 6 dní pri laboratórnej teplote. Pred samotnou 

expozíciou sa rastlina nechala vysušiť na filtračnom papieri medzi dvoma plátmi skla  

za dosiahnutia planárneho rozloženia celej rastliny. Takto do plochy vyrovnaná rastlina sa 

následne umiestnila medzi dva RTG filmy. 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

V prvej sérii experimentov s rastlinami sidy sme sa zamerali na zobrazenie 

a kvantifikáciu príjmu, translokácie a distribúcie 
65
Zn aplikovaného vo forme 

65
ZnCl2  

za in vivo podmienok pomocou 3D mikroPET systému a prostredníctvom priamej 

gamaspektrometrie. Rastlina sidy bola exponovaná ponorením koreňového systému do 25 % 

HM obsahujúceho 
65

ZnCl2 (77,4 µmol/dm
3
 ZnCl2, celková rádioaktivita 

65
Zn 150 kBq) počas 

72 h za podmienok rastovej komory pre kultiváciu rastlín. Následne bola rastlina vybraná 

z roztoku a prenesená na lôžko mikroPET systému a podrobená in vivo mikroPET analýze. 

Čas akvizície údajov bol 300 min/pozíciu lôžka (šírka 2 cm; celkový počet pozícií lôžka 4). 

Na základe získaných 3D záznamov a kvantitatívnych údajov z mikroPET analýzy (údaje 

neuvádzame) sme zistili, že 
65
Zn bol lokalizovaný najmä v koreňovom systéme a v stonkovej 

časti v blízkosti koreňa. Na základe analyzovaných koincidencií sme zistili hodnotu 

koincidenčného translokačného faktora TFc = 2,3 definovaného ako pomer počtu 

analyzovaných koincidencií v nie priamo exponovaných častiach (nadzemná časť) a počtu 

analyzovaných koincidencií v koreňovom systéme. Z uvedeného vyplýva, že akumulovaná 

rádioaktivita 
65
Zn nadzemných častí bola 2,3-násobne vyššia ako rádioaktivita 

65
Zn 

koreňového systému. Rozdiel v lokalizovanej objemovej rádioaktivite 
65

Zn (Bq/cm
3
) 

koreňovej časti (1. pozícia lôžka) a v nadzemnej časti (2. pozícia lôžka) bol ale tak výrazný, 

že po vizuálnej stránke nebolo možné v rámci získaného 3D mikroPET záznamu 

identifikovať štruktúry nadzemných častí rastliny sidy (3. a 4. pozícia lôžka). Z tohto dôvodu 

sme sa rozhodli zhodnotiť proces postupnej redistribúcie 
65

Zn v pletivách rastliny sidy 

v smere z koreňového systému do nadzemnej časti jej ďalšou kultiváciou v čerstvom 25 % 

HM bez prídavku 
65

ZnCl2. Kultivácia rastliny sidy prebiehala počas nasledovných 10 dní, 

pričom po každých 5 dňoch sa uskutočnila mikroPET analýza hodnotiaca distribúciu 
65

Zn 

v pletivách celej rastliny. Priebeh akvizície primárnych údajov bol obdobný ako 

v predchádzajúcej mikroPET analýze. 

 

 
Obr. 2. Zobrazenie distribúcie 

65
Zn v pletivách rastliny sidy obojpohlavnej (S. hermaphrodita L.) 

ponorenej koreňovým systémom do 3 cm
3
 roztoku 25 % HM obsahujúceho 

65
ZnCl2 s koncentráciou 

ZnCl2 77,4 μmol/dm
3
 a celkovou rádioaktivitou 

65
Zn 150 kBq. Čas expozície rastliny v roztoku 

65
ZnCl2 bol 72 h. Po tomto čase bola rastlina prenesená do čerstvého 25 % HM bez prídavku 

65
ZnCl2 

a kultivovaná počas 10 dní, kedy po každých 5 dňoch prebehla mikroPET analýza. Čas akvizície 

primárnych údajov pomocou 3D mikroPET systému bol 300 min/pozíciu lôžka (šírka 2 cm; celkový 

počet pozícií lôžka 4). (A) 3D zobrazenie distribúcie 
65

Zn v rámci prvej pozície lôžka po rekonštrukcií 

údajov; (B) 3D zobrazenie distribúcie 
65

Zn v rámci druhej pozície lôžka po rekonštrukcií údajov; 

Index 1: prvá mikroPET analýza (5. deň); Index 2: druhá mikroPET analýza (10. deň). Z dôvodu 

lepšieho zobrazenia bola hodnota TH (angl. thresholding-based methods) znížená na 60 % hodnotu  

z pohľadu maximálnych hodnôt intenzít pixelov (Max PV). (C) Makrovzhľad rastliny sidy 

umiestnenej na lôžku 3D mikroPET systému pred samotnou analýzou. 
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Na obr. 2 je znázornená in vivo zobrazenie distribúcie 
65

Zn v pletivách rastliny sidy 

pomocou 3D mikroPET systému po 5, resp. 10 dňoch kultivácie rastliny v 25 % HM  

bez prítomnosti 
65

ZnCl2. Ako je vidieť, ani pri týchto analýzach nedošlo k významnej 

translokácii 
65

Zn do stonky a najmä listov v takej miere, aby bolo možné tieto štruktúry  

a v nich akumulovanú rádioaktivitu 
65
Zn vizuálne hodnotiť.  

SUZUI a kol. (2017) [10] ako jediní študovali možnosť využitia rádioizotopu 65
Zn 

pri štúdium transportu Zn v rastlinách ryže pomocou 2D zobrazovacieho systému PETIS.  

Počas nepretržitého trojdňového merania v 10 min intervaloch došli k záverom, že na rozdiel 

od kadmia (
107
Cd), nedochádza k výhradnej akumulácii zinku v koreňovej sústave rastlín,  

no k jeho postupnému prechodu do nadzemných častí rastlín ryže, predovšetkým 

do nodálnych častí stonky a do stopiek listov. V čepeli listov však významný signál 
65

Zn 

nezaznamenali. Z pohľadu našich výsledkov, a to pri porovnaní 3D záznamov prvých dvoch 

pozícií lôžka zahŕňajúcich koreňový systém a stonku v blízkosti koreňa a bez prítomnosti 

listov, môžeme vidieť mierne zníženie rádioaktívne „horúcich“ miest pri druhom meraní. 

To by mohlo nasvedčovať o čiastočnom prestupe 
65

Zn v rámci týchto pletív, resp. o jeho 

translokácii do nadzemných častí definovaných 3. a 4. pozíciou lôžka. Pre potvrdenie tohto 

predpokladu sme získané 3D mikroPET záznamy vyhodnotili aj na základe kvantitatívnych 

údajov získaných v rámci mikroPET analýzy jednotlivých pozícií lôžka. Ako je zrejmé 

z obr. 3, po ďalších piatich dňoch kultivácie rastlín od prvého merania došlo k miernemu 

zvýšeniu počtu koincidencií analyzovaných v rámci 3. a 4. pozície lôžka reprezentujúcich 

stonku a listovú časť rastliny sidy. Z uvedeného vyplýva, že dochádza k minimálnej 

redistribúcii 
65
Zn, resp. jeho translokácii v množstve na úrovni 3 % až 4 % z celkového 

množstva Zn prijatého rastlinou z koreňového systému alebo stonky lokalizovanej v blízkosti 

koreňa do vyšších častí rastliny, predovšetkým reprezentujúcich listy. Na základe tohto 

výsledku možno predpokladať, že v prípade dlhšieho času kultivácie rastlín by postupný 

prestup 
65

Zn do nadzemných častí rastliny mohol byť po kvantitatívnej stránke významnejší. 

 

                                                                  
Obr. 3. Porovnanie počtu koincidencií analyzovaných pomocou 3D mikroPET systému v rámci 

jednotlivých pozícií lôžka (šírka 2 cm; celkový počet pozícií lôžka 4) a v rámci dvoch za sebou 

nasledujúcich meraní rastliny sidy obojpohlavnej (S. hermaphrodita L.). Detailné informácie 

o experimente sú uvedené na obr. 2. 

 

Z dôvodu podrobnejšej analýzy distribúcie 
65

Zn v pletivách rastliny sidy bola 

po ukončení mikroPET analýzy rastlina rozdelená na jednotlivé časti (koreň, stonka, vývojovo 

mladšie listy a vývojovo staršie listy) a analyzovaná z pohľadu akumulovanej rádioaktivity 
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65
Zn pomocou priamej gamaspektrometrie (Obr. 4). Získané výsledky potvrdzujú závery 

vyvodené z mikroPET analýzy, a to, že až 61 % (6,4 kBq) z celkovej akumulovanej 

rádioaktivity 
65

Zn v rastline sidy bolo lokalizovaných v koreňovej systéme. Časti stonky 

a vývojovo starších listov vykazovali zhodne po 12 % (po 1,2 kBq) akumulovanej 

rádioaktivity 
65
Zn, zatiaľ čo v prípade vývojovo mladších listov bola zaznamenaná 

akumulovaná rádioaktivita 
65

Zn o percento vyššia, t.j. 13 % (1,4 kBq). 

 

 
Obr. 4. Distribúcia celkovej rádioaktivity 

65
Zn akumulovanej v rámci jednotlivých častí rastliny sidy 

obojpohlavne (S. hermaphrodita L.) hodnotená pomocou priamej gamaspektrometrie. Detailné 

informácie o experimente sú uvedené na Obr. 2. 

 

V nadväznosti na dosiahnuté výsledky z predchádzajúceho experimentu s rastlinou 

sidy sme sa v ďalšej časti práce zamerali na zhodnotenie úlohy koreňového systému ako 

bariéry rozhodujúcej o vstupe látok a kovov do rastlín. Uskutočnili sme experiment zahŕňajúci 

mikroPET analýzu distribúcie 
65

Zn v pletivách rastliny sidy po odstránení koreňového 

systému a jej 24 h expozícii ponorením reznej plochy stonky do roztoku 25 % HM 

obsahujúceho 
65

ZnCl2. Z dôvodu väčšieho študovaného objektu, a tým pádom väčšieho počtu 

pozícií lôžka (6) sme čas akvizície upravili na 60 min/pozíciu lôžka a zároveň sme  

1,6-násobne zvýšili počiatočnú aplikovanú rádioaktivitu 
65

Zn (239 kBq) ako aj 2,4-násobne 

koncentráciu ZnCl2 v roztoku (183 µmol/dm
3
). 

Ako je zrejmé z Obr. 5., odstránenie koreňového systému viedlo k významnejšiemu 

prestupu rádioizotopu 
65
Zn do nadzemných častí rastliny, najmä k nodálnym častiam stonky, 

avšak výraznejší prestup 
65
Zn do listov rastliny sidy nebol vizuálne jednoznačne potvrdený.  

Zo získaných kvantitatívnych údajov môžeme však konštatovať, že hodnota koincidenčného 

translokačného faktora (TFc = 4,1) sa zvýšila skoro 2-násobne v porovnaní s rastlinou 

exponovanou koreňovým systémom v roztoku obsahujúcom 
65

ZnCl2. Z toho vyplýva aj  

2-násobne vyššia translokácia Zn z miesta aplikácie roztoku 
65

ZnCl2 do vyšších častí rastliny 

sidy. Získané výsledky poukazujú na významné postavenie koreňovej sústavy pri príjme 

kovov rastlinami a ich následnej translokácii do nadzemných častí. 

Pre dosiahnutie zobrazenia akumulácie 
65
Zn v rámci listovej časti rastliny sidy sme 

zhotovili po ukončení mikroPET analýzy autorádiografický záznam distribúcie 
65

Zn 

v pletivách tejto rastliny. Cieľom tohto prístupu bolo uskutočniť aj komparáciu výsledkov 

dosiahnutých klasickými (2D) metódami autorádiografie a modernými prístupmi in vivo a 3D 

zobrazenia distribúcie rádioaktívnych látok v pletivách rastlín pomocou techník pozitrónovej 

emisnej tomografie. Z autorádiografického záznamu (Obr. 6) je vidieť, že najvyššie špecifické 

rádioaktivity 
65

Zn (Bq/cm
2
) sa vyskytovali v stonke, čo potvrdila aj mikroPET analýza. 

K – koreň 

S – stonka 

SL – vývojovo staršie listy 

ML – vývojovo mladšie listy 
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Významne nižšia rádioaktivita 
65

Zn sa vyskytovala v listovej časti, kde sa však pozorovali aj 

miesta s vyššou akumulovanou rádioaktivitou, a to v rámci okrajov listovej čepele. 

 

 
Obr. 5. Zobrazenie distribúcie rádioaktivity 

65
Zn akumulovanej v rámci pletív rastliny sidy 

obojpohlavnej (S. hermaphrodita L.) s odstráneným koreňovým systémom po jej 24 h expozícii 

ponorením reznej plochy stonky do roztoku 25 % HM obsahujúceho 
65

ZnCl2 (celková rádioaktivita 
65
Zn 239 kBq, koncentrácia ZnCl2 183 μmol/dm

3
). Analýza rádioaktivity 

65
Zn lokalizovanej 

v jednotlivých častiach rastlín bola realizovaná pomocou 3D mikroPET systému: čas akvizície 

na jednu pozíciu lôžka reprezentoval 60 min; hodnota TH bola zníženia na 60 % z pohľadu Max PV. 

(A) 3D mikroPET záznam; (B) počet koincidencií detegovaných v rámci 6 lôžok reprezentujúcich 

rastlinu sidy umiestnenú na lôžku pri mikroPET analýze realizovanej v horizontálnej polohe. 

 
Obr. 6. Autorádiografický záznam distribúcie rádioaktivity 

65
Zn akumulovanej v pletivách rastliny 

sidy obojpohlavnej (S. hermaphrodita L.) s odstráneným koreňovým systémom po jej 24 h expozícii 

ponorením reznej plochy stonky do roztoku 25 % HM obsahujúceho 
65

ZnCl2 (celková aktivity 
65

Zn 

239 kBq, koncentrácia ZnCl2 183 μmol/dm
3
). Číslovanie listov v poradí: 1. vývojovo najstarší list,  

5. vývojovo najmladší list. 

 

V druhej časti práce sme sa zamerali na možnosť využitia rádioizotopu 
65

Zn 

pri zobrazení a kvantifikácii príjmu a distribúcie Zn v pletivách drevín – stromov čerešne  

(P. avium) a marhule (P. armeniaca) pomocou pozitrónovej emisnej tomografie. V prvom 

experimente sme stopku listu čerešne ponorili reznou plochou do roztoku 
65

ZnCl2 

s koncentráciou ZnCl2 91,7 µmol/dm
3
 a celkovou rádioaktivitou 24,3 kBq. Vzhľadom na to, 

že sme pracovali s relatívne nízkou hodnotou počiatočnej rádioaktivity 
65

ZnCl2 roztoku, čas 

mikroPET analýzy bolo nutné zvýšiť na 1 000 min/pozíciu lôžka pre dosiahnutie 

požadovaného počtu koincidencií. Ako je vidieť (Obr. 7), distribúcia 
65

Zn v rámci celého listu 

 A B 

3 

2 

4 

1 

5 
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bola relatívne homogénna, avšak je možné vizuálne rozlíšiť hlavnú, primárnu žilnatinu listu 

vykazujúcu o niečo vyššiu akumuláciu 
65

Zn. 

 

 
Obr. 7.  Zobrazenie distribúcie 

65
Zn v pletivách listu čerešne (P. avium) ponoreného stopkou  

do 0,1 cm
3
 roztoku 

65
ZnCl2 s koncentráciou ZnCl2 91,7 μmol/dm

3
 a celkovou rádioaktivitou 24,3 kBq 

65
Zn. Čas expozície listu v roztoku 

65
ZnCl2 bol 30 min a čas akvizície primárnych údajov pomocou 3D 

mikroPET systému bol 1 000 min/pozíciu lôžka (šírka 2 cm; celkový počet pozícií lôžka 4).  

(A) 3D zobrazenie distribúcie 
65
Zn v liste po rekonštrukcii údajov. Pre lepšie zobrazenie bola hodnota 

TH znížená na 20 % hodnotu z pohľadu Max PV. (B) Makrovzhľad listu čerešne umiestneného 

na lôžku 3D mikroPET systému pred samotnou analýzou. 

 

V druhom experimente sme pracovali s konárikom marhule (P. armeniaca), ktorý  

obsahoval okrem listov, ako morfologicky veľmi tenkých objektov a svojou hrúbkou 

spadajúcich mimo priestorového rozlíšenia komerčných PET systémov (min. 1 mm), aj plody, 

ako priestorovo mohutnejšie objekty v rámci limitov priestorového rozlíšenia komerčných 

PET systémov. Konárik marhule sme reznou plochou ponorili do roztoku 
65

ZnCl2 

s koncentráciou ZnCl2 63,6 µmol/dm
3
 a celkovou rádioaktivitou 33,6 kBq, pričom sme 

analyzovali len jednu pozíciu lôžka (šírka 2 cm) počas 1 000 min, ktorá zahŕňala plod, stopky 

listov, list a drevnú časť konárika. Ako je vidieť z Obr. 8, rádioaktivita 
65

Zn bola 

akumulovaná najmä vo vodivých pletivách stopiek listov, drevnej časti konárika ale aj v plode 

zo strany stopky. Priamou gamaspektrometriou jednotlivých častí plodu – exokarpu, 

mezokarpu, endokrapu a embria sa zistilo, že významná časť 
65
Zn bola prijatá v spoji 

endokarpu zo strany základu korienka. Z pohľadu celkovej distribúcie 
65

Zn priama 

gamaspektrometria odhalila, že 16,5 % z celkovej akumulovanej rádioaktivity 
65

Zn bolo 

lokalizovaných vo vodivých drevných častiach konárika marhule, 30,2 % v listoch a 53,3 %  

v plodoch. 

 

 
Obr. 8. Zobrazenie distribúcie 

65
Zn v pletivách odrezku konárika marhule (P. armeniaca) ponoreného 

reznou plochou do 0,2 cm
3
 roztoku 

65
ZnCl2 s koncentráciou ZnCl2 63,6 μmol/dm

3
 a celkovou 

rádioaktivitou 33,6 kBq 
65
Zn. Čas expozície konárika v roztoku 

65
ZnCl2 bol 60 min a čas akvizície 

primárnych údajov pomocou 3D mikroPET systému bol 1 000 min/pozíciu lôžka (šírka 2 cm).   

(A) 3D zobrazenie distribúcie 
65
Zn v konáriku po rekonštrukcii údajov. Pre lepšie zobrazenie bola 

hodnota TH znížená na 20 % hodnotu z pohľadu Max PV. (B) Distribúcia rádioaktivity 
65

Zn 

analyzovaná pomocou priamej gamaspektrometrie vzoriek listov, drevných častí konárika a plodu 

marhule. Priestor medzi vyznačenými líniami reprezentuje analyzovanú časť konárika (šírka 2 cm). 

B A 

B A 
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ZÁVER 

Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že rádioizotop 
65
Zn je možné uplatniť  

pri zobrazovaní dynamiky príjmu Zn v rastlinách použitím komerčných mikroPET systémov, 

a to aj napriek faktu, že sa jedná o prakticky netypický pozitrónový žiarič s minoritným 

podielom β
+
 premeny (1,5 %). Vzhľadom na dlhú dobu polpremeny 

65
Zn (T1/2 = 244 d) 

možno uvedený žiarič uplatniť pri hodnotení príjmu a distribúcie Zn v pletivách rastlín, ako 

významného mikroelementu vo výžive rastlín, prakticky celý životný cyklus najmä 

u jednoročných druhov rastlín. Dlhšia doba polpremeny umožňuje realizovať pri mikroPET 

analýze akvizíciu primárnych údajov v dlhšom časovom intervale, a tým aj pri expozícii 

rastlín aplikovať roztoky 
65

Zn o relatívne nízkych počiatočných rádioaktivitách. 
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ÚVOD 

Rádiocézium sa k človeku dostáva potravinovým reťazcom. K rýchlemu prenosu 

dochádza, keď sú kontaminované plodiny povrchovo. Pomalší prenos je cez pôdu, koreňový 

systém a ďalšie články potravinového reťazca, ako je napr. mlieko a mäso. Prvým článkom 

potravinového reťazca je pôda. Pôda znečistená rádionuklidmi, hlavne s 
137

Cs, predstavuje 

dlhodobé radiačné ohrozenie človeka prostredníctvom potravového reťazca a iných ciest 

prenosu [1]. Rádiocézium, aj keď s nízkou aktivitou, je detekovateľné v pôde ešte aj v dnešnej 

dobe. Cez ňu prebieha migrácia rádionuklidov do rastlín. Rastliny sú schopné akumulovať 
137
Cs z pôdy a ukladať tieto nuklidy do svojich pletív. Určité druhy rastlín môžu byť vhodné 

pre odstraňovanie rádionuklidov z kontaminovaného prostredia v dôsledku rýchleho rastu  

a schopnosti akumulovať veľké množstvá iónov z pôdneho roztoku [1].  

Organizmami, ktoré vo väčšej miere kumulujú 
137
Cs, sú huby. Vyššie hodnoty 

137
Cs 

v hubách boli zistené vo vyšších a horských polohách. Vo vyšších polohách sa zachytáva viac 

mrakov s prachovými rádioaktívnymi časticami. Huby ihličnatých lesov sú viac 

kontaminované ako huby z listnatých lesov. Tie sú zas viac kontaminované ako huby rastúce 

na lúkach. Z ihličia a listov stromov sa postupne zmýva prach rádionuklidov, ktorý sa dostáva 

do hlbších vrstiev pôdy, odkiaľ huby čerpajú živiny. Veľký vplyv na koncentráciu 
137

Cs  

v hubách má aj druh húb. Rádiocézium sa hromadí najmä v hríbovitých hubách. Na základe 

výsledkov jednotlivých meraní môžeme konštatovať, že výskyt rádiocézia v hubách je stále 

merateľný. Môže to súvisieť nielen s dlhým časom polrozpadu 
137

Cs, ale aj so zmenou 

chemických a fyzikálnych vlastností zlúčenín cézia. Výsledky dokazujú, že v súčasnosti nie je 

závislosť aktivity na vzdialenosti od miesta havárie a od nadmorskej výšky lokality.  

Na Slovensku ani v jednej z meraných vzoriek za posledné roky nebola presiahnutá limitná 

hodnota 600 Bq.kg
-1
. Stále môžeme ale pozorovať rozdiel v kontaminácií medzi jednotlivými 

druhmi húb. Preto je dôležité jednotlivé druhy merať samostatne. 

Rádiocézium je v jednotlivých častiach húb distribuované nerovnomerne [2], pričom vyššia 

aktivita bola stanovená v klobúčikoch húb. U rôznych druhov hríbovitých húb existuje 

rozdielna schopnosť kumulácie rádionuklidov z prostredia [3]. 

To zodpovedá zisteniu, že na zvýšenú kumuláciu 
137

Cs v hríbe hnedom (Boletus badius) má 

vplyv predovšetkým norbadion A obsiahnutý v hnedom pigmente klobúčika [4]. Predpokladá 

sa, že podobne ako u vyšších rastlín, súvisí aktivita rádiocézia v hubách s rastovou fázou.  

S postupným rastom celková aktivita rádiocézia v týchto organizmoch klesá [5]. Z tohto 

pohľadu sú najrizikovejšie práve najmenšie plodnice, ktoré sú najčastejšie používané  

na konzervovanie. 

Cézium sa rýchlo integrovalo do biologického cyklu podobne ako draslík [6]. 

V minerálnych pôdach sa môže podiel pre rastliny prístupného 
137
Cs so stúpajúcou hĺbkou 

v závislosti na mnohých faktoroch za určitých okolností aj zvyšovať [7,5]. Konzumáciou 

rastlín sa dostáva do svaloviny zvierat. Do mäsa diviakov sa rádioaktivita dostáva 

konzumáciou huby Elaphomyces granulatus (srnka obyčajná), ktorú diviaky konzumujú [8,9]. 

Vzhľadom na ojedinelý nález diviaka v lokalite Čremošné v roku 2004 s vysokou 

kontamináciou svaloviny rádiocéziom, boli na začiatku roku 2005 uskutočnené analýzy 

v dvoch vyžiadaných vzorkách diviakov z tejto oblasti (revír PZ Háj). Vo vzorke svaloviny  
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zo zvieraťa uloveného v katastri obce Čremošné bola nájdená aktivita 
137

Cs 4,77 Bq.kg
-1

, 

zatiaľ čo v susednom katastri obce Háj bol ulovený diviak s aktivitou 
137

Cs 13,02 Bq.kg
-1

 

[10]. Po postupnom poklese aktivity rádiocézia (
137

Cs) v mäse lovnej zvery v deväťdesiatych 

rokoch došlo po povodniach na severovýchodnej Morave v 1997 k jeho nečakanému nárastu. 

Boli namerané aktivity presahujúce povolené limity 600 Bq.kg
-1
. Jednalo sa hlavne o vekovú 

kategóriu do 1 roku. Po roku 2000 došlo k zníženiu aktivít na hodnotu pred povodňami [11]. 

V lesoch južného Porýnia bola zistená sezónna kolísavosť aktivity 
137
Cs vo vzorkách masa 

divokých prasiat. Medián svaloviny bol  129 Bq.kg
-1

, maximum bolo 5 573 Bq.kg
-1 

[8]. 

V rokoch 1998 až 2008, bola analyzovaná svalovina 656 divokých prasiat v okrese 

Ravensburg (južné Nemecko). Aktivita bola variabilná od menej než 5 až po 8 266 Bq·kg
-1

 

[12]. Latini [13] upozornila na nadlimitné hodnoty kontaminácie divokých prasiat v lokalitách 

Správy Národného parku a chránenej krajinnej oblasti Šumava. Tieto nálezy sú v súlade 

s výsledkami z nemeckej strany Šumavy. Tieto oblasti majú nadlimitné hodnoty aj 

v súčasnosti. Za posledné roky na Slovensku bola nameraná najvyššia hodnota u diviaka  

zo Zlatých Moraviec 37.2 Bq.kg
-1

 [14, 15]. 

Pre stanovenie kontaminácie rádionuklidmi sa odoberá vzorka svaloviny zo stehna. To 

predstavuje značnú stratu a znehodnotenie uloveného kusu. Beňová a kol. [16] zisťovali 

závislosť aktivity 
137

Cs v mäse a stene žalúdkov a ukazuje sa, že existuje nádej využiť vzorku 

žalúdka a nahradiť tak štandardne používanú vysoko cenenú vzorku stehna. 
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ÚVOD  

Veľkým problémom v oblasti životného prostredia – ŽP je znečisťovanie vodných 

sústav s rádionuklidmi antropogénneho pôvodu, ktorých zdrojom sú jadrové elektrárne, 

jadrové palivo, nukleárna medicína a pod. [1]. Jednými z týchto rádionuklidov sú aj 
90

Sr, 
137

Cs a 
60
Co ktoré sa do životného prostredia dostávali predovšetkým ako produkty jadrového 

štiepenia pri testovaní jadrových zbraní (
90

Sr, 
137
Cs), alebo ako produkty neutrónovej 

aktivácie v jadrových zariadeniach [2]. 

Nanomateriály majú široké uplatnenie v priemysle vďaka svojim zaujímavým 

fyzikálno-chemickým vlastnostiam, ktoré sú lepšie v porovnaní s inými konvenčnými 

materiálmi. V poslednej dobe sa na odstraňovanie kontaminácie vody používajú adsorbenty, 

ktoré nepoškodzujú životné prostredie, sú tzv. nízko-nákladové a manipulácia s nimi je veľmi 

jednoduchá a ich rozmery sú nanometrické. Medzi takéto adsorpčné materiály patrí aktívne 

uhlie, chitosan, huby, živice atď.  Aktivovaný uhlík – CA má v porovnaní s inými materiálmi 

vysokú účinnosť pri adsorpcii rádionuklidov, a to z dôvodu poréznej štruktúry, veľkého 

množstva funkčných skupín, a tiež veľkého špecifického merného povrchu [3, 4]. Špecifické 

vlastnosti závisia od zdroja organického materiálu, z ktorého sa adsorbent pripravuje 

a od použitej metódy. CA sa pripravuje pyrolýzou – karbonizácia a následným chemickým 

spracovaním – aktivácia [5]. V poslednej dobe sa na výrobu aktivovaného uhlíka používa 

biomasa ako napríklad vlna, rašelina, orechové škrupiny, kaučuk a pod. [6]. Na odstraňovanie 

ťažkých kovov, rádionuklidov či iných toxických látok je vhodný chitosan. Ide 

o kopolymérnu látku, ktorá je pripravená alkalickou deacetyláciou chitínu. Chitosan sa 

používa ako adsorpčný materiál, pretože sa vyznačuje vysokou chemickou reaktivitou 

funkčných skupín, veľkým počtom funkčných skupín, flexibilnou štruktúrou a pod. [7]. 

 

METODIKA PRÁCE 

Chemikálie a materiál 

Kompozit Chitosan-Aktivovaný Uhlík (CH-CA 1:1) bol pripravený zmiešaním 

chitosanu – gél (CH 0.01g) s aktivovaným uhlíkom (CA 0.01g) v pomere 1:1. Aktivovaný CA 

uhlík bol pripravený z granulátu odpadového kaučuku používaného v automobilovom 

priemysle. CA bol pripravené metódou karbonizácie a aktivácie s KOH v pomere 1:4 

v spolupráci s Laboratory of Materials Sciences University of Belegrade [8]. Chitosan 

a normanály NaOH a HCl boli od firmy Lachema n.o., Česká republika s čistotou p.a.. 

Štandardný roztok rádionuklidov 
90

Sr, 
137

Cs a 
60

Co bol dodaný firmou Perkin Elmer, USA. 

Adsorpčné experimenty 

Adsorpcia daných materiálov sa sledovala metódou rádioindikácie. Adsorpčné 

experimenty sa uskutočnili vsádzkovou metódou v plastových skúmavkách so zátkou. Všetky 

experimenty prebiehali pri laboratórnej teplote. Pomer tuhá fáza a vodnej fázy bolo 1:100. 

Vodná fáza bola upravená na pH 3, 4, 6, 8 resp. 10 a bola označená rádioizotopovým 

indikátorom 
85

Sr,  
137

Cs resp. 
60

Co. Výsledná koncentrácia katiónov nosičových roztokov  
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pre Cs
+
, Sr

2+ 
a aj Co

2+
 bola 1∙10

-2
 mol∙dm

-3
. Obidve fázy sa premiešavali 60 minút 

konštantnou rýchlosťou na rotačnej miešačke Multi Bio RS-24, Biosan. Daný čas miešania 

vzorky sa zvolil preto, že rovnováha adsorpcie nastala po uplynutí 60 minút. Po ukončení 

miešania sa následne daná suspenzia centrifugovala na centrifúge  Hettich EBA 20 po dobu 

10 minút pri 6000 ot∙min
-1

 a odobrala sa alikvotná časť supernatantu do skúmavky. Vzorka sa 

merala na gama počítači 1470 Wizard s NaI(Tl) detektorom. Chyba merania bola menšia ako 

5 %. Merala sa aj hodnota pH pred a po sorpcii na pH metri typu WTW 720 inoLab. Chyba 

merania bola menej ako 0,5 %. Distribučná konštanta – KD (1),  a percento sorpcie – R% (2) 

boli vypočítané podľa uvedených vzorcov. 

 

KD   
c0 - ce 

ce 
 
V

m
 
a0 - a

a
 
V

m
 
n0 - n

n
 
V

m
  ;[ml g-1]  (1) 

 

R   
100   KD 

KD   (
V

m
)
 ; [%]      (2) 

        
*   – počiatočná koncentrácia; [mol·dm

-3
];    – rovnovážna koncentrácia; [mol·dm

-3
];    – počiatočná 

objemová aktivita; [B ·ml
-1

];   – rovnovážna objemová aktivita; [B ·ml
-1

];   – početnosť impulzov 

pred adsorpciou,   početnosť impulzov po adsorpcii,   – objem vodnej fázy; [ml];   – hmotnosť 

tuhej fázy; [g]. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Vplyv pH na adsorpciu 
60

Co, 
85

Sr resp. 
137
Cs  sa študoval na vzorkách chitosanu, 

aktivovaného uhlíka a na kompozitnom materiáli pripravenom z chitosanu a aktivovaného 

uhlíka v pomere 1:1. Pred pridaním CH 0,01 g, CA 0,01 g resp. CH-CA 1:1 do vodnej fázy sa 

upravilo pH roztoku na hodnoty 3, 4, 6, 8 resp. 10 pomocou 0,1 mol dm
-3

 HCl a 0,1 mol dm
-3

 

NaOH. 

Na Obr. 1 je znázornená závislosť percenta sorpcie R% od pH. V prípade sorpcia 
60

Co 

na chitosan (CH 0.01g) stúpalo percento sorpcie so stúpajúcou hodnotou pH. Percento sorpcie 

sa pohybovalo v rozsahu (1,85 – 45,08) % (Tab. 1, Obr.1).  Percento sorpcie je pri pH 3 – 6 

nízke. Predpokladá sa, že dochádzalo k rozpúšťaniu chitosanu, keďže pri pH nižšom ako 6,5 

je tento materiál rozpustný [9, 10]. Podobne prebiehala aj adsorpcia na aktivovaný uhlík. 

Percento sorpcie stúpalo zo zvyšujúcimi sa hodnotami pH. R % sa pohybovalo v rozmedzí 

(5,75 - 83,29) %  (Tab. 1). Pri predchádzajúcich experimentoch [8] bolo zistené, že skúmaný 

CA má bod nulového náboja – pzc pri pH 9,4. Z toho vyplýva, že sorpcia katiónov 

na povrch uhlíka prebieha lepšie pri pH > 9,4 [8] (Obr. 1). V prípade kompozitného materiálu 

CH-CA 1:1 adsorpcia 
60
Co prebiehala veľmi dobre v celom rozsahu pH. Percento sorpcie sa 

pohybovalo v rozmedzí (82,05 - 88,35) %. Vytvorením kompozitu CH-CA 1:1 vznikol 

stabilný materiál, ktorý sa pri nízkych hodnotách pH nerozpúšťa a je stabilný. Vďaka 

veľkému počtu funkčných skupín na povrchu CA (laktóny či fenolitické skupiny) a NH2 

skupinám v sieti chitosanu dochádzalo k adsorpcii kobalt a teda jeho odstraňovaniu z vodných 

roztokov [7]. 
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Tab. 1. Vplyv pH na sorpciu 
60

Co na chitosan (CH 0,01 g), aktivovaného uhlíka (CA 0,01 g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

 

 
CH 0,01 g CA 0,01 g CH-CA  1:1 

pH KD R% KD R% KD R% 

3 3 2,93 6 5,75 457 82,05 

4 2 1,85 29 22,43 759 88,35 

6 18 15,57 69 40,74 562 84,9 

8 68 40,65 111 52,53 606 85,83 

10 82 45,08 498 83,29 529 84,1 

 

 

Obr. 1. Vplyv pH na sorpciu 
60

Co na chitosan (CH 0.01g), aktivovaného uhlíka (CA 0.01g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

Na Obr. 2 je znázornená závislosť percenta sorpcie R % od pH. V prípade sorpcia 
85

Sr 

na chitosan 0,01 g boli hodnoty R% v rozmedzí (0 - 5,19) % (Tab. 2).  Sorpcia stroncia 

na chitosan neprebiehala, pretože jeho reaktívne aminoskupiny nedokážu vytvárať väzby 

s kovmi alkalických zemín [7, 11]. R% pre aktivovaný uhlík boli v porovnaní s chitosanom  

vyššie. Pohybovali sa v rozmedzí od 3,83 % po 70,01 %. Percento sorpcie stúpalo  

so stúpajúcim pH vodných roztokov, pretože adsorpcia na CA bola ovplyvnená hodnotou 

pHpzc [8]. Kompozit  CH-CA 1:1 vykazoval lepšie adsorpčné vlastnosti ako CH 0,01 g alebo 

CA 0,01 g. Hodnoty percenta sorpcie boli (71,38 – 79,91) %. Predpokladá sa, že  adsorpcia 

stroncia  nebola ovplyvnená hodnotami pH vodných roztokov (Obr. 2). Vytvorením 

kompozitu CH-CA 1:1 vznikol stabilný materiál s vlastnosťami, ktoré sa uvádzajú vyššie  

[7, 8]. 
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Tab. 2. Vplyv pH na sorpciu 
85

Sr na chitosan (CH 0,01g), aktivovaného uhlíka (CA 0,01g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

 

 
CH 0,01 g CA 0,01 g CH-CA  1:1 

pH KD R% KD R% KD R% 

3 0 0 4 3,83 249 71,38 

4 0 0 29 22,26 398 79,91 

6 0 0 63 38,75 287 74,19 

8 5 5,19 86 46,28 339 77,22 

10 0 0,06 233 70,01 364 78,47 

 

 

 
Obr.2. Vplyv pH na sorpciu 

85
Sr na chitosan (CH 0,01 g), aktivovaného uhlíka (CA 0,01 g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

 

Na Obr. 3 možno vidieť závislosť percenta sorpcie R % od pH. V prípade sorpcia 
137

Cs na chitosan 0,01 g boli hodnoty R% v rozmedzí 0 až 11,22 % (Tab. 3).  Sorpcia cézia  

na chitosan neprebiehala, pretože jeho reaktívne aminoskupiny nedokážu vytvárať väzby 

s alkalickými kovmi [7, 11]. Percentá sorpcie pre aktivovaný uhlík boli v rozmedzí  

(31,73 - 53,62) %. Platilo, že R% stúpalo so stúpajúcim pH vodných roztokov, 

pretože adsorpcia na CA bola ovplyvnená hodnotou pHpzc [8]. Kompozit  CH-CA 1:1 

vykazoval lepšie adsorpčné vlastnosti ako CH 0,01 g alebo CA 0,01 g. Hodnoty percenta 

sorpcie boli 55,89 % až 63,71 %. Z toho vyplýva že adsorpcia cézia nebola výrazne 

ovplyvnená rôznymi hodnotami pH vodných roztokov (Tab. 2, Obr. 2). 
 

Tab. 3. Vplyv pH na sorpciu 
137

Cs na chitosan (CH 0,01 g), aktivovaného uhlíka (CA 0,01 g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

 
CH 0,01 g CA 0,01 g CH-CA  1:1 

pH KD R% KD R% KD R% 

3 3 2,77 46 31,73 127 55,89 

4 0 0 62 38,17 176 63,71 

6 0 0 65 39,43 154 60,71 

8 0 0 71 41,48 133 57,17 

10 13 11,22 116 53,62 163 62,04 
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Obr.3. Vplyv pH na sorpciu 
137

Cs na chitosan (CH 0,01 g), aktivovaného uhlíka (CA 0,01 g) 

a kompozitného materiálu chitosan – aktivovaný uhlík 1:1 (CH-CA 1:1). 

 

V tabuľkách 1, 2 a 3 sú uvedené aj hodnoty distribučného koeficientu KD, ktorý 

charakterizuje mobilitu kobaltu, stroncia a cézia vo vodnej fáze. Nízke hodnoty KD indikujú, 

že najväčšie množstvo rádionuklidu prítomného v systéme sa nachádza vo vodnej fáze. 

Naopak, vysoké hodnoty distribučného koeficientu nám ukazujú na vysokú afinitu 

rádionuklidu k tuhým časticiam uhlíkového adsorbentu [7].   

 

ZÁVER 

Výsledky experimentov ukazujú, že percento sorpcie v závislosti od pH vzrastala 

v poradí CH 0,01 g > CA 0,01 g > Ch-CA 1:1, pričom rovnaký vzrastajúci trend  adsorpcie bol 

pri všetkých troch skúmaných rádionuklidoch. Na kompozit chitosan-aktivovaný uhlík sa 

najlepšie viazal 
60

Co, 
85

Sr a nakoniec 
137
Cs. Percentá sorpcie na aktivovaný uhlík sa 

pohybovali vo všetkých prípadoch podobne a platilo, že so stúpajúcim pH vodného roztoku 

narastalo R%. Chitosan, ktorý bol použitý v experimente vykazoval najhoršie adsorpčné 

vlastnosti, keďže neviazal do svojej štruktúry cézium ani stroncium a percentá sorpcie  

pre kobalt boli taktiež nižšie. Z výsledkov môžeme konštatovať, že na odstraňovanie kobaltu, 

stroncia a cézia je najvhodnejší kompozitný materiál CH-CA 1:1.  
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ÚVOD  

Nedávna nehoda v JE vo Fukushime upriamila pozornosť na kontamináciu životného 

prostredia. Po havárií bola hlásená vysoká kontaminácia atmosféry a vody rádionuklidmi 

cézia [1]. 

Ďalšie kontaminácie boli hlásené z výrobného komplexu v Hanforde, kvôli korózií 

podzemných skladovacích nádrží [2, 3]. V dvadsiatych rokoch 20. storočia začalo rozsiahle 

spaľovanie uhlia na výrobu elektrickej energie výsledkom čoho vznikli milióny ton popola  

a vedľajšie produkty spaľovania. Rastúca produkcia popolčeka už dlho spôsobuje 

environmentálne problémy spojené s technologickými a ekonomickými vplyvmi vo svete. 

Nebezpečné vlastnosti popolčeka vyplývajú primárne z prítomnosti prchavých toxických 

kovov, ktoré obsahuje. Výsledkom spaľovania čierneho alebo hnedého uhlia je popol 

obsahujúci takmer 100 % podiel minerálnych zložiek. Súčasná ročná produkcia uhoľného 

popola na celom svete sa odhaduje na približne 600 miliónov ton, pričom popolček tvorí asi 

500 miliónov ton na (75 – 80) % celkového produkovaného popola [4]. 

Z hľadiska výroby elektrickej energie je popolček odpadovým materiálom, zatiaľ čo  

z hľadiska využitia uhlia je popolček zdrojom, ktorý sa ešte len začne plne využívať, 

výrobcovia tepelnej elektrickej energie stále hľadajú nové spôsoby využitia popolčeka. 

Cementársky priemysel by ho mohol použiť ako surovinu na výrobu betónu. Popolček 

uhoľného odpadu vypúšťaný z elektrární môže byť tiež využitý ako vedľajší produkt a skúma 

sa aj jeho použitie v recyklačných materiáloch pre poľnohospodárstvo a strojárstvo [5, 6].  

Chemické zloženie popolčeka, vysoké percento oxidu kremičitého (60 – 65) %, oxidu 

hlinitého (25 – 30) % a magnetitu, Fe2O3 (6 – 15) %, umožňuje jeho použitie pri syntéze 

zeolitu, kamenca a vyzrážaného oxidu kremičitého [7]. 

Shin a kol. testovali schopnosť zachytávania plynného cézia filtrom popolčeka. 

Vysoká prchavosť plynnej formy a jej vysoká chemická reaktivita spôsobujú, že kontrola 

emisií cézia je veľmi náročná. V tomto štúdiu boli testované popolčekové filtre na odstránenie 

plynného cézia z horúceho spalinového plynu pri podmienkach vzduchu a vodíka pri teplote 

700 až 1000 °C. Testy sa uskutočnili s použitím simulovaného plynného cézia, ktorý sa 

odparoval z Cs2SiO3 v dvojzónovej peci. Zistilo sa, že filter s popolom je najsľubnejší filter 

na zachytenie plynného cézia [8]. 

Výnimočné mechanické vlastnosti a nízka hustota uhlíkových vlákien z neho robia 

atraktívny materiál pre množstvo pokročilých a vysoko-objemových aplikácií. 

Najpraktickejšou metódou výroby uhlíkových vlákien je karbonizácia organických vlákien, 

pričom väčšina uhlíkových vlákien sa dnes vyrába z prekurzorov polyakrylonitrilu (PAN) 

kvôli ich dobrým mechanickým vlastnostiam a vysokému výťažku. Inými vhodnými 

prekurzormi sú celulózové vlákna [9]. 

Celulózové prekurzorové vlákna prvýkrát použil Thomas Edison v roku 1880 ako 

základ pre jeho revolučné elektrické žiarovky [10]. Oveľa neskôr v roku 1959 spoločnosť 

National Carbon Company zaviedla uhlíkovú tkaninu z prekurzora hodvábu a o 2 roky neskôr 
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karbónové vlákna sa stali dostupnými [11, 12]. Nedávno došlo k opätovnému vzrastu záujmu 
o obnoviteľné celulózové prekurzory. Zvlášť celulózová cesta je podporovaná nielen nízkou 

cenou prekurzorov, ale tiež vysokou tepelnou vodivosťou, čistotou a mechanickou flexibilitou 

výsledného vlákna [13].  

V súčasnosti uhlíkové vlákno na báze celulózy predstavuje len 1 – 2 % celkovej 

výroby uhlíkových vlákien [14]. 

Celulóza je sľubným prekurzorom pre výrobu uhlíkových vlákien; celulózové vlákna 

majú pekne usporiadanú kryštalickú štruktúru a celulóza sa tepelne rozkladá bez topenia. 

Ďalej pyrolýzou tvorí silný vláknitý uhlíkatý materiál a celulózové prekurzory majú vysokú 

tepelnú vodivosť, vysokú čistotu, mechanickú flexibilitu a nízke náklady na prekurzor [15, 

16]. 

Yamashita a kol. použili na separáciu cézia uhlíkové vlákna modifikované berlínskou 

(pruskou) modrou pomocou elektrochemickej modifikačnej metódy. Následne modifikované 

vlákna boli charakterizované cyklickou voltametriou, skenovacou elektrónovou mikroskopiou 

a energeticky disperzným röntgenovo spektroskopickým mapovaním. Zistili, že takto 

modifikované vlákna sú vhodnými adsorbentami pre ióny cézia pri širokom rozsahu pH, ale 

už aj pri základných podmienkach [17]. 

 Cieľom práce bolo porovnanie dvoch sľubných adsorbentov pre separáciu 

rádionuklidu 
137

Cs.  

 

METODIKA PRÁCE 

Úletový popolček (OFZ. Istebné), uhlíkové mikrovlákna (Ústav polymérov, Slovenská 

akadémia vied). Ostatné chemikálie boli bežne dostupné kyseliny a chemikálie od firmy 

Slavus. 

  

Impregnácia sorbentov 

 5 g sorbentu, ktorý predstavoval uhlíkové mikrovlákna a úletový popolček sa 

kontaktoval s 5 % CuSO4 a 10 % FeCl3 v pomere 1:1 Po uplynutí doby kontaktu  

pri laboratórnej teplote bol pridaný do zmesi CuSO4 a FeCl3 5 % K4[Fe(CN)6]. Zmes bola 

v kontakte 3 dni. Výsledný produkt bol premytý deionizovanou vodou,  prefiltrovaný  

a sušený pri 60°C po dobu 24 hodín. 

 

Testovanie kinetiky sorpcie cézia 

0,5 g z každého impregnovaného sorbentu  sa miešalo  s 10 cm
3
 vody a 

137
Cs  

s aktivitou 170 Bq  po dobu 1 minúty na elektrickej miešačke. Po ustálení rovnováhy sa 

odobral 1 cm
3
 a frakcia sa merala na HPGe detektore. Kinetika sorpcie sa testovala v intervale 

60 - 120 min.  

 

Testovanie katión výmennej kapacity na sorpciu 
137

Cs na modifikovanom sorbente 

Do 0,5 g impregnovaných sorbentov sa pridalo 20 cm
3
 deionizovanej vody, zmes sa 

dekantovala a naniesla na kolónu. Následne sa naniesli na kolónu modelové vzorky, ktoré 

obsahovali 20 cm
3
 H2O, 160 Bq 

137
Cs + stabilný nosič Cs

+
 s hmotnosťou v rozsahu  

(0,1 - 10) g·dm
-3
. Modelová vzorka sa naniesla na kolónu a pretečená frakcia sa merala  

na HPGe detektore. 

 

Testovanie elučného činidla pre elúciu 
137

Cs 

Na kolónu s 0,5 g sorbentu sa naniesla modelová vzorka s 
137
Cs. Testovala sa možnosť 

elúcie pomocou HNO3 s koncentráciou v rozsahu (0,01 – 14,35)  mol·dm
-3
. Eluované frakcie 

sa merali na HPGe detektore. 
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Testovanie konkurenčných katiónov 

Ako modelové vzorky sa pripravili roztoky s rôznymi koncentráciami katiónov Na
+
, 

K
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, ku ktorým sa pridal stopovací rádionuklid 

137
Cs a stabilný nosič Cs

+
. Vzorky 

sa naniesli na kolónu so sorbentom. Pretečené frakcie sa merali na HPGe gama detektore. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Popolček pochádzal z výrobného závodu OFZ, a. s. Istebné. Merný povrch sa meral  

na SAV pomocou metódy BET a bol 14 m
2
·g

-1
,. Uhlíkové vlákna pochádzali z Ústavu 

polymérov Slovenskej akadémie vied, pričom jeho merný povrch ešte nebol dodaný.  

 V prvej časti práce sa testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných sorbentoch 

(neimpregnavané). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs
+
,  sa zistilo, že úletový popolček, 

aj neimpregnované vlákna majú malú kapacitu pre sorpciu cézia. Preto sa testovala možnosť 

impregnácie úletového popolčeka/uhlíkových mikrovlákien na zvýšenie jeho sorpčných 

vlastností. Impregnácia sa uskutočnila pomocou roztoku 5 % CuSO4, 10 % FeCl3 a 5 %  

K4[Fe(CN)6].   

Z výsledkov merania sa potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs
+
 pre obidva typy 

sorbentov. Výrazné zníženie sorpcie stabilného nosiča na sorbente uhlíkových vlákien nastala 

pri 0,53 g·dm
-3
. Percento sorpcie kleslo až na 45 %. V prípade úletového popolček percento 

sorpcie kleslo pod 90 % až pri 80 mg Cs
+
 (Graf 1.) 

 

 
 

Graf 1. Vplyv hmotnosti stabilného nosiča na sorpciu 
137

Cs. 
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Ďalším krokom bolo testovanie kinetiky sorpcie 
137

Cs. 

 
Graf 2. Testovanie kinetiky sorpcie 

137
Cs. 

 

Z výsledkov merania sa zistilo, že cézium sa sorbuje viac ako 99 % už po 15 min.  

na obidvoch sorbentoch. Distribučný koeficient Kd pre separáciu 
137

Cs bol 3,05·10
3
 cm

3
·g

-1
. 

Podmienky (hmotnosť sorbentov, objem modelovej vzorky, pridaná aktivita stopovacieho 

rádionuklidu) boli rovnaké pre obidva testované sorbenty. 

Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa 

potvrdila kyselina dusičná s koncentráciou 8 mol·dm
-3

 a objemom 20 cm
3
. 

Pri testovaní vplyvu konkurenčných katiónov sa testovali katióny Na
+
, K

+
, Ca

2+  

a Mg
2+
. Zistilo sa, že konkurenčné katióny nemajú žiadny výrazný vplyv na sorpciu cézia  

na impregnované uhlíkové mikrovlákna. Na úletovom popolčeku katióny Na
+
, K

+
 nemajú 

výrazný vplyv na sorpciu cézia na popolček, avšak Ca
2+

 a Mg
2+

 pri hmotnosti vyššej ako 

100 g·dm
-3

 znižovali schopnosť cézia sorbovať sa na impregnovaný popolček na 9 %. 

 

ZÁVER 

V práci boli testované vlastnosti úletového popolčeka a uhlíkového mikrovlákna  

na možných sorbentoch pre zakoncentrovanie a stanovenie cézia. V prvej časti práce sa 

testovala možnosť sorpcie cézia na pôvodných mikovláknach a úletovom popolčeku 

(neimpregnované). Pri testovaní vplyvu hmotnosti nosiča Cs
+
, sa zistilo, že sorbenty  

v neimpregnovanom stave majú malú kapacitu. Následne  sa testovala možnosť impregnácie 

na zvýšenie jeho sorpčných vlastností. Z výsledkov meraní na impregnovaných sorbentoch sa 

potvrdilo zvýšenie sorpčnej kapacity pre Cs
+
. Na elúciu cézia sa testovala HNO3 v širokom 

rozsahu koncentrácie. Ako vhodná sa potvrdila 8 mol·dm
-3

 HNO3. Pre možnosť použitia 

sorbentu pre zakoncentrovanie 
137
Cs v reálnych vzorkách sa testoval vplyv konkurenčných 

katiónov. Zistilo, že katióny Na
+
, K

+
, Ca

2+
 a Mg

2+
 nemajú výrazný vplyv na sorpciu cézia  

na uhlíkové mikrovlákna. V prípade popolčeka pri hmotnosti nad 100 g·dm
-3

 mg znižovali 

schopnosť 
137
Cs sorbovať sa. Vo fáze testovania je vplyv pH na sorpciu cézia a vplyv iónovej 

sily. Popolček a uhlíkové mikrovlákna sa zdajú byť finančne nenáročnou voľbou  

pre zakoncentrovanie cézia z rôznych typov vôd a rádioaktívnych odpadov. Ich výhodou je 

dostupnosť, nízke náklady a čas potrebný na zakoncentrovanie.  
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ÚVOD 

Azoxystrobin je široko spektrálny fungicíd, ktorý patrí k pesticídom strobilurínovej 

rady. Účinkuje proti rôznym chorobám poľnohospodárskych plodín i okrasných rastlín [1,2]. 

Má široké spektrum účinku proti hlavným druhom patogénnych plesní, hlavne z rodov 

Ascomicetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes a Oomycetes. Inhibuje klíčenie spór a rast 

mycélia. Je to jeden z najpoužívanejších pesticídov v celosvetovom meradle. Globálnym 

problémom teda zostávajú reziduá pesticídov v poľnohospodárskych produktoch. Niektoré 

pokusy dokazujú, že účinky ionizujúceho žiarenia vedie k účinnej degradácii pesticídov, napr. 

pyretroidov a karbamátov [3,4]. V našej práci sme sa teda zamerali na zistenie, či ionizujúce 

žiarenie vo vysokých dávkach spôsobuje degradáciu azoxystrobinu. 

 

MATERIÁL A METODIKA 

Pre účely experimentu bol použitý krátkodobý test na 96 hodín s použitím modelového 

organizmu druhu Artemia franciscana (žiabronôžka soľná). Na testovanie boli použité čerstvo 

vyliahnuté naupliové štádiá žiabronožiek. Liahnutie prebiehalo v štandardizovanej soľnej 

vode pripravovanej v laboratórnych podmienkach. Rovnako všetky experimenty boli 

prevádzané so soľnou vodou. Na liahnutie boli použité vajíčka v dehydrovaných cystách  

od firmy Saunders (Utah, USA) z výrobku s obchodným označením „MAXIMA brine 

schrimp eggs“. Proces liahnutia prebiehal v sklenenej premývačke, do ktorej bolo 

aplikovaných cca. 5 g dehydrovaných cýst a 500 ml morskej vody a trval 24 hodín. Počas 

liahnutia bola soľná voda inkubovaná na 25 °C a pre zaistenie dostatočnej saturácie kyslíkom 

a cirkulácie cýst bol použitý aerátor používaný v akvaristike. 

Pri pokuse je do jednej polystyrénovej Petriho misky s priemerom 60 mm 

umiestnených pomocou Pasteurovej pipety 10 kusov čerstvo vyliahnutých naupliových štádií 

pri celkovom objeme 10 ml morskej vody. Jedna pokusná skupina obsahuje 50 homogénnych 

jedincov rozdelených do 5 samostatných misiek. Pokusné skupiny obsahovali roztoky 

azoxystrobinu a ožiareného azoxystrobinu v koncentrácii 0,25 a 0,5 mg.l
-1
. Skúmané roztoky 

boli riedené v soľnej vode. Pred aplikáciou do roztoku bol azoxystrobin ožiarený vysokými 

dávkami ionizujúceho žiarenia 1,0 a 10,0 kGy.  

V časovom intervale 24, 48, 72 a 96 hodín bolo následne vykonávané odčítanie 

uhynutých artémií. Larvy sa považujú za uhynuté, pokiaľ po desiatich sekundách 

nepretržitého pozorovania nevykazujú známky pohybu [5]. 

Výsledky boli štatisticky otestované pomocou signifikantných rozdielov 

preukázateľnosti podľa Waylanda a Lawsa [6]. 
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VÝSLEDKY, DISKUSIA, ZÁVER 

 Ako vidieť v grafe 1 a 2, azoxystrobin po ožiarení vykazuje štatisticky výrazne nižšie 

toxické účinky oproti neožiarenému azoxystrobinu v časových intervaloch 48, 72 a 96 hodín.  

 

Graf 1. Letalita (%) žiabronožiek po účinku azoxystrobinu v dávke 0,25 mg.l
-1

. 

 
 

Graf 2. Letalita (%) žiabronožiek po účinku azoxystrobinu v dávke 0,5 mg.l
-1

. 

 
 

Na záver možno konštatovať, že účinky vysokých dávok ionizujúceho žiarenia 

významne znížili toxické účinky azoxystrobinu a poukazujú na možnosť využitia 

ionizujúceho žiarenia na redukciu potenciálnej toxicity reziduí azoxystrobinu. Výsledky by 

mohli nájsť využitie pri ožarovaní potravín, kedy sa používajú dávky až do 10 kGy. Tieto 

dávky vedú k zmenám založeným na radikálovej teórii. Ošetrenie ionizujúcim žiarením 
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spôsobí fragmentáciu materskej molekuly na mnoho nešpecifických a ťažko detekovateľných 

častíc, ktoré tiež podliehajú celému spektru radikálov (obzvlášť vodným). Obdobné výsledky 

zaznamenali aj Dongmei a kol. [3] a Weijia a kol. [4], ktorí skúmali dávky od 7 do 9 kGy  

na pyretroidoch a karbamátoch, pričom zistili pozitívny účinok na degradáciu týchto 

pesticídov.  
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ÚVOD  

226
Ra (T1/2 = 1 600 r) objavené v roku 1 898 Máriou Curiovou Sklodowskou je 

prírodný rádionuklid (produkt premeny 
238

U). Zvýšené koncentrácie rádia sú typické  

pre horniny, pôdy a podzemné vody [1]. Expozícia vysokých dávok rádia počas dlhej doby 

môže viesť ku smrti alebo zdravotným problémom akými sú napríklad rakovina kostí, 

anémia, problémy s krvou, lámavosť zubov a vznik šedého zákalu [2].  

Hallden a kolektív stanovovali 
226

Ra v ľudských kostiach jednoduchou metódou, 

vychádzajúc z 10 g kostného popola pomocou radónovej emanačnej metódy. V tomto prípade 

sa 
222

Rn meral v 2 dm
3
 iónových komorách (môžu byť použité tiež scintilačné komory). 

226
Ra 

sa vyzrážalo s BaSO4 a vzniknutá zrazenina sa rozpustila v malom množstve 30 % EDTA.  

Na stanovenie výťažku bol použitý stopovací rádionuklid 
133

Ba [3].  
90

Sr (T1/2 = 29 r) je rádioaktívny izotop, ktorý vznikol ľudskou činnosťou. 

Rádioaktívne stroncium je produkované jadrovým štiepením využívaným v medicíne 

a priemysle a do životného prostredia sa dostal najmä testami jadrových zbraní. Do ľudského 

organizmu sa 
90
Sr môže dostať inhaláciou, požitím potravy a vody. 

90
Sr sa v tele správa ako 

vápnik, a teda sa ľahko inkorporuje do kostí a zubov (podobne ako 
226
Ra), kde môže spôsobiť 

rakovinu kostí, kostnej drene a mäkkých tkanív okolo kostí [4]. 

 Landstetter a Wallner stanovovali 
90

Sr v kostiach srncov z Rakúska. Na separáciu 

použili Sr-špecifické iónomeničové kolóny s 4',4"(5")-di-terc.butylcyklohexán-18-crown-6  

od spoločnosti Eichrom Industries, Inc. Výťažok separácie bol stanovený pomocou AAS.  

Po elúcii 
90
Sr bol roztok obsahujúci 

90
Sr zmiešaný so scintilačným kokteilom HiSafe III 

a meraný na kvapalinovom scintilačnom spektrometri [5]. 

Mietelski s kolektívom stanovovali 
90
Sr pomocou kvapalinového scintilátora metódou 

extrakčnej chromatografie. Rádiochemický výťažok bol stanovený pomocou stabilného 

stroncia. Na stanovenie sa použilo (5 – 10) g popola kosti, ktorý bol rozpustený 

v koncentrovanej HNO3. Sr bolo vyzrážané so šťaveľanom vápenatým pri pH 6. Zrazenina 

bola centrifugovaná, vysušená, spálená, rozpustená s 25 cm
3
 3 mol

.
dm

-3
 HNO3 a nanesená  

na Sr-Spec kolónu. Stroncium bolo z kolóny eluované s 2x30 cm
3
 destilovanou vodou. 

Roztok bol odparený dosucha, rozpustený v 1,5 cm
3
 1 mol

.
dm

-3
 HNO3 a prenesený do LS  

(15 cm
3
). Z roztoku bolo odobratých 150 mm

3
 (10 %) na stanovenie stabilného stroncia. 

Zvyšok (90 %) bolo zmiešaných s 10 cm
3
 Wallac HiSafe III scintilačným kokteilom. Aktivita 

stroncia bola meraná na LS spektrometri po dvoch týždňoch po stanovení rovnováhy medzi 
90

Sr a jeho dcérskym izotopom 
90

Y (T1/2 = 64 h) [6].  

Mietelski s kolektívom taktiež stanovovali 
238

Pu, 
239,240

Pu, 
241

Am, 
90

Sr a 
137

Cs 

v kostiach červených líšok z Východného Poľska. Popolček z kostí (20 g) bol rozpustený  

v 6 mol
.
dm

-3
 HCl a boli pridané stopovacie rádionuklidy, pre stroncium to bolo 

85
Sr.  

Na vyzrážanie stroncia bol použitý šťaveľan vápenatý s pH 5. Stroncium bolo separované  

na Sr-resin s 3 mol
.
dm

-3
 HNO3 a očistené od akýchkoľvek nečistôt 

210
Pb vyzrážaním 

s jodidom olovnatým. Následne bolo 
90
Sr merané na LS spektrometri [7].  
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Remenec stanovoval 
90

Sr v jadrovom odpade pomocou AnaLig Sr-01 (0,5 g). 

Vzorky boli sledované pomocou 
85

Sr a okyslené koncentrovanou HNO3, ktorá bola zriedená 

na koncentráciu 1 mol
.
dm

-3
. Stroncium bolo z kolóny eluované s 15 cm

3
 0,05 mol

.
dm

-3
 

Na4EDTA. Pri pôdnych vzorkách bola eluovaná frakcia kontaminovaná izotopmi Pb, Ba, Ra 

a ich dcérskymi produktami. Tieto izotopy boli eluované spolu so Sr z AnaLig Sr-01.  

Na elúciu samotnej frakcie stroncia z AnaLig Sr-01 bol použitý Sr Resin. Rádiochemický 

výťažok bol stanovený pomocou HPGe detektora meraním stopovacieho rádionuklidu  

pri energii 514 keV. Stroncium bolo stanovené cez jeho dcérsky produkt 
90
Y dva týždne  

po náraste na detektore TRI CARB 3100 TR.  

Remenec taktiež testoval vplyv katiónov K
+
, Ca

2+
, Ba

2+
 a Pb

2+
 na výťažok 

85
Sr na 0,5 g 

AnaLig Sr-01. K
+
 bol testovaný v koncentráciách (50 – 200) mg

.
g

-1
, výťažok 

85
Sr bol 

znížený zo 100 na 50 %. Ca
2+

 katión pri koncentrácii 3 000 mg
.
g

-1
 nemal vplyv na výťažok 

85
Sr, avšak pri koncentrácii 8 000 mg

.
g

-1
 Ca

2+
 sa výťažok znížil na 77 %. Pre porovnanie,  

1800 mg
.
g

-1
 Ca

2+
 na Sr Resin spôsobil pokles výťažku na 0 %. Vplyv Ba

2+
 a Pb

2+
 na výťažok 

bol podobný. Ba
2+

 a Pb
2+

 pri koncentráciách 32 mg
.
g

-1
 a 36 mg

.
g

-1
 nemali vplyv na výťažok 

stroncia. 60 mg
.
g

-1
 Ba

2+
 alebo Pb

2+
 znižoval chemický výťažok na 5 % a 14 %. Bol testovaný 

vplyv HNO3 s koncentráciami (0,1 – 10)  mol
.
dm

-3
 na rádiochemický výťažok 

85
Sr. Pre ďalšiu 

prácu bola zvolená ako najvhodnejšia 1 mol
.
dm

-3
 HNO3 [8].  

210
Pb (T1/2 = 22,2 r) je produktom premeny 

238
U. Emituje žiarenie 

-
 a jeho dcérskym 

rádionuklidom je 
210

Bi [9]. Olovo patrí medzi ťažké kovy s negatívnymi účinkami  

na organizmus. Akonáhle sa olovo nachádza v krvi je primárne rozdelené medzi tri oddelenia 

– krv, mineralizujúce tkanivá (kosti, zuby) a mäkké tkanivá (pečeň, obličky, srdce, mozog, 

pľúca, svaly). Kosti a zuby dospelých obsahujú viac ako 95 % celkového olova v tele [10]. 

Petrow a Cover stanovovali 
210

Pb v kostiach po náraste jeho dcérskeho izotopu 
210

Bi. 

Metóda bola založená na extrakcii iónového komplexu bromidu olovnatého s Aliquatom 336 

v toluéne  [11]. 

Cieľom práce bolo vypracovať spoľahlivú metodiku na stanovenie 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra 

vo vzorkách divo žijúcich zvierat ako aj ich monitoring v životnom prostredí.  

 

METODIKA PRÁCE 

V práci sa použil sorbent AnaLig
® 

Sr-01 (veľkosť zŕn 60-100) vyvinutý firmou IBC 

Advanced Technologies a PREFILTER RESIN-B s veľkosťou zŕn (100-150) m (ref.č. PF-B-

100-A) vyrábaný spoločnosťou TRISKEM INTERNATIONAL. Do vzoriek sa pridali 

stopovacie rádionuklidy 
133
Ba (certifikát č. : 9031-OL-656/12 LACOMED s.r.o., Řež) a 

85
Sr 

(výrobné č. NEZ082002MC, Český metrologický inštitút, Praha). Boli použité taktiež nosiče 

Ba
2+

 (BaCl2
.
2H2O), Sr

2+
 (Sr(NO3)2), Pb

2+
 (Pb(NO3)2),  a stopovač 

210
Pb (2,190 kBq/50 mm

3
). 

Filtračné papiere Tuffryn


 (HT-200 0,2 m 25 mm 100/PK) od firmy Pall Corporation. 

V práci sa ďalej použili chemikálie a pomôcky, ktoré sú bežnou súčasťou chemického 

laboratória. 
 

Príprava vzoriek 

Na stanovenie rádionuklidov 
90

Sr, 
210

Pb a 
226
Ra sa použili kosti divo žijúcich zvierat z územia 

Slovenskej republiky.  

Vzorky kostí sa v surovom stave očistili od svalovej hmoty a šliach, následne vysušili  

pri teplote 105 C/24 hod. Po vysušení sa vzorky spaľovali počas 24 hodín pri teplote 600 C. 

Vzorky kostí, ktoré sa dvakrát spaľovali pri uvádzanom čase a teplote vykazovali lepšie 

separačné vlastnosti. 
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Elúcia 
85

Sr
 
,
133

Ba a 
210

Pb 

Vzorka kosti s hmotnosťou 5 g sa rozpustila v koncentrovanej HNO3 (100 cm
3
) pri teplote  

200 C. Objem roztoku sa nechal odpariť na približne 20 cm
3
 a koncentrácia kyseliny sa 

upravila s deionizovanou vodou na 8 mol
.
dm

-3
. Z roztoku sa odobral 1 cm

3
, kvôli stanoveniu 

obsahu 
210

Pb v kosti na AAS. Do roztoku sa pridali stopovacie rádionuklidy 50 mm
3 133

Ba 

(A=30 Bq) a 100 mm
3 85

Sr (A=20 Bq), nosiče 1 mg Sr
2+

, 1 mg Pb
2+
. Takto pripravená vzorka 

sa naniesla na Prefilter, ktorý sa kondicioval s 10 cm
3
 8 mol

.
dm

-3
 HNO3. Pripravila sa kolóna 

so sorbentom AnaLig
® 

Sr-01 (1 g), ktorá sa kondiciovala s 10 cm
3
 8 mol

.
dm

-3
 HNO3. 

Zachytená frakcia z Prefiltra sa naniesla na kolónu a nechala pretiecť s prietokovou 

rýchlosťou 0,5 cm
3.

min
-1
. Po pretečení vzorky sa kolóna premyla s 10 cm

3
  8 mol

.
dm

-3
 HNO3. 

Pred elúciou 
210
Pb sa kolóna premyla s 25 cm

3
 H2O. 

210
Pb sa eluovalo s 20 cm

3
 9 mol

.
dm

-3
 

HCl. Následne sa kolóna opäť premyla s 25 cm
3
 H2O. 

85
Sr sa eluovalo s 30 cm

3
 0,05 mol

.
dm

-3
 

Na2H2EDTA pri pH  6 a 
133

Ba (Ra) s 50 cm
3
 0,05 mol

.
dm

-3
 Na2H2EDTA pri pH  9. 

Príprava vzoriek na meranie 

50 cm
3
 eluátu pre stanovenie 

226
Ra sa nechalo odpariť na objem približne 20 cm

3
. Do roztoku 

sa pridal 1 g (NH4)2SO4 a 100 mm
3
 nosiča Ba

2+
 (BaCl2

.
2H2O). pH roztoku sa upravilo 

s CH3COOH (50 %) na hodnotu v rozmedzí 4,2 – 4,6. Takto upravená vzorka sa vložila  

na 20 min do mraziaceho boxu. Vzniknutá zrazenina sa filtrovala na filtroch Tuffryn


  

(HT-200 0,2 m 25 mm 100/PK) a na premývanie sa použila deionizovaná voda. Filtračný 

papier sa vysušil pod IČ lampou a meral pre stanovenie výťažku na HPGe detektore (356 

keV). 

30 cm
3
 eluátu so stronciom sa nechalo odpariť na objem 20 cm

3
. Vzorka sa kvantitatívne 

preniesla do scintilačnej vialky a merala na HPGe detektore (514 keV). 

Frakcia s olovom sa odparila dosucha. Odparok sa rozpustil v 5 cm
3
 0,05 mol

.
dm

-3
 HNO3. 

Z roztoku sa odobralo 100 mm
3
 na stanovenie olova pomocou AAS.  

 

Stanovenie 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra 

Pre alfaspektrometrické stanovenie 
226
Ra sa vzorky upravili metódou spoluzrážania s Ba

2+
.  

Na sledovanie rádiochemického výťažku sa do vzoriek pridal stopovací rádionuklid 
133

Ba, 

ktorý sa meral na HPGe spektrometri pri E = 356 keV. Hmotnostná aktivita 
226

Ra sa 

stanovila pomocou alfaspektrometra 576 A s ULTRA
TM

 AlphaDetector 600. Spektrá boli 

vyhodnotené v programe GammaVision (32-bit).   

Frakcia stroncia sa zmerala na HPGe detektore pre stanovenie rádiochemického výťažku 
85

Sr 

pri E = 514 keV a následne sa meralo Čerenkovovo žiarenie po náraste 
90

Y na TRI CARB 

3100 TR.  

Na stanovenie chemického výťažku olova sa vzorky zmerali na AAS, PERKIN ELMER 

1100. Vzorky sa merali po náraste 
210

Bi na TRI CARB 3100 TR pridaním 15 cm
3
 

scintilačného kokteilu ULTIMA GOLD AB pre stanovenie hmotnostnej aktivity 
210

Pb.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Hlavným cieľom práce bolo optimalizovať podmienky pre sekvenčné stanovenie 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra v tuhej matrici – kosti divo žijúcich zvierat pomocou AnaLig
®
 Sr-01.  

Na optimalizáciu podmienok sorpcie a elúcie spomínaných rádionuklidov sa použili 

modelové vzorky. Na separáciu  sa použilo 0,8 g AnaLig
® 

Sr-01. Popolček kostí sa digeroval 

v 20 cm
3
  8 mol

.
dm

-3
 HNO3, do roztoku sa pridali stopovacie rádionuklidy 

85
Sr (cps 0,69), 

133
Ba (cps 1,03) a 1 mg Sr

2+
. Modelová vzorka  sa naniesla na chromatografickú kolónu 

s AnaLig
® 

Sr-01, kolóna sa premyla s 40 cm
3
 deionizovanej vody (test pH 5,5 – 

indikátorovým papierikom) a následne sa eluovalo stroncium a bárium pri rôznom pH 0,05 
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mol
.
dm

-3 
Na2H2EDTA. Z výsledkov znázornených v grafe 1 vyplýva, že na elúciu 

85
Sr je 

vhodné 0,05 mol
.
dm

-3 
Na2H2EDTA s pH 6 – 11 bez prieniku Ba a na elúciu 

133
Ba je vhodné 

0,05 mol
.
dm

-3 
Na2H2EDTA s pH 8,5 – 11.  

 

 
Graf 1. Vplyv pH  Na2H2EDTA s c = 0,05 mol

.
dm

-3
 na rádiochemické výťažky 

85
Sr a 

133
Ba. 

 

Testoval sa tiež elučný profil eluovanej frakcie pomocou stopovacích rádionuklidov 
85

Sr  

pre 
90

Sr a 
133

Ba pre 
226
Ra. Do roztoku sa pridali stopovacie rádionuklidy o známej aktivite 

A(
85

Sr) = 20 Bq a A(
133

Ba) = 30 Bq a zberali sa 5 cm
3
 jednotlivé frakcie. Zistilo sa, že  

na úplnú elúciu 
133

Ba z AnaLig
®

 Sr-01 je potrebných 50 cm
3
 0,05 mol

.
dm

-3
 Na2H2EDTA  

a pre 
85
Sr je potrebných 30 cm

3
 0,05 mol

.
dm

-3
 Na2H2EDTA. 

 

 
Graf 2. Elučný profil 

133
Ba s 50 cm

3 
0,05 mol

.
dm

-3
 Na2H2EDTA. 
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Graf 3. Elučný profil 

85
Sr s 30 cm

3 
0,05 mol

.
dm

-3
 Na2H2EDTA. 

 

Vypracovaná metodika sa aplikovala na vzorky kostí divo žijúcich zvierat z územia 

Slovenskej republiky. Výsledky stanovenia 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra pomocou AnaLig
®
 Sr-01 sú 

znázornené v tabuľkách 1 a 2. Nami vypracovanou sekvenčnou metódou sme dosiahli 

rádiochemické výťažky: 
85

Sr (66,0 – 78,7) %, 
133

Ba (57,4 – 86,3) % a pre 
210

Pb (53,1 – 100,0) 

%. Hmotnostné aktivity 
90

Sr sa pohybovali v rozmedzí (4,71 – 50,27) Bq
.
kg

-1
,  

226
Ra (0,03 – 11,07) Bq

.
kg

-1
 a pre 

210
Pb (25,45 – 51,58) Bq

.
kg

-1
. Získané výsledky 

hmotnostných aktivít 
90

Sr,
210

Pb a 
226
Ra sú ovplyvnené obývanou lokalitou zvieraťa, stravou,  

jeho druhom a vekom. 

 

Tab. 1. Výsledky stanovenia rádiochemických výťažkov 
85

Sr, 
133

Ba a 
210

Pb s rozšírenými neistotami  

v kostiach divo žijúcich zvierat. 

Č. vzorky Vzorka - lokalita Zviera R 
85

Sr  U [%] R 
133

Ba  U [%] R 
210

Pb  U [%] 

1 Plavecké Podhradie srnka 66,0  7,4 67,5  3,1 53,1  2,1 

2 Radošovce diviak 68,1  7,6 57,4  2,7 65,6  2,3 

3 Čirč jeleň 74,5  8,4 86,3  4,0 66,3  2,5 

4 Uzovský Šalgov diviak 78,7  8,9 64,5  3,0     100,0  3,2 

5 Trenčín srnec 78,7  8,9 72,6  3,4 67,5  2,7 

 

Na overenie spoľahlivosti metodiky sa použila referenčná vzorka kostí IAEA A-12  

s certifikovanou hodnotou 
90
Sr, ktorú sme následne porovnali s jej pôvodnou aktivitou  

54,8 Bq
.
kg

-1 
a 95 % referenčným intervalom (46,3 – 59,2) Bq

.
kg

-1
. Zistili sme, že nová 

metodika poskytuje spoľahlivé výsledky a boli v zhode s referenčnou hodnotou.  

 
Tab. 2. Výsledky stanovenia hmotnostných aktivít 

90
Sr, 

226
Ra a 

210
Pb s rozšírenými neistotami  

v kostiach divo žijúcich zvierat. 

Č. vzorky Vzorka - lokalita Zviera 
A 

90
Sr  U  

[Bq
.
kg

-1
] 

A 
226

Ra  U  

[Bq
.
kg

-1
] 

A 
210

Pb  U 

 [Bq
.
kg

-1
] 

1 Plavecké Podhradie srnka 27,60  3,90 9,61 0,85 30,25  6,12 

2 Radošovce diviak 4,71  0,67 0,03  0,01 25,45  4,86 

3 Čirč jeleň 50,27  7,11 5,63  0,55 43,41  7,60 

4 Uzovský Šalgov diviak 31,43  4,45 3,46  0,43 32,61  5,61 

5 Trenčín srnec 47,36  6,70 11,07  1,02 51,58  8,83 
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ZÁVER 

V práci bola verifikovaná a aplikovaná nová metóda pre stanovenie 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra. 

Získané výsledky potvrdzujú vhodnosť metódy na stanovenie 
90

Sr, 
210

Pb a 
226

Ra v kostiach 

divo žijúcich zvierat pomocou AnaLig
®
 Sr-01. Vypracovaná metodika nie je časovo náročná 

(cca 24 hod.) a je finančne prijateľná. Sekvenčné stanovenie spomínaných rádionuklidov je 

možné použiť na monitorovanie významných rádionuklidov. 
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ÚVOD 

 Kontaminácia životného prostredia je dlhodobý problém. Rádionuklidy sa cez vodu 

a pôdu môžu dostať do potravového reťazca k človeku. V súčasnosti sa okrem  mnohých 

chemických a fyzikálnych techník, dostávajú do popredia bioremediačné techniky 

dekontaminácie. Bioremediácia predstavuje dekontaminačnú techniku prostredia za využitia 

živých alebo neživých organizmov, resp. biomasy. Najnovšie trendy dostávajú do popredia 

bioremediáciu pomocou rias a mikrorias (fykoremediácia). Je to zapríčinené vzhľadom  

na mnohé vlastnosti mikrorias, ktoré sú pre dekontamináciu vôd vhodnejšie ako pri rastlinách 

- ekonomická nenáročnosť,  jednoduchá kultivácia v laboratórnych podmienkach, schopnosť 

prežitia v extrémnych podmienkach, výskyt v takmer všetkých biotopoch, druhová 

rozmanitosť a rýchly rast [1]. Potenciál aplikácie mikrorias pri dekontaminácii odpadových 

vôd zaisťuje fakt, že sa jednobunkové organizmy vyznačujú svojou rádiorezistenciou – 

extremofilná Coccomyxa actinoabiotis sp. izolovaná z jadrových zariadení absorbovala dávku 

až do hodnoty 20 000 Gy a polovica populácie prežila pri dávkach až do 10 000 Gy. Táto 

baktéria je porovnateľná s Deinococcus radiodurans so schopnosťou prežitia pri dávke 

10 000 Gy [2]. 

 Chlorella vulgaris je zelená sladkovodná eukaryotická mikroriasa s najväčším 

obsahom chlorofylu z pomedzi všetkých zelených mikrorias, vďaka čomu má uplatnenie 

v rôznych priemyselných odvetviach. Jej dekontaminačné schopnosti boli zistené pri N a P, 

ktoré používa ako svoje nutričné prvky [3], čím dokáže zabrániť eutrofikácii, ale aj  

pri ťažkých kovoch ako sú Cu, Cr, Cd, Pb, Au [4] a rádionuklidoch  U(VI) [5], 
226

Ra [6].  

 Zelená mikroriasa Scenedesmus obliquus je vhodná pre produkciu biopalív, vďaka 

rýchlemu rastu bunky, efektívnej CO2 fixácii, akumulácii lipidov a schopnosti rastu 

v kontaminovaných vodách [7]. S. obliquus vie taktiež efektívne odstraňovať ťažké kovy 

a toxické zlúčeniny z prostredia ako napríklad Cu(II), Cd(II) [8], U(VI) [9], Zn(II), Fe(II) 

a kyanidy [10] a 
110m

Ag, 
137

Cs, 
60

Co, 
54

Mn [11]. 

 Dekontaminácia mikroriasami môže prebiehať biosorpciou, ktorá predstavuje rýchly 

proces (obvykle počas prvých 5 min) adsorpcie kontaminantov na povrch bunky, bez vplyvu 

na metabolickú aktivitu bunky. Na rozdiel od biosorpcie, bioakumulácia závisí  

od metabolickej aktivity bunky z dôvodu akumulácie kontaminantov do bunky s tým, že 

nesmie byť narušená jej životaschopnosť. Posledný proces predstavuje biotransformácia, 

ktorá prebieha z dôvodu mikrobiálnej neštiepiteľnosti kovov a metaloidov [12]. 
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METODIKA PRÁCE 

 Mikroriasy Chlorella vulgaris a Scenedesmus obliquus boli zakúpené v CCALA 

(Culture Collection of Autotrophic Organisms), Třeboň, Česká republika. Mikroriasy boli 

kultivované v BBM médiu pri svetelnom režime 12 hod./12 hod. svetlo/tma. Kvantifikácia 

buniek bola realizovaná pomocou Bürkerovej komôrky pomocou svetelného mikroskopu 

(Carl Zeiss Microscope AxioLab A1, Nemecko) pri 40-násobnom zväčšení.  

 Kontaminácia sledovaných vzoriek bola realizovaná prídavkom zo zásobného roztoku, 

ktorý obsahoval 
137

Cs s objemovou aktivitou av1=  1009 Bq·ml
-1

 (
137

Cs), av2= 1004 Bq·ml
-1

 

(
60

Co)
 
a av3= 2743 Bq·ml

-1
 (

137
Cs) a av4= 2572 Bq·ml

-1
  (

60
Co). Vzorky pozostávali z 25 cm

3
 

živného média sledovanej mikroriasy, 0,2 cm
3
 roztoku s 

137
Cs a 

60
Co, 1 mol·dm

-3
 HNO3 alebo 

0,05 mol·dm
-3

 NaOH v objeme vypočítanom na zaistenie požadovaného pH. Dynamický 

priebeh bioremediácie bol realizovaný využitím peristaltickej pumpy ISMATEC 

Model:ISM851 (prietok 2 cm
3
·min

-1
). Po premývaní sa roztok s mikroriasami centrifugoval 

na centrifúge MPW 350 pri 6000 otáčkach po dobu 10 minút. Odobratý supernatant sa 

následne meral na scintilačnom detektore s NaI(Tl) kryštálom (NUVIA) s dobou merania 

1200 s a namerané spektrá boli vyhodnotené softvérom GamWin (NUVIA). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 Cieľom predloženej práce bolo preukázanie potenciálu aplikácie mikrorias Chlorella 

vulgaris a Scenedesmus obliquus pri dekontaminácii rádionuklidov z odpadových vôd.  

Na zistenie sorpčných kapacít jednotlivých mikrorias sa použila Bürkerova komôrka, 

pomocou ktorej bola stanovená koncentrácia buniek.  Pri určovaní najvhodnejšieho pH 

prostredia na fykoremediáciu pomocou mikroriasy Chlorella vulgaris boli experimenty 

realizované pri rôznych hodnotách pH kontaminovaných roztokov. Minimálnou hodnotou 

kyslého prostredia bolo pH 2,5, pri ktorom mala vzorka s C. vulgaris koncentráciu buniek 

2,7·10
7
.  

 

 
Graf 1. Časová závislosť poklesu aktivity v roztoku s C. vulgaris pri pH 2,5. 

 

Z počiatočnej aktivity 
137

Cs 535,8 Bq klesla aktivita roztoku po 2 hodinách na hodnotu  

394,3 Bq. Napriek kyslosti prostredia fykoremediácia prebehla, čo môže byť spôsobené tým, 

že 
137
Cs je analóg K a do bunky prenikol cez draslíkové dráhy. Na druhej strane 

fykoremediácia 
60
Co neprebiehala vzhľadom na kyslosť prostredia, ktorá spôsobila neustále 

vymývanie 
60

Co z bunkového povrchu a preto je vidieť na Grafe 1 premenlivý pokles aktivity 

oproti počiatočnej hodnote. Hraničná hodnota zásaditého prostredia sa určila v prostredí s pH 

12,4 s koncentráciou buniek 4,4·10
7
. 
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Graf 2. Časová závislosť poklesu aktivity v roztoku s C. vulgaris pri pH 12,4. 

 

Pri oboch rádionuklidoch je vidieť, že v polovici experimentu nastalo spätné vypúšťanie 

rádionuklidov do roztoku vzhľadom na vysokú zásaditosť prostredia. Pri 
137

Cs sa najlepší 

pokles aktivity zaznamenal na začiatku experimentu z hodnoty 605,1 Bq na 584,4 Bq. 

Najlepší pokles aktivity 
60

Co prebehol v polovici experimentu z 571,5 Bq na 529,1 Bq, avšak 

vzhľadom na spätné vypúšťanie rádionuklidov do roztoku nie je toto pH vhodné  

pre fykoremediáciu. Najvhodnejšie pH na fykoremediáciu bolo pH 6 s koncentráciou buniek 

v neriedenej vzorke 1,6·10
7
. Z grafu 3 vyplýva, že pri 

137
Cs bol pokles aktivity mierne 

konštantný, pričom aktivita dosiahla najväčší pokles z 26,5 Bq na 19,2 Bq.  

 

 
Graf 3. Časová závislosť poklesu aktivity v roztoku s C. vulgaris pri pH 6. 

 

Ustálenie krivky mohlo byť spôsobené nasýtením mikroriasy rádionuklidom. Z teórie je 

známe, že organizmus dokáže prijať len limitné množstvo rádionuklidov a po prekročení tejto 

hodnoty je príjem látok zastavený. Pri 
60
Co bol pozorovaný najvyšší dosiahnutý pokles 

aktivity z počiatočnej aktivity 101,4 Bq na 66,7 Bq. Dá sa preto zhodnotiť, že C. vulgaris  

pri pH 6 je vhodná na dekontamináciu kontaminovaných vôd obsahujúcich kobalt.  

 Pri určovaní vhodného pH prostredia na účinnú bioremediáciu mikroriasy 

Scenedesmus obliquus sa zobrali do úvahy krajné hodnoty pH, pri ktorých bol ešte badateľný 

určitý pokles aktivity. V grafe 4 môžeme pozorovať postupne klesajúci trend aktivity 
137

Cs 

z počiatočnej aktivity 45,5 Bq na 15,8 Bq, zatiaľ čo 
60
Co je slabo zachytávaný a tak 

neprebieha výrazný pokles aktivity v roztoku. Výrazný pokles aktivity 
137
Cs môže byť 

spôsobený aj tým, že pH 7 predstavuje hodnotu živného média mikroriasy a keďže bunka nie 

je vystavená stresovým podmienkam, jej sorpčné kapacity sú lepšie. 
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Graf 4. Časová závislosť poklesu aktivity pre S. obliquus pri pH 7. 

 

Ako krajné hodnoty pH sa určili pH 2,5 a 9,5. Pri oboch grafoch (5 a 6) je vidieť mierne 

klesajúci trend 
137

Cs, ktorý súvisí so schopnosťou adaptácie mikroriasy v rôznych 

podmienkach. Ako hraničná hodnota kyslého pH prostredia sa určilo pH 2,5, kde je vidieť istý 

klesajúci trend 
137

Cs a pri 
60
Co spätné vypúšťanie rádionuklidu do roztoku. Vzhľadom  

na kyslosť pH, je potrebné brať do úvahy stresové podmienky pre bunku, kedy prebieha 

selektívna sorpcia. Pri zásaditom pH 9,5 je 
60
Co slabo sorbované bunkou a tým aj spätne 

desorbované do meraného roztoku, čo spôsobuje výkyvy v krivke. 

 

 

 
Graf 5. Časová závislosť poklesu aktivity pre S. obliquus pri pH 2,5. 

 

 

 
Graf 6. Časová závislosť poklesu aktivity pre S. obliquus pri pH 9,5. 

 

ZÁVER 

 Z nameraných experimentálnych hodnôt sa zistilo, že najvhodnejšie pH  

pre bioremediáciu 
137

Cs a 
60

Co pre mikroriasu Chlorella vulgaris bolo pH 6  

a pre Scenedesmus obliquus bolo pH 7, čo pre obe mikroriasy predstavuje hodnoty ich 

živných médií. Pri Scenedesmus obliquus  je viditeľný výrazne klesajúci trend 
137
Cs, ktorý sa 
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môže dostávať do bunky cez Na
+
 alebo K

+
 transportný systém, pričom prechod 

60
Co do bunky 

neprebieha. Pri kyslom 2,5 a zásaditom 9,2 pH vo vzorkách s S. obliquus nebola zaznamenaná 

výrazná sorpcia, čo určuje tieto hodnoty za hraničné. Pri C. vulgaris bol pokles aktivity 
60

Co 

výrazný s klesajúcim trendom pri zásaditom 12,4, čo určuje túto mikroriasu ako vhodného 

kandidáta pre použitie na fykoremediáciu kontaminovaných vôd.  

 Experimenty prebiehali pri laboratórnej teplote, a bunky boli kultivované 

v jednoduchom kultivátore s dostatočným prísunom svetla a živín. Vďaka „spojeniu“ 

rastlinnej a bakteriálnej bunky v jednej bunke rastú mikroriasy oveľa rýchlejšie ako rastliny. 

Vzhľadom na záťaž životného prostredia rádionuklidmi predstavuje bioremediácia pomocou 

mikrorias vhodnú alternatívu k iným dekontaminačným metódam.  
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INTRODUCTION  

School experiments to teach the concepts of radioactivity for the students that will not 

work with radioactivity as professional workers are quite difficult to design. The use  

of radioactive point sources is not justified if the same desired effect can be achieved 

otherwise [1]. It is possible to use natural levels of radioactivity, however, the demands  

on the analytical instruments are high (both cost and operation complexity). Very promising 

option seems to be a newly marketed device with the capabilities of gamma ray spectrometry 

system, yet with the price tag of an average mobile phone.  

Cadmium zinc telluride (CZT) is a room temperature semiconductor that directly 

converts x-ray or gamma photons into electrons and holes. It is a unique semiconductor 

compared with silicon and germanium detectors, in that it operates at room temperature and 

can process >100 million photons/second/mm
2
. Additionally, CZT’s spectroscopic resolution 

clearly outperforms any commercially available scintillator [2].  

CZT is relatively new technology, and it is making its way to use in research 

applications, as demonstrated by the growing number of publications. Rahman et al. [3] 

studied the use of CZT (10x10x10 mm coplanar grid crystal from eV Electronics) detector  

to measure 
241

Am and 
137

Cs in contaminated sediment samples. They compared results from 

CZT and HPGe system for set of 33 samples and concluded that the CZT detector performed 

well over broad range of activities. However, they reported, that CZT spectra were analysed 

manually, because standard spectrometry software failed to deal with broad peaks in the 

spectrum. CZT based spectrometry system GR1
TM

 from Kromek, Ltd. was successfully used 

in a study [4] for radionuclidic purity tests of PET radiofharmaceuticals. This application 

takes advantage of the features of CZT such as good energy resolution, compact size and 

simplicity of use and the study has proved that this system can be used instead of much more 

expansive, bulky and complex HPGe systems [4]. Another successful application of CZT 

detectors was reported [5] for non-destructive measurement of cyclotron bunker prior  

to decommissioning. The compact size and no cooling necessity predetermines the use  

of CZT as a gamma spectrometry detector for unmanned aerial monitoring [6, 7].  

A new application of CZT detectors for educational purposes is provided by an entry 

level gamma-ray spectrometer RadAngel for Schools
TM

 from Kromek Ltd. [8]. The aim  

of this paper is to provide basic characteristics of this system and its use in school 

experiments. 

 

MATERIALS AND METHODS 

Hardware 

RadAngel for Schools
TM

 from Kromek Ltd., as declared by manufacturer, is highest 

resolution, entry level, room temperature gamma-ray spectrometer. It can be utilised  

for educational purposes in teaching concepts of radiation [8]. Basic parameters  

of the RA4S
TM

 detector are provided in Tab. 1.  
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Tab. 1. RA4S
TM

 system specifications as declared by manufacturer [8]. 

Parameter Value 

Detector 5 x 5 x 5mm CZT detector 

Energy range 40 keV to 1500 keV 

Energy resolution <3.5% FWHM @ 662 keV 

Number of channels 4096 (12 bit) 

Dimensions 90 mm x 55 mm x 25 mm 

Weight 135 g 

Temperature range 10°C – 40°C 

Primary power supply Via USB 

Power consumption 880mW (175 mA at 5 V) 

 

Detector has a compact design with aluminium housing with USB and 3.5 mm jack 

connectors and LED panel with flashing light indicating counting event and battery charge 

level. Power supply and data acquisition is provided by the USB cable, or alternatively  

by an internal battery and audio cable. We have used the USB setup with attached notebook 

computer. Detector is controlled by a free software KSpect which is supplied with the device. 

It enables the control of the detector, basic settings and collection of spectrum.  

 

Measurement 

Even though the detector housing is relatively small, the active volume represented by 

the CZT crystal is much smaller, and position of the crystal is not marked in any way, nor 

provided in the specification. However, the manufacturer representative supplied the technical 

drawing upon request, and the position of the crystal (centre) is 8.55 mm under the front 

cover, 33.8 mm from the left side when facing the front with connectors at the bottom,  

and 70.1 mm from the bottom wall with connectors. As the position of the crystal is 

asymmetrical, it should be taken into account, if one wants to measure point sources. In that 

case, we suggest to mark its position and use front panel as a detector endcap window. Our 

measurement setup is a large volume Marinelli beaker source positioned axially 

symmetrically with the longest casing axis, with the top of the Marinelli beaker on the top 

side of the case opposite the connectors. The distance of the inner walls of Marinelli beaker 

from the crystal varies with the direction, but the overall position of the sample in respect  

to the crystal is well defined and reproducible with reasonable accuracy. Improvised detector 

stand was constructed from empty Marinelli beaker in order to position the device vertically 

and to help position the sample along the axis.  

Shielding was used in order to decrease natural background. Low background shield 

consisted of steel outer frame, 100 mm layer of lead and 2 mm inner layer of copper. Internal 

dimensions of the shielded volume are 300 mm x 300 mm x 400 mm (Fig. 1). However,  

for school experiments, one would expect smaller shielding, or no shielding at all, depending 

on the experiments. Spectrum measurement live time was set to 10 days for KCL and 3 days 

for MBSS2 in order to achieve desired statistics.  

 

Calibration standards 

Large volume certified calibration standard for energy and efficiency calibration  

of gamma spectrometers obtained from Czech Metrology Institute CMI (Eurostandard.cz) was 

used in this study. The standard has a designation MBSS 2 and is prepared in polypropylene 

Marinelli beaker with volume 450 ml (standard type 0530G) filled with silicone rubber with 

uniformly distributed radionuclides mixture prepared from standard solutions traceable  

to international standards. Density of the active volume is 0.98 g.cm
-3

 and combined standard 

uncertainty of activity is >2%. Activity of individual radionuclides was corrected for the 

decay between reference date and date of measurement. In further text and figures, this 
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calibration standard is referred to as MBSS2. 

K-40 was measured using commonly available KCl to simulate typical possible use  

of the spectrometer in the education process to demonstrate gamma ray spectrometry (for 

example with the dietary salt supplement as shown depicted on the device specification 

sheet). Measured sample was KCl p.a., weighted (512 g) and sealed in standard 450 ml 

Marinelli beaker with calculated K-40 activity 8.5 kBq. In further text and figures, this sample 

is referred to as KCl. 

 

  

  
Fig. 1. From upper left: RA4S

TM
 in original package, detector set-up in the low background shield, 

detail of the detector stand improvised from empty Marinelli beaker, sample (KCL) in Marinelli 

beaker positioned on the detector axis (bottom Marinelli beaker is an improvised detector stand).  

 

 

Software analysis of the spectra 

KSpect
TM

 is a free version of a more advanced software MultiSpect Analysis and is 

supplied with the device. It enables the control of the detector, basic settings and collection  

of spectrum. It also has some basic tools for spectrum analysis, such as energy calibration and 

peak area calculation. The simplicity and user friendly interface is a great advantage when it 

comes to use the software by students with no experience with advanced spectrometry. 

Software uses a sumation for peak area calculation, where peak limits are equal to ROI limits 

and background subtraction is based on the only one channel on each side of the peak 

identical with ROI limit channels. There is no peak area uncertainty provided with the results.  

For the purpose of this study, FitzPeaks Gamma Analysis software in trial version was 

used to analyse the spectra. Peak position, area and FWHM in this software are analysed 

simultaneously by non-linear least square fit of the peak with Gaussian function. This is 

advantageous especially in case of „scattered“ peaks, such as peaks observed in the analysed 

spectrum.  

Spectrum was collected using KSpect
TM

 software and consequently analysed  

in FitzPeaks software. Values from spectrum analysis were transferred to a spreadsheet (MS 
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Excel), completed with the data on the measured source from the certificate. Results were 

calculated with standard methods [9], standard uncertainty of the results was determined by 

uncertainty budget of all variables using error propagation formula and expressed as expanded 

standard uncertainty with the coverage factor 2 [10]. 

Software used to acquire and analyse spectra enables to display spectra and print it to  

a file. However, to achieve better visual representation, spectrum data was processed to create 

custom graphs. All measured spectra were transferred to table processor (MS Excel) and 

energy calibrated interval 0 – 2000 keV was used to create spectrum shown in Fig. 2 and 

Fig. 3. This way, the unnecessary part of the spectrum (below and above the selected interval 

– see energy calibration) was omitted.  

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Results consist of the two measured spectra, which were analysed and FEP peak data 

was used to calculate energy, FWHM and efficiency calibration for the standard Marinelli 

geometry.  

 

Spectrum of calibration standard MBSS2 

The spectrum was collected for pre-set live time 3 days. Full energy peaks of the 

radionuclides in the calibration standard of the respective energies can be observed in the 

spectrum plot in Fig. 2. Vertical axis shows number of counts per channel and has a 

logarithmic scale. All the peaks are well resolved, even the 1836 keV peak from 88-Y is 

clearly visible, even though it is outside of the manufacturers declared energy range of the 

device. Compton edges from the peaks can be observed. 

Peak area analysis with both the summation for peak area and Gaussian function fit 

provided consistent results. However, FWHM, analysis with Gaussian function fit provided 

more reliable results, as it is less susceptible to peaks with scattered channel content, which 

was the case especially in the higher energy range. The peak area uncertainty was the major 

source of the efficiency combined standard uncertainty according to the uncertainty budget.  

 

Spectrum of 
40

K in KCl sample  

Relatively long spectrum collection live time (10 days) to achieve well defined peak 

successfully tested the long term gain stability of the system as well as it provided a useful 

spectrum. On the Fig. 3 a part of the spectrum is displayed in the calibrated energy interval  

0 – 2000 keV. Vertical scale displays counts/channel in a log scale. A typical spectrum  

of a single energy gamma source can be observed, with well-defined full energy peak (FEP) 

at 1460.8 keV, Compton edge, Compton continuum and backscatter peak. Noticeable is also 

an indication of double escape peak (DE) at 438 keV, which originates in electron-positron 

pair production in the active volume of the detector with both photons from positron 

annihilation escaping from the detector. As the active volume of the detector is relatively 

small, single escape peak is absent. Full energy peak at 1460.8 keV has a FWHM 23.3 keV 

and peak area 3138 counts with standard uncertainty 3.6 %.  
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Fig. 2.  Calibration standard MBSS2 spectrum radionuclide mixture and live time set to 3 days in low 

background shield. 

 

 
Fig. 3.  K-40 spectrum measured from KCl sample in Marinelli geometry with activity 8.5 kBq and 

live time set to 10 days in low background shield.  

 

Energy calibration 

Energy calibration in semiconductor spectrometry is typically represented by a straight 

line, which defines the relationship between channel number and measured energy of the peak 

centroid. Maximum energy error due to non-linearity in modern HPGe based spectrometry 

systems is 1 keV in the energy range 0 – 2000 keV and in the most of the spectrum the error 

is much smaller [9]. Energy calibration was performed by least square fit of a linear function 

to the peak centroid channel data. Slight nonlinearity was observed on the plot of energy 

difference (tabulated peak energy minus interpolated energy from the peak centroid) in the 

lower and upper part of the spectrum (Fig. 4). A quadratic function fit has shown better 
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results. Calibration coefficients as well as R
2
 values of the fit are shown in the Fig. 4. For 

more precise peak location, the quadratic fit would be necessary, however the KSpect 

software does not have this option. It can be concluded, that for most of intended purposes, 

linear calibration is sufficient. 

It is worth mentioning that the calibration line gradient value is close to 1 and so the 

channel width in the spectrum is approximately 1 keV. As the gain of the system is factory 

pre-set, it was presumably manufacturers intention. Spectrum size is 4096 channels. LLD is 

pre-set at 402 channels to reduce noise in the lower channels, thus only 3694 channels are 

used to acquire spectrum. Declared energy range 40 – 1500 keV is covered by approx. 1500 

channels (according to linear energy calibration channels 409 – 1912). This setting is fixed 

and cannot be modified.  

 

 
Fig. 4.  Energy calibration nonlinearity - vertical axis shows difference between tabulated peak energy 

and energy interpolated using calibration function from peak centroid channel number. 

 

Energy resolution - FWHM calibration 

Energy resolution is considered to be one of the biggest advantages of the CZT based 

detectors operating at room temperature. So the real results of even an “entry level” detector 

are of considerable interest. It should be noted, that a standard procedure to determine the 

efficiency would be from a point source in the standard distance from the detector [11]. 

Presented are results from the Marinelli geometry measurement with only informative value.  

Manufacturer declares the resolution to be better than 3.5% FWHM @ 661 keV. Our 

measurement for the same energy shows FWHM 14.86 keV, or else 2.25 % which is much 

better than expected. The resolution in the measured energy range varies from 7 keV to 28 

keV. FWHM as a function of energy is displayed in Fig. 5. The shape of the function is 

typical for CZT detector as published by other authors [4, 6, 12] with slightly better resolution 

for more advanced devices. Manufacturer provides a basic FWHM calibration built in the 

KSpect
TM

 software specifically for RA4S
TM

 detector with 3 points, 13.5% @ 59.5 keV; 6% @ 

122 keV and 2,5% @ 661.6 keV. Our results are in good agreement with this data. Full results 

are provided in Tab 2.  
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Tab. 2. Summary of the peak analysis and spectrometer calibration results. 

Sample Nuclide 
Energy FWHM 

Efficiency
1
 

Uncertainty
2
 

[keV] [keV] [%] [%] 

MBSS2 

Am-241 59.5 8.07 13.6 3.16E-04 5.1 

Cd-109 88.0 7.16 8.1 4.95E-04 5.1 

Co-57 122.1 7.16 5.9 4.45E-04 5.8 

Ce-139 165.9 7.97 4.8 3.51E-04 8.6 

Sn-113 391.7 10.86 2.8 5.41E-05 9.8 

Sr-85 514.0 13.13 2.6 2.92E-05 27.4 

Cs-137 661.7 14.86 2.25 1.78E-05 9.1 

Y-88 898.0 18.16 2.0 1.01E-05 18.0 

Co-60 1173.2 20.77 1.8 5.50E-06 12.4 

Co-60 1332.5 22.61 1.7 4.56E-06 13.6 

Y-88 1836.0 28.06 1.5 2.35E-06 15.8 

KCl K-40 1460.8 23.33 1.6 4.05E-06 12,5 
1
 Full energy peak efficiency for standard 450 ml Marinelli beaker geometry  

2
 Expanded combined standard uncertainty at 95% (coverage factor k=2). 

 

 

 
Fig. 5.  Peak width calibration expressed as FWHM in keV as a function of peak energy. 

 

Efficiency calibration 

Full energy peak efficiency was calculated from the measured data on the peak areas 

and from the tabulated data [13] on the activity (from certificate), half-life and gamma photon 

emission probability of the radionuclides. Results were calculated with standard methods [9, 

11], combined standard uncertainty of the results was determined by uncertainty budget of all 

variables using error propagation formula and expressed as expanded standard uncertainty 

with the coverage factor k = 2 [10]. Results are provided in Tab. 2 and visual representation 

of efficiency curve is displayed on Fig. 6. The efficiency curve exhibits a typical shape and 

measured values could be interpolated by polynomial function by least square fit.  

The efficiency varies considerably over the energy interval and the difference is of the two 

orders of magnitude between the highest and lowest value. Combined uncertainty of the 

results is relatively high and mostly due to the uncertainty of the peak area measurement. 

Further increase in counting time and shielding efficiency is not expected to improve  
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the results. In order to obtain more precise data, the source with higher emission rate would be 

necessary. Efficiency results are valuable for future planning and design of the student’s 

experiments with very low activity environmental samples, and could even indicate non-

feasibility of some applications.   

 

 
Fig. 6.  Full energy peak efficiency for 450 ml standard Marinelli beaker geometry. 

 

Proposed school experiments 

The RA4S
TM

 seems very promising and practical instrument suitable for school use.  

A few experiment designs are being investigated and will be a subject of separate papers 

focused on its didactic use.  

Manufacturer specification sheet comes with a “hint” of the device intended use in the 

illustrations depicting students measuring consumer package of dietary salt containing 

potassium and a commercially available smoke detector. Both suggested examples are 

plausible according to our results. In the first case it might be too time-consuming process to 

obtain useful spectrum within a time span of typical class. However, the spectrum can be 

measured in advance and analysed during the class. In the second case, the use of smoke 

detector for other than its original purpose could be against the local law.  

Classic experiments originally designed to be performed with either NaI(Tl) or HPGe 

detector with the use of laboratory point sources could be modified to suit RA4S [14–16]. 

Especially low energy gamma emitting radionuclides would be suitable regarding the 

efficiency curve. This implies the use of sealed radioactive point sources, which are not 

always available and their use for educational purposes may not be always justified [1]. In our 

university courses, the use of point sources is not intended, nor would be justified, so we 

focus on experiments with generally available environmental samples that pose no significant 

radiation risk and are considered exempted from legislation requirements. 

The most promising seems to be modified experiment with collection of atmospheric 

aerosols on the electrostatically charged balloon based on original idea by Walkiewicz [17–

20]. The advantage of good energy resolution of RA4S would be utilized to measure and 

identify gamma rays of radon progeny (609 keV 
214

Bi, 351 and 295 keV 
214

Pb) by collecting  

a spectrum over 1 hour, while simultaneously measuring gamma and beta activity exponential 

decrease by Geiger counter in 1 minute intervals. Preliminary experiments prove that it is 
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possible to measure spectrum with recognisable peaks within the 1 hour counting time even 

without use of low background shield. However, the peak significance would be very low due 

to low counting efficiency.  

Results in this paper show that a wide range of experiments with 
40

K can be designed 

using RA4S. Relatively low efficiency should be taken into account and experiments must be 

planned accordingly. Students would have to set the measurement during one class and wait 

for the results until the next one. The use of shielding is favourable. Widely available 

laboratory grade potassium chloride can be used as a calibration source. Calculation of 
40

K 

activity from the KCl weight would be an interesting part of the experiment. Full energy peak 

efficiency can be measured for various counting geometries and results compared. Based on 

the calculated efficiency, the 
40

K activity of unknown samples can be measured, such as 

dietary salt supplement.  

 
CONCLUSIONS 

The RA4S
TM

 seems very promising and practical instrument suitable for school use. 

Its greatest advantages are reasonable price, good energy resolution, compact size and 

simplicity of use. Drawback is a low efficiency, especially for higher energies, which is in 

agreement with expectation due to the small effective volume of the detector This paper describes 

basic parameters of the RA4S
TM

 system, measured with standard samples in Marinelli 

geometry. The results are informative, specific for the particular device and measurement 

conditions, and thus cannot be taken as authoritative source of information. The results show 

that RA4S
TM

 exceeds manufacturer's declared values in several parameters. Detailed 

comparison is provided in Tab. 3.  

 
Tab. 3. RA4S

TM
 system specifications [8] comparison with measured values.  

Parameter Manufacturer specification  Measured value Notes 

Energy range 40 keV to 1500 keV (40) 59.5 keV to 1836 keV 
1 

Energy resolution <3.5% FWHM @ 662 keV 2.25 % FWHM @ 662 keV 
2 

Number of channels 4096 (12 bit) 4096 
3
 

1
 Lower range limit value is realistic, as the 59,5 keV peak limit was at 40 keV, higher range limit was far 

exceeded by well resolved peak at 1836 keV. 
2
 Value was measured with large volume mixed source in close source to detector Marinelli geometry, standard 

method would be with single nuclide point source in 25 cm source to detector distance [9, 21] 
3
 LLD is pre-set at 402 channels to reduce noise, thus only 3694 channels are used to acquire spectrum, declared 

energy range 40 – 1500 keV is covered by approx. 1500 channels (according to linear energy calibration 

channels 409 – 1912). 
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ÚVOD 

  

Slovensko má vzhľadom k relatívne špecifickým geologicko-tektonickým podmienkam 

vzniku viacerých geomorfologických celkov pomerne veľké množstvo rôzne veľkých ložísk 

rudných aj nerudných surovín. Zvláštne postavenie v tomto kontexte zaujímajú ložiská 

drahých a polymetalických rúd, ktoré boli už v dávnoveku predmetom záujmu ťažiarskych 

banských spoločností, či eráru,  pričom prosperovali predovšetkým z ťažby zlata, striebra, 

medi, železa, olova, zinku a iných prvkov. Bohatú a v mnohých prípadoch slávnu históriu 

banských regiónov dnes žiaľ často pripomínajú už len opustené banské diela, reliéf 

ovplyvnený stáročia prebiehajúcou banskou činnosťou, haldy a banské odvaly, či zachovalé 

technické zariadenia spojené s ťažbou, dopravou, stupovým či hutníckym spracovaním 

ťaženej suroviny, odvodňovacie dedičné štôlne a zberné, prívodné aj náhonné banské jarky  

a vodohospodárske systémy umelých vodných nádrží – tajchov. Prítomnosť týchto často 

unikátnych technických diel zohráva v posledných desaťročiach významnú úlohu pri rozvoji 

špecifického druhu cestovného ruchu, banského turizmu, resp. všeobecne geoturizmu [1]. 

Bývalé svetoznáme banícke regióny Slovenska, ako sú Malokarpatský banský región, 

Hornonitriansky, Banskoštiavnicko-hodrušský a Kremnický, Región okolia Banskej Bystrice, 

Horehronia a Liptova, Spišský, Gemerský, či región Okolie Košíc, Prešova a Slánskych 

vrchov [2] dnes disponujú viac či menej rozvinutou sieťou služieb banského turizmu 

a geoturizmu so širokým spektrom atraktivít, resp. objektov primárnej a sekundárnej ponuky 

cestovného ruchu [3, 4]. Veľmi dobrým príkladom je práve Banskoštiavnicko-hodrušský 

a Kremnický banský región, s históriou baníctva starou viac ako tisíc rokov [5] (v poslednom 

období však viacero nálezov železnej rudy v katastri obce Hodruša-Hámre nasvedčuje, že 

baníctvo tu bolo prítomné oveľa skôr), s množstvom prítomných banských diel, technických 

zariadení a ďalších artefaktov. Popri tejto ponuke, všeobecne takmer bez výhrad hodnotených 

ako pozitívne prvky v krajine, si banské regióny nesú spolu so slávnou a bohatou históriou  

do modernej doby aj veľmi negatívne hodnotené, s ťažbou a spracovaním surovín ale nutne 

spojené rôzne environmentálne záťaže, degradované, ťažko zalesniteľné plochy, prevádzkové 

skládky, plochy kontaminované uhľovodíkmi, banské odvaly a odkaliská. 

Z pohľadu rozvoja akejkoľvek rozvinutej spoločnosti nie je možné dosiahnuť rozvoj  

bez prítomnej banskej prevádzky, o tom niet akýchkoľvek pochýb. Hybnou silou 

priemyselnej revolúcie koncom 80. rokov 18. storočia tiež nebolo nič iné ako ťažba 

a spracovanie nerastných surovín, predovšetkým ale uhlia, bez ktorého by nástup „storočia 

pary“ nebol možný. Bez povrchovej, hlbinnej, či podmorskej ťažby, by aj súčasná „moderná“ 

spoločnosť skolabovala v relatívne krátkom čase. Ťažba nerastných surovín je dejinná 

nevyhnutnosť a rovnakou nevyhnutnosťou akejkoľvek spoločnosti by malo byť využívať 

najvyspelejšie možné technológie tak, aby ich sprievodné negatíva nepresiahli dosiahnuté 

benefity a všetky možné negatívne dopady boli eliminované rovnako najvyspelejšími 

dostupnými nástrojmi. Ekonomické záujmy žiaľ častokrát dominovali a aj dnes ešte dominujú 

nad ostatnými, je ale povinnosťou vyspelej demokratickej spoločnosti regulovať tento proces 
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a správne interpretovať záujmy, spôsoby, výhody a nevýhody, resp. riziká a dopady 

akejkoľvek činnosti. 

Od konca 80. rokov 20. storočia prechádzajú tieto regióny, a nie je to špecifikum len 

slovenských banských regiónov, všeobecným útlmom banskej činnosti, čo pre mnohé z nich 

znamenalo postupne definitívny zánik ťažby. Ťažba a spracovanie surovín, paradoxne len 

tých hlbinne dobývaných, sa stalo terčom často neobjektívnej kritiky, environmentálnym 

strašiakom spoločnosti, v mnohých prípadoch dezinformácií živených účelovo a nepravdivo. 

Takéto kampane pôsobili všeobecné odmietanie a zásadne negatívne postoje k akejkoľvek 

možnej ťažbe, bez ochoty a žiaľ aj schopnosti objektívne posudzovať argumenty za a proti. 

Cieľom článku určite nie je neobjektívne obhajovať banskú činnosť ako celok ani 

zľahčovať riziká, ktoré s banskou činnosťou súvisia. Článok ponúka pohľad z doteraz málo 

vnímanej strany. Akákoľvek zmena vlastností ekosystému prináša okrem degradácie 

pôvodných spoločenstiev aj dynamický nástup a rozvoj iných spoločenstiev, adaptovaných  

na nové podmienky. Platí to vždy a všade. Aj tu totiž platí, že negatíva pre pôvodné 

spoločenstvá sú vlastne pozitívami pre tie nastupujúce... a ktoré z nich sú vlastne dôležitejšie? 

Obe, každé ale v inom čase a v inom priestore. Naša Zem má viac ako 4,5 x 10
9
 rokov a každá 

etapa jej vývoja bola o zániku niečoho a vzniku iného. Mimochodom, bol to práve objav 

rádioaktivity hornín, výrazne negatívne hodnotenej vlastnosti hornín, ktorý umožnil prvotné 

odhady a relevantné výpočty veku našej Zeme, pričom urán a rádioaktivita hornín sú dodnes 

absolútne najdôležitejším spôsobom získavania energie [6]. 

Článok predstavuje príklady merania, prípadne pravidelného monitoringu (príklady 

projektov 1 až 4) vybranej skupiny environmentálnych premenných vyhodnocovaných 

v objektoch alebo prostrediach výrazne ovplyvnených, alebo jednoznačne podmienených, 

alebo úzko prepojených s banskou činnosťou. Niektoré z nich sú baníctvom ovplyvnené 

negatívne, iné pozitívne. Pri viacerých z nich sú využívané najmodernejšie metódy 

pozemného aj leteckého geodetického zameriavania reliéfu aj samotnej siete monitorovaných 

bodov. Spracovanie a interpretácia priestorových údajov je podporená nástrojmi objemového 

modelovania a vizualizovaná často na digitálnych 3D modeloch a na virtuálnych 

rekonštrukciách podzemných banských diel [7]. 

1) Metodicky rovnakým spôsobom ako v činnej bani Rozália [8] sú v pravidelných 

intervaloch prevádzané kontrolné merania koncentrácie radónu (Rn) detekciou jeho dcérskych 

produktov aj v banskom ovzduší sprístupnenej časti Bane Starovšechsvätých (BSVS) 

v Hodruši-Hámroch. Merania sú pravidelne opakované na 6 až 10 bodoch na úrovniach 3. až 

5. obzoru (úroveň Voznickej dedičnej štôlne) meraním aktivity alfa žiarenia dcérskych 

produktov Rn. Vizualizácia výsledkov v časových odstupoch je interpretovaná na 3D modeli 

banského diela s cieľom zamedziť možnému ohrozeniu návštevníkov a včas realizovať účinné 

opatrenia znižujúce úroveň koncentrácie radónu v podzemí, predovšetkým posilnením 

vetrania týchto priestorov zabudovaným ventilátorom, prípadne ďalšími podpornými 

nástrojmi. 

2) Opustené banské diela v okolí Banskej Štiavnice sú každoročne v zimnom období 

vhodným úkrytom pre účely zimovania viacerých druhov netopierov vrátane niektorých 

chránených druhov. Monitoring a zimné sčítanie jedincov a zimujúcich kolónií  

v Štiavnických vrchov prebieha v baniach Hodruše, Svätého Antona, Vyhní, Banskej 

Štiavnice, atď., pravidelne už takmer 25 rokov. Tieto živočíchy obyčajne nedokážu rýchlo 

regenerovať vlastnú populáciu po pôsobení negatívnych činiteľov na prostredie kde žijú 

(napr. chemické znečistenie, zmena obvyklého potravného reťazca, strata úkrytov (aj 

dočasná), fyzická likvidácia, a preto ich prítomnosť či neprítomnosť v prostredí, rovnako ako 

výrazné zmeny ich počtu indikujú kvalitatívny stav prostredia a jeho prípadné zmeny (preto sa 

označujú aj ako bioindikátory). Cieľom projektu bolo stanoviť možné korelácie medzi stavmi 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

90 

 

zimujúcich netopierov a vybranými parametrami prostredia v ktorom zimujú [9]. Vydobité 

prázdne banské priestory sú často ideálnym prostredím pre zimovanie. 

3) Ďalšími baníctvom podmienenými technickými dielami boli vodné nádrže – tajchy. 

Z celkového počtu viac ako 65 sa ich v banskoštiavnickej oblasti dodnes zachovala menej ako 

polovica, z ktorých viaceré sú už prakticky nevyužívateľné, alebo v teréne len ťažko 

rozpoznateľné [10]. Viaceré z nich boli predmetom paleolimnologických výskumov 

orientovaných na determináciu historických zmien prostredia (spoločenstvá pod vodnou 

hladinou, ale aj rastlinné spoločenstvá, vegetačný kryt a zmeny kvality okolia vodných 

nádrží) na základe analýzy subfosílnych rozsievok, vrátane analýz peľových zvyškov  

v sedimentoch nádrží [11, 12]. Na niektorých z týchto vodných nádrží (VN) už prebehli aj 

detailné analýzy morfometrie súčasného dna [13], na tých zaniknutých  po geodetickom 

prieskume prebehli virtuálne rekonštrukcie s cieľom odvodiť ich neznáme hydrologické 

parametre. U zaniknutých vodných nádrží, ktorých dôvody existencie pominuli často ešte 

pred nástupom 17. storočia, môžu byť práve vyhľadávacie mapovacie a následné geodetické 

merania prvým predpokladom k úspešnému odberu, k analýzam  a pochopeniu výsledkov 

následných paleolimnologických odberov v zátopovej oblasti [14], pričom ďalším 

významným benefitom je využiteľnosť výsledkov výskumu a odvodených informácií vrátane 

virtuálnych vizualizácií pre účely rozvoja banského turizmu, resp. geoturizmu.  

4) S geodetickým zameraním reliéfu dna vodnej nádrže, s modelovaním a meraním 

vybraných environmentálnych premenných súvisí aj projekt dlhodobého monitoringu teploty, 

obsahu voľného kyslíka, pH a vodivosti v 18-tich vertikálnych profiloch Halčianskej vodnej 

nádrže – Halčianskeho tajchu. Monitoringu takisto predchádzalo presné zameranie a výpočty 

rozdielových objemov pôvodného stavu a aktuálneho stavu VN [15], pretože v tomto prípade 

sa jasne dá identifikovať výrazné zmenšenie zátopovej plochy, hĺbky nádrže a jej retenčného 

a  celkového zásobného objemu dlhodobou sedimentáciou naplavovaných sedimentov 

Halčianskeho potoka. Cieľom meraní je upresniť teplotný režim dimiktických umelých 

vodných nádrží banskoštiavnickej oblasti a na príklade špecifickej nádrže s prítokom bohatým 

na živiny objemovým modelovaním ďalších premenných popísať proces postupnej 

eutrofizácie a degradácie hygienickej kvality vody v nádrži. Poznanie týchto vzťahov bude 

dôležité aj pre ďalšie menežmentové opatrenia a určenie vhodného spôsobu ďalšieho 

obhospodarovania VN.  

  

METODIKA PRÁCE 

Uvedené príklady meraní a monitoringu vybraných environmentálnych premenných 

boli alebo sú realizované na lokalitách v blízkom okolí Banskej Štiavnice (Obr.1).  

Na niektorých z nich prebieha monitoring dlhodobo a jeho vyhodnocovanie za relatívne 

krátke časové úseky nie je potrebné resp. cieľom týchto meraní je postrehnúť skôr dlhodobé 

trendy ako krátkodobé variácie. 

1) Meranie koncentrácie radónu v BSVS je pravidelne v mesačných intervaloch, vždy 

k začiatku mesiaca realizované prístrojom RP 106 (Československý uranový průmysl, Závody 

mechanizace a automatizace, Ostrov nad Ohří), používanom bežne aj v minulosti v uránových 

baniach. Prístroj je umiestňovaný tesne nad povrch podlažia banskej chodby, vždy cca 30 cm 

od najbližšej steny chodby. Pre stanovenie radónu v banskom ovzduší je banský vzduch 

prečerpávaný v 5 min. intervale najprv cez filter pevných častíc (dcérskych produktov 

rozpadu Rn) a následne je 5 min. meraná alfa-aktivita pevných častíc zachytených  

na sklo-vláknitom filtri. Pre účely záchytu pevných produktov rozpadu sa používa kruhový 

vláknitý filter typu AFPC, pôvodne vyrábaný národným podnikom Hnúšťa – Likier. 
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Obr. 1. Lokalizácia uvedených príkladov merania vybraných environmentálnych premenných. 

BSch – Baňa Schöpfer, BSVS – Baňa Starovšechsvätých, ST – Stier tajch, HT – Halčiansky tajch. 

 

Prístroj RP 106 registruje alfa-aktivitu v jednotkách MeV x 10
-4
. Podľa staršej normy 

pre meranie v týchto jednotkách sú medzné hodnoty pe banské priestory stanovené podľa 

Tab.1. Na každom bode merania boli analytickým multimetrom KIMO VT 200 zároveň 
merané teplota vzduchu (s presnosťou 0,1 °C), vlhkosť vzduchu (s presnosťou 0,1 %),  

rýchlosť vetra (s presnosťou 0,01 m/s) a smer vetra (v smere von/dnu z banského diela voči 

smeru prehliadky a hlavnému vchodu). Pre účely interpretácie priestorových údajov bol 

prvotne vytvorený 3D model podzemného labyrintu banských chodieb, s farebným odlíšením 

jednotlivých hĺbkových úrovní tohto banského diela. Model bol vytvorený transformáciou 

historických pôdorysných a nárysných projekcií banského diela do digitálneho modelu 

v mierke 1:1. 

 

Tab. 1. Medzné hodnoty objemovej aktivity radónu OAR [16]. 

 

Použité boli mapové podklady zo Štátneho banského archívu v Banskej Štiavnici  

so signatúrami HKG 14539, 14540 a 14541 (Obr. 2), ktoré obsahovali aj bokorysné projekcie, 

použiteľné pre kontrolné výpočty transformácií výškových bodov modelu. 

Hodnota OAR (MeV x 10
-4

) Opatrenie 

OAR < 1,0 Bez opatrenia, namerané hodnoty sú v poriadku 

1,0 < OAR >3,0 
Je potrebné prijať a vykonať opatrenia na zlepšenie 

vetrania 

3,0 < OAR Odvolanie pracovníkov z pracoviska 
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Obr. 2. Mapa Alt Allerheiligen Stollner Gruben Bau, autor P. Knopp, 1827 (Archív ŠBA, HKG 

14541). 
 

2) Na základe súbežného merania vybraných ekologických faktorov prostredia 

(vlhkosť, teplota a rýchlosť banských vetrov) už dlhodobo prebiehajúcim zimným sčítavaním  

netopierov aj v podzemných zimoviskách [17, 18] bol bližšie analyzovaný vzťah možnej 

závislosti medzi počtom jedincov v kolóniách a počtom kolónií v jednotlivých častiach bane 

Schöpfer v Hodruši-Hámroch a uvedenými environmentálnymi premennými. Merania boli 

realizované multimetrom DewPoint Pro H560 s parametrami merania teploty  

od -40 po +70 °C, presnosť ±0,5 °C) a vlhkosti (1 – 99 % relatívnej vlhkosti, presnosť ± 3 %) 

a anemometrom Kestrel 2000 s meracím rozsahom 0,0 – 40,0 m/s (presnosť ± 3 %) . Kvôli 

ľahšej priestorovej orientácii boli výsledky vizualizované v 3D prostredí digitálneho modelu 

banského diela na úrovni obzoru Ján Baptista (Obr. 3). Dôležitosť týchto meraní sa obyčajne 

prejavuje v kritických prípadoch výskytom ochorení, alebo pri úhynoch zimujúcich jedincov, 

kedy práve na základe monitorovaných parametrov môžeme s vysokou mierou 

pravdepodobnosti určiť príčiny takýchto strát. 

 

   
Obr. 3. Historická mapa štôlne Ján Baptista bane Schöpfer, autor neznámy, 1882, vľavo (Archív ŠBA, 

fond HKG IV., inv. č. 14779) a dokumentácia pri zimnom monitoringu netopierov, vpravo.  
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3) Pre rýchle a presné merania v zátopovej oblasti zaniknutej vodnej nádrže Stier 

Tajch (Obr. 4) v katastri obce Hodruša-Hámre boli využité 2 GNSS rovery Stonex S9III  

s kontrolérmi Stonex S4H v softvérovej aplikácii Carlson Surf CE. Oba prístroje boli kvôli 

dosiahnutiu vysokej presnosti merania aj mimo dosahu GSM signálu prepojené pomocou 

UHF rádiomodemu. Vysoká presnosť meraní v reálnom čase bola dosahovaná využitím 

služby SK-POS prostredníctvom GSM siete (Real Time Kinematic). Pre časť územia, ktorá 

bola husto porastená vegetáciou, bola pre presné zameranie reliéfu terénu použitá totálna 

stanica NICON Nivo 3C a softvér Survey Pro. Použitá bola metodika merania pomocou 

odrazového hranolu (2 ks pre rýchlosť postupu). Pri terénnom výskume a mapovaní sme 

využili klasické metodické postupy geomorfologického výskumu [19], ale aj metodické 

postupy rozpracované pre výskum historickej krajiny [20]. Výsledky boli vizualizované  

v aplikácii Voxler4. Pre potreby odvodenia hydrologických parametrov VN boli použité 

charakteristiky podľa zdrojov [21] a [22]. Neznáme hydrologické charakteristiky povodia boli 

vypočítané podľa postupov definovaných v odkazoch [23] a [24]. 

 

 
 

Obr. 4 Plán VN Stier Tajch použitý pri tvorbe 3D modelu pôvodného priebehu reliéfu dna. 
 

4) Monitoring environmentálnych premenných (teplota, pH, vodivosť a obsah voľného 

kyslíka) bol realizovaný pomocou terénneho multimetra Hach HQ40 d so sondami na 30 m 

dlhých kábloch tak, aby bolo možné v každom bode merania dosiahnuť na dno VN. Presné 

geodetické GPS merania bodov lokalizovaných na hladine boli hĺbkovo korigované pomocou 

presného sonaru Humminbird 727. Terestrické merania bývalej zatopenej, dnes suchej časti 

boli zamerané pomocou teodolitu Josef & Jan Frič (Praha, CZ). Vyhodnotenie meraní  

a stanovenie výsledkov spolu s vizualizáciou bolo realizované v softvérovom prostredí Surfer, 

v zmysle postupov [15]. Nadväzujúce merania environmentálnych premenných sú realizované 

v približne pravidelnej sieti na vodnej hladine tvorenej 18-timi súradnicami vertikálnych 

profilov, pozdĺž ktorých sa meria smerom od hladiny ku dnu v 1-metrových odstupoch. 

Merania sa vykonávajú 1x mesačne vždy pokiaľ možno v prvý týždeň mesiaca, v čase od 9:00 

do cca 12:00 hod.  
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

1) Výsledkom transformácie mapového obrazu s geometriou banského diela 

odvodeného z historickej banskej mapy z roku 1827 (Obr. 2) bol 3D model banského diela 

v mierke 1:1. Vzhľadom k tomu, že neskôr kreslené mapy s názvom a popisom už len 

v maďarčine obyčajne už neobsahovali okrem pôdorysného predmetu ďalšie potrebné údaje,  

mapy kreslené po rakúsko-maďarskom vyrovnaní sú väčšinou už len prehľadové, skresľované 

do máp menších mierok a teda nie sú vhodné pre kartometriu. 

 
Obr. 5 Náhľad na 3D model bane Starovšechsvätých zo všeobecného aspektu a v náryse. 

 

Prostredie aplikácie Voxler dovoľuje objemovú interpoláciu akéhokoľvek meraného 

parametra, avšak limity takejto interpolácie, resp. extrapolácie do priestoru sú dané hustotou 

vstupného poľa hodnôt. Pri nízkej hustote vstupných údajov, ich relatívnej vzdialenosti 

vo vzťahu k veľkostným parametrom celého modelu a pri nedostatku dodatočných dát 

o tektonických poruchách, bariérach umelých alebo prirodzených, teda pri predpoklade 

o nelineárnom pokračovaní akejkoľvek funkcie na diskontinuitách je presnosť generovaných 

výsledkov nízka. Nakoľko odchýlky interpolovaných hodnôt modelu pri počte meraných 

bodov menej ako 10 m, na dĺžke cca 800 m s prevýšením do 27 metrov prevyšovali 20 % 

meranej hodnoty, uvádzame len príklad registrovaných hodnôt pre konkrétny dátum  

bez vizualizácie procesu objemovej interpolácie (Obr. 5, Tab. 2). K podobným záverom viedli 

aj čiastkové  výsledky v práci [13]. Vzhľadom k nameraným hodnotám bolo jednoznačne 

doporučené podporiť prirodzené vetranie núteným obehom pomocou zabudovaného 

ventilátora, pričom už po cca 20 až 30 min. hodnoty na opakovaných bodoch 5 a 9 (smer 

hlavnej prehliadky) klesli takmer o rád. Obdobne ako na povrchu teda platí, že účinné 

vetranie aj v relatívne kratších časových intervaloch dostatočne eliminuje úroveň rádioaktivity 

spôsobenej emanáciami radónu pozdĺž hlavnej chodby 3. obzoru. Odlišná situácia bola 

vyhodnotená na 4. a rovnaký predpoklad platí aj pre 5. obzor bane, kde aj po spustení 

hlavného ventilátora 50 od ústia štôlne nedošlo takmer k žiadnemu výraznému odvetrávaniu 

a rýchlosť banských vetrov zostávala blízka rozpätiu (0 - 0,15) m/s, čo je k účinnému 
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odvetraniu nepostačujúce. Pre tieto prípady odporúčame odvetrávanie spodných obzorov, 

v prípade ohláseného sprevádzania na dlhom okruhu, včas podporiť otvorením uzamknutých 

dverí na 5. obzore pri prerážke na HDŠ (Hodruškú dedičnú štôlňu = Dedičnú štôlňu cisára 

Jozefa II.). 

 

Tab. 2 Namerané hodnoty alfa-aktivity d.p. Rn pre dátum 12.8.2018 v podzemí. 

Bod 
Lokalizácia 

mer. bodu 

Teplota 

[° C] 

Rýchlosť 

vetra [m/s] 

Smer 

vetra 

[dnu/von] 

Alfa-aktivita 

[MeVx10
-4

] 

Vlhkosť 

vzduchu 

[%] 

1 za ventilátorom 11,7 0,7 von 4,1 96,5 

2 Kresanica 1, 15 m 12,0 0 – 4,8 98 

3 Chodba na S, 30 m 12,4 0 – 4,6 98 

4 Kresanica 2, 15 m 12,6 0 – 5,4 98 

5 Prvé dobývky 11,7 0,95 von 4,4 98 

6 Erzsinken Schutt 12,2 0,32 von 4,4 98 

7 Zariadenie SAV 13,4 0 – 4,5 98 

8 Slepá šachta počva 13,5 0 – 4,7 98 

9 Úklonná, križovatka 12,3 0,95 von 4,0 98 

10 pivnica 22,1 0 – 2,2 84 

 

2) Jednorázové náhodné, aj keď systematické merania počtu jedincov v zimujúcich 

kolóniách netopierov vykazovali po záverečnom štatistickom vyhodnotení len veľmi nízku 

mieru korelácie s teplotou vzduchu v banských chodbách (Obr. 6). Pre postrehnutie 

špecifickej klímy pri úrovni stropu vo veľkých otvorených priestoroch je určite nutné najprv 

zabezpečiť zber dát datalogerom a priemerovať podstatne dlhší časový rad meraní  

bez dodatočných rušivých vplyvov. Podobné závery uvádzajú aj autori v odkazoch [17]  

a [18], aj keď konštatujú, že pre samotný monitoring nie sú tieto možné vzťahy dôležité a ich 

potvrdenie má skôr lokálny význam s platnosťou pre podobné špecifické typy zimovísk jednej 

lokality. Krátkodobé zmeny teploty na úrovni desatín stupňa a zmeny v  režime 

mikrocirkulácií vzduchu v okolí väčších či menších okien a výklenkov boli krátkodobo silne 

ovplyvnené pohybom monitorujúceho kolektívu, pričom pozorovateľné bolo aj krátkodobé 

ovplyvnenie teploty tela netopierov zacielenými lampami s teplým svetlom. Pri použití LED 

svietidiel tento efekt nebol pozorovaný, resp. dovoľoval oveľa dlhšie pozorovania  

bez poškodenia jedincov (náhle prebudenie obyčajne končí úhynom). Krátkodobé odchýlky aj 

väčšej amplitúdy zmien od dlhodobého normálu v rýchlosti a teplote banských vetrov majú 

pozorovaný signifikantne nižší vplyv na kľudovú relaxáciu jedincov oproti dlhodobejším, 

hoci s nižšou amplitúdou. Aj preto je ustálenie mikroklimatických charakteristík aj  

na relatívne malej ploche, či v malom objeme, jediným spôsobom ako získať relevantné 

výsledky bez ohrozenia zdravia jedincov či celých kolónií. 
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Obr. 6. Model obzoru štôlne Ján Baptista bane Schöpfer a vizualizácia závislostí: 

počet jedincov / teplota v chodbách (hore), počet jedincov / vlhkosť vzduchu (v strede) a počet 

jedincov / teplota vo veľkých vydobitých prázdnych priestoroch (dole). 

 

3) Pri terénnom prieskume bolo mapované okolie vodnej nádrže Stier tajch, hrádza  

a priestor zaniknutej VN, ktorá bola pravdepodobne do začiatku 16. storočia zaplavená vodou 

a využívaná. Tajch sa nachádzal v Pivovarskej doline, v miestnej časti Banská Hodruša. 

Teleso tajchu sa nachádza v závere ľavostrannej doliny s osou v smere S – V, v nadmorskej 

výške od 575 do 595 m n. m. (Obr. 7, 8). Geodeticky bolo spolu zameraných 988 bodov,  

z ktorých väčšina bola situovaná v zátopovej časti bývalej VN. Modelovaním tvaru 

a rozmerov pôvodnej a súčasnej podoby a matematickým rozdielom ich povrchov bol 

vypočítaný predpokladaný objem tajchu cca 80 000 m
3
 vody, čo takmer 5 násobne prevýšilo 

pôvodné odhady zainteresovanej komunity. Tento objem bol stanovený pre hladinu cca 1,5 až 

2 metre pod hodnotou prelivu hrádzového telesa. Pri celkovej ploche mikropovodia 

Pivovarského potoka 2 284 647 m
2
, pripadá na mikropovodie Stier tajchu 922 620 m

2
, čo 

predstavuje cca 40 %. Pri priemernej úrovni zrážkového úhrnu na úrovni 957,5 mm/rok 

(počítaného ako priemer za dva 3-ročné časové úseky s odstupom 40 rokov) je teoretický čas 

naplnenia tajchu odhadnutý ako čas T= 101,92 dní. Odvodené boli aj ďalšie hydrologické 

parametre: predpokladaná max. šírka koruny hrádze: 4 – 4,5 m; dĺžka hrádze: 65 m; max. 

hĺbka tajchu: 10 – 11 m. V priaznivých prípadoch, pri nižšom podieli zárastu zátopovej 

plochy VN stromovou etážou, teda bez stromov, by bolo možné uplatniť aj veľmi rýchle 

formy prieskumu nepilotovanými fotogrametrickými lietadlami, prípadne využiť snímky 

LIDAR. Výhody a benefity týchto technológií pri efektívnom výskume degradovanej či 

antropogénne ovplyvnenej krajiny sú  známe a vždy je ich použitie závislé na konkrétnych 

okolnostiach [25]. 
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Obr. 7. Detaily reliéfov dna vodnej nádrže Stier tajch podľa súčasného stavu (geodetické 
zameranie) a podľa historických podkladov. 

 

Z vygenerovaných modelov súčasného a pôvodného stavu boli v superpozícii počítané 

rozdielové objemy troma nezávislými matematickými postupmi [13] a ako výsledný bol 

stanovený ich priemer. Vďaka presnej lokalizácii najhlbšieho miesta v zaniknutej VN  

a priebehu brehovej čiary (hranice omočeného obvodu) je možné vhodne situovať odberné 

miesta pre paleolimnologické analýzy. 

 

 
 

Obr. 8. 3D modely reliéfu dna vodnej nádrže Stier tajch podľa aktuálneho stavu (geodetické 
zameranie) a podľa historických podkladov (digitálnym modelovaním). 

  

Detailným mapovaním a vďaka výsledkom modelovania boli vytypované najvhodnejšie 

miesta pre zistenie prítomnosti a priebehu tesniacej ílovej vrstvy, oddeľujúcej vlastné 

geologické podložie tajchu od  jeho naplavených sedimentov. Priebeh tohto rozhrania je dobre 

viditeľný na Obr. 9. 
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Obr. 9. Viditeľná ílová tesniaca vrstva na dne zárezu v zátopovej oblasti Stier tajchu (vľavo) 

Obr. 10. 2D modely reliéfu dna Halčianskej vodnej nádrže (vpravo). 

 

4) Výsledkom prvej etapy meraní na Halčianskej VN (Obr. 10) je model reliéfu dna 

vodnej nádrže (napojený na digitálny terénny model okolia VN) pre štádium geodeticky 

zamerané v roku 2009 (hore) a pôvodné štádium v roku 1908 (dole). Dnes už zazemnená, 

východná, pôvodne plytká časť VN bola naplavenými sedimentami postupne zvýšená 

a vysušená. Úbytok hodnoty celkového zásobného objemu bol priemerom troch nezávislých 

výpočtov stanovený na takmer 35 000 m
3
. Úbytok na ploche VN predstavuje 9373 m

2
, teda 

takmer 1 ha. 

Kontinuálne merania teploty s krokom 5 m na prítoku sú vizualizované na terénnom 

modeli. Náhla zmena teploty nasvedčuje miešaniu vody povrchového toku s povrchovými 

alebo so skrytými prítokmi podzemnej vody a zo závislosti na ročnom období je možné 

interpretovať smer vektora teplotného gradientu. Jednoduché hydrometrické merania  

nad a pod prítokom nám potom umožňujú stanoviť aj objem skrytého prítoku, resp. prírastok 

prietoku v priečnom profile. 

 

 
Obr. 11 Príklad interpretácie a vizualizácie meranej teploty vodného toku s kontinuálnym 

meraním v 5 metrových odstupoch, len mimo zastavané územie. 
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V súčasnosti prebiehajú na VN Halčianska dlhodobé merania pozdĺž 18-tich 

vertikálnych profilov. Priestorové modelovanie meraných parametrov bude pre všetky 

premenné vo všetkých termínoch meraní finalizované v softvérovom prostredí Voxler4. Tie 

isté ekologické parametre budú merané a vizuálne spracované aj na prítoku do VN, pretože 

merané hodnoty podávajú neskreslený obraz o pomalých prírodných alebo antropogénne 

ovplyvnených dejoch vo vodných ekosystémoch ako sú acidifikácia, kontaminácie, rozkladné 

procesy, alebo indikujú príčiny prítomnosti zákalov, siníc a vodného kvetu v telese VN. 

Dôležité sú pre udržanie ekologickej stability ichtyofauny a jej potravného reťazca. 

 

ZÁVER 

Baníctvom antropogénne silne ovplyvnená krajina spolu s technickými dielami, ako 

zachovaným svedectvom dotvárajúcom typický krajinný ráz banských regiónov je aj napriek 

prítomným kontamináciám a rizikovým faktorom často prostredím determinujúcim prezenciu 

špecifických druhov rastlín a živočíchov. Je priestorom, ktorý dovoľuje študovať inak 

nepoznané vzťahy a pokúšať sa hľadať spôsoby eliminácie historických záťaží a nastavenia 

úspešných projektov sanácie degradovaných plôch. Mnohé negatívne aspekty sú vnímateľné 

aj vysoko pozitívne, s vysokým potenciálom ich úspešného využitia. Príkladom môže byť 

prítomnosť desiatok kilometrov dnes nefunkčných zberných vodných jarkov a množstvo 

zaniknutých malých vodných nádrží. Tieto relikty sa pri relatívne nízkych nákladoch môžu 

stať opäť ekostabilizačnými prvkami v krajine s vysokým protipovodňovým potenciálom. 

Záchyt dažďovej a predovšetkým prívalovej vody bol v období 17. a 18. storočia, v čase 

rozvoja unikátneho vodohospodárskeho systému, hlavným cieľom týchto stavieb a dnes sa 

stáva opäť akuálny. Unikátnosť baníckej krajiny je v jej špecifikách a rôznorodosti, preto aj 

jednotlivé environmentálne faktory tohto priestoru musia byť hodnotené z viacerých uhlov 

pohľadu. 

Príklady projektov uvedené v článku mali napomôcť dívať sa na tento priestor v širších 

súvislostiach a pochopiť potrebu ochrany takéhoto prostredia. Stal sa predmetom aktívnej 

banskej činnosti, neskôr ochrany a uznania, stal sa predmetom záujmu turistov rovnako ako 

vedcov. Len srávne pochopenie vzťahov v takto špecifickom ekosystéme a poznanie jeho 

limít vo vzťahu k jeho ekonomickému využívaniu spoločnosťou zaistí jeho dlhodobú 

udržateľnosť. 
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ÚVOD  

Jednou zo sľubných oblastí takzvanej „ zelenej chémie“ je vývoj procesov s využitím 

obnoviteľných surovín. Veľké množstvo biologického materiálu dostáva stále rastúcu 

pozornosť vzhľadom na ich nízku cenu a k faktu, že je ich k dispozícii veľké množstvo. 

Prírodné biopolyméry rastlín a húb majú rad cenných vlastností, vďaka ktorým sú zaujímavé 

v mnohých priemyselných odvetviach. Zvlášť zaujímavá je možnosť využitia obnoviteľných 

surovín pri výrobe materiálov a výrobkov určených na zlepšenie ekológie životného 

prostredia a riešenie problémov týkajúcich sa umelého znečistenia vôd rôznymi toxickými 

kovmi vrátane rádionuklidov. Biosorbent na rozdiel od ionovýmenných živíc obsahujú rad 

funkčných skupín (kyboxylové, karbonylové amino, amini, sulfátové, tioéterové, 

hydroxylové, fosfátové, fenolové...). Biosorbenty sú lacnejšia a účinnejšia alternatíva  

na odstránenie kovových elementov a najmä ťažkých kovov z vodných roztokov. Je potrebný 

neustály vývoj, výskum, spracovanie a úprava nových biosorbentov s cieľom zlepšiť ich 

sorpčnú schopnosť s potenciálom aplikácie do budúcnosti [1,2]. Nové biologické metódy 

ponúkajú nové možnosti efektívnej eliminácie a selektívneho odstraňovania kontaminantov, 

pričom nepredstavujú hrozbu pre životné prostredie. Vlastnosti pripraveného sorbentu sa 

sledovali na modelových roztokoch s prítomnosťou 
133

Ba, testovala sa vhodnosť prostredia, 

vplyv konkurenčných katiónov a stabilného nosiča Ba
2+
. Stanovenie výťažkov sorpcie sa 

uskutočnilo meraním 
133

Ba pomocou  gama spektrometrie.   

 

METODIKA PRÁCE 

Biosorbenty na báze mycelí húb vykazujú špecifické vlastnosti, ktoré sa môžu odvodiť 

od chemických štruktúr ,,stavebných jednotiek mycelí a od ich pevnosti. V tomto zmysle sa 

môžu vlastnosti výsledného sorbentu modifikovať. Celkový charakter sorpčných vlastností 

závisí od funkčných skupín biosorbentu po vhodnej modifikácii. Selektivita biosorbentu ako 

celku je daná zložkami ako sú proteíny a polysacharidy, ovplyvňujú mechanické i retenčné 

vlastnosti [3,4]. Cieľom práce bolo pripraviť kompozitný biosorbent obsahujúci zlúčeniny 

prechodných kovov na pórovitom nosiči. Ako biosorbent bola použitá drevokazná huba, ktorá 

bola odobratá z lesa na západnom Slovensku. Chemická modifikácia vysušenej  

a na elektrickom mlynčeku rozomletej huby sa uskutočnila pomocou roztoku manganistanu 

draselného. Zmes sa zahrievala po dobu 2 hodín a bola v kontakte po dobu dvoch dní. 

Výsledný produkt bol prefiltrovaný a sušený v sušiarni pri 40°C po dobu 24 hodín. Takto 

pripravený modifikovaný biosorbent bol následne použitý na charakterizáciu sorpčných 

vlastností pre separáciu 
133

Ba. Meranie aktivity stopovacieho rádionuklidu 
133

Ba sa 

uskutočnilo pomocou  HPGe detektora.   

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Po impregnácii drevokaznej huby sa sledovala v dynamických podmienkach časová 

závislosť sorpcie 
133
Ba. Odobralo sa 0,5 g modifikovaného biosorbentu do centrifugačnej 

skúmavky, následne sa pridalo 10 cm
3
 destilovanej vody a stopovací rádionuklid 

133
Ba. Gama 
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spektrometrickým meraním roztoku odobratého po dobe kontaktu s biosorbentom sa zistilo, 

že k sorpcii dochádza pomerne rýchlo, už v prvých minútach kontaktu (Obr. 1).  

 

 
Obr. 1. Výťažok sorpcie 

133
Ba na sorbente v závislosti od doby kontaktu. 

 

 V ďalšej časti práce sa testovalo vhodné prostredie pre sorpciu 
133

Ba. Na testovanie sa 

použilo 0,5 g biosorbentu. Testovalo sa prostredie deionizovanej vody, pričom sa hodnota pH 

menila v celom rozsahu (1 - 14), na sledovanie výťažku sorpcie sa pridal stopovací 

rádionuklid 
133

Ba a 2 mg stabilného nosiča Ba
2+

. Hodnota pH sa upravila pomocou  

1 mol.dm
-3

 HCl v kyslej oblasti a s 1 mol.dm
-3

 NaOH v zásaditej oblasti. Po nanesení 

pripravenej vzorky s vhodným pH sa zachytila pretečená frakcia a následne sa merala  

na gama spektrometri (HPGe detektore). Zistilo sa, že pripravený biosorbent má najvyššiu 

sorpčnú schopnosť pre testovaný rádionuklid v rozmedzí pH (4 - 11) (Obr. 2).  

 

   
Obr. 2. Výťažok sorpcie 

133
Ba na sorbente v závislosti od hodnoty pH.  

 

Na modelových roztokoch bol sledovaný vplyv stabilného nosiča Ba
2+

 

a konkurenčných iónov Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
 a K

+
. V práci bola stanovená maximálna sorpčná 

kapacita 10 mg Ba
2+

 na 1 g impregnovaného sorbentu pri zachovaní 100 % výťažku. 

V prípade vplyvu konkurenčných katiónov sa nezistil vplyv Mg
2+
, výťažky sorpcie neklesali 
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v celej testovanej oblasti koncentrácii horčíka (50 – 1 600) mg∙cm
-3

 pod 100 %, v prípade 

Ca
2+

 došlo k miernemu zníženiu výťažkov pri koncentrácii vápnika 1 800  mg∙cm
-3

 na 88 %. 

Ióny K
+ 

v rozsahu koncentrácii (100 – 1000) mg∙cm
-3

 a Na
+
 v rozsahu koncentrácii  

(20 – 900 mg∙cm
-3

 neovplyvňovali sorpciu bária. 

Pri testovaní elučného činidla 6 mol∙dm
-3 

HCl sa dosiahla 100 % desopcia 
133

Ba  

zo sorbentu. Elučné činidlo bolo zvolené na základe preštudovania dostupnej literatúry. 

V budúcnosti bude metóda aplikovaná na väčšie objemy reálnych vzoriek vôd. 

 

ZÁVER 

V práci bol pripravený a následne testovaný impregnovaný biosorbent z drevokaznej 

huby. Modifikovaný biosorbent pripravený z huby vykazuje vysokú selektivitu pre testovaný 

rádionuklid 
133

Ba
 
v rôznom prostredí s pH v rozsahu (4 - 11). Bola stanovená maximálna 

sorpčná kapacita stabilného nosiča Ba
2+

,
 
10 mg Ba

2+
 na 1 g sorbentu. Nezistil sa vplyv 

konkurenčných iónov Mg
2+

, K
+ 

a Na
+
, ktoré môžu brániť efektívnej separácii v celej 

testovanej oblasti koncentrácii. V prípade vplyvu konkurenčného katiónu Ca
2+ 
klesol výťažok 

sorpcie pri koncentrácii vápnika 1 800  mg∙cm
-3

 na 88 %. V ďalšej časti práce sa budú 

testovať ďalšie možné elučné činidlá a aplikácia na reálne vzorky vôd. V budúcnosti sa 

taktiež uvažuje o vhodnej modifikácii biosorbentu pre možnosť sorpcie trojmocných 

a štvormocných rádionuklidov s cieľom aplikácie na reálne vzorky zo životného prostredia. 
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ÚVOD  

V literatúre je široko popísané stanovenie 
90
Sr pri nízkoobjemových vzorkách  

do 10 dm
3
. V laboratórnej praxi je však potrebné analyzovať aj vysokoobjemové vzorky, 

najmä vôd, kde je koncentrácia 
90
Sr pomerne nízka. Tu však nastáva problém, nakoľko 

vzorky veľkých objemov zo sebou nesú rad problémov a to najmä množstvo rôznych 

katiónov, ktoré bránia efektívnemu stanoveniu, či už klasickými metódami, ako aj  komerčne 

dostupnými, kde konkurenčné katióny bránia efektívnej separácii. Metódy používané  

pre nízkoobjemové vzorky vôd nie sú vhodné pre analýzu veľkoobjemových vzoriek.  

Vedeckým cieľom projektu bolo preskúmať s použitím dostupnej literatúry výber  

a metódy pre veľkoobjemové vzorky vôd.  

Meranie aktivity stopovacieho rádionuklidu 
85
Sr sa uskutočnilo pomocou HPGe 

detektora.   

 

METODIKA PRÁCE 

Extrakčná chromatografia nahrádza konvekčné metódy pre separáciu rádionuklidov 

a poskytuje možnosť efektívnej separácie pre rôzny typ vzoriek kombináciou kvapalinovej 

extrakcie a pohodlnosti použitia chromatografickej kolónky [1]. Extrakčný systém Sr
® 

Resin 

navrhnutý firmou Eichrom je vysokoselektívny a vyznačuje sa jednoduchosťou použitia 

chromatografickej kolóny. Extrakčná chromatografia nahrádza zdĺhavé klasické metódy 

separácie rádionuklidov zo širokého spektra vzoriek. K nevýhodám patrí jej jednorázová 

požiteľnosť a to len pri nízkych koncentráciách vápnika vo vzorke [2]. 

Ión-selektívne reagenty zabezpečujú v membránových technológiách naviazanie 

ťažkého kovu, resp. rádionuklidu do cieľovej matrice. Účinok spočíva v selektívnom stupni, 

akým je cieľový ión viazaný a naopak, ako sú selektívne ostatné prvky absorbované. 

Absorbujúce ióny sú pokryté čiastočkami, ktoré sú začlenené do membrán.  Najefektívnejšími 

formami pre bežnú prax v chemických a rádiochemických laboratóriách sú membránové 

technológie vo forme diskov [3]. Firmy 3M, IBC Advanced Technologies v spolupráci  

s Argonne NationalaLaboratory  vyvinuli efektívnu separačnú metódu. Metóda kombinuje 

produkt od firmy IBC Advanced Technologies SuperLig® (SuperLig® 620) s vysokou 

selektivitou a membrány Empore
TM  

vyrábané firmou 3M – „Rapid Analysis Product“ (RAP). 

Disky vyvinuté pre analýzu 
90
Sr je dostupný pod komerčným názvom 3M Empore

TM
 Rad 

Disks STRONTIUM [4].  

Produkty AnaLig
®

 sú vysoko účinné pri odstraňovaní iónov v komplexných roztokoch 

a využívajú sa najmä v prípadoch, ak sú tradičné separačné techniky neúčinné. Produkty 

AnaLig
®
 od spoločnosti IBC Advanced Technologies sa bežne používajú v rádiochémii  

na analýzu rádionuklidov [5]. Inovatívne produkty spoločnosti IBC Advanced Technologies 

sú zložené na technológii molekulového rozpoznávania, skr. MRT (angl. Molecular 

Recognition Technology). Pre selektívnu separáciu 
90
Sr bol vyvinutý sorbent pod komerčným 

názvom AnaLig
®
 Sr-01. AnaLig

®
 Sr-01 je vhodný na selektívnu separáciu stroncia 

z environmentálnych vzoriek. K výhodám patrí možnosť použitia v širokom rozsahu hodnoty 
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pH (pH˂7) a pri vzorkách s vysokým obsahom iónov dvojmocného vápnika a jednomocného 

sodíka [4].    

Spoločným znakom metód je ich komerčná príprava a zakúpenie produktu so stálymi 

vlastnosťami garantovaných výrobcom. Všeobecný postup vykonaných metód spočíva 

v princípe v troch základných krokov: kondicionanie kolóny so sorbentom/ diskom, nanesenie 

vzorky na sorbent/ disk a elúcia cieľového rádionuklidu z kolóny. Všetky tri metódy sa 

vyznačujú nízkou spotrebou činidiel. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Dve 25 dm
3
 vzorky boli odobraté Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Obe 

vzorky boli okyslené HNO3 (1 cm
3
 65 %  HNO3 na 1 dm

3
 vzorky). Vzorky boli 

zhomogenizované do jednej veľkoobjemovej vzorky. V práci sa testovali dva objemy vzoriek, 

okrem metódy zakoncentrovania 
90

Sr z veľko-objemových vzoriek  aj metóda pre rýchle 

stanovenie 
90

Sr s objemom 500 cm
3
, v prípade vzniknutého mimoriadneho stavu.  

Na testovanie zakoncentrovania 
90
Sr bolo odobratých 12 dm

3
, vzorky boli odparené  

na minimálny objem.  

Výsledky sú prezentované v tabuľke 1. 

 
a) 3M EMPORE

TM
 RAD DISKS STRONTIUM  

Postup separácie 
90

Sr na 3M EMPORE
TM

 RAD DISKS STRONTIUM  

Pre separáciu na 3MEmpore
TM

 Rad Disks STRONTIUM je potrebná úprava 

koncentrácie vzorky na 2 mol∙dm
-3 

HNO3. Pri danej  koncentrácii sa dosiahne maximálny 

výťažok separácie [1].  

Postupovalo sa nasledovne: 

- Do vzorky po úprave bol následne pridaný stabilný nosič (2 mg∙cm
-3

 Sr
2+

)   

a 100 µl 
85

Sr.  

- 3M Empore
TM

 Rad Disks STRONTIUM bol vložený do filtračného zariadenia   

a premytý 10 cm
3
 metanolu. 

- Disk bol  kondiciovaný s 30 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3. 

- Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola 10 cm
3
·min

-1
). 

- Po pretečení vzorky bol disk premytý 2 x 30 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3  

a 10 cm
3
 destilovanej H2O. 

- Stroncium bolo eluované z disku 20 cm
3
 EDTA o hodnote pH (9 – 11) do scintilačnej 

vialky. 

- Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EGG ORTEC, program 

GammaVision (32-bit) po dobu  3600 s pri 514 keV.  

Rovnako sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovania vody s objemom 12 dm
3
.  

 

b)   ANALIG
®
 SR-01 

Postup separácie 
90

Sr na ANALIG
®
 SR-01 

Vzorka vody bola upravená pomocou 65 % HNO3 na výslednú koncentráciu približne                       

2 mol∙dm
-3 

HNO3. Oproti metóde s 3M Empore
TM

 Rad Disks STRONTIUM, je možné použiť 

roztok v prostredí v širokom rozsahu koncentrácie (1 - 10) mol.dm
-3

 HNO3.  

Postupovalo sa nasledovne: 

- Do vzorky po úprave bol pridaný stabilný nosič (2 mg∙cm
-3

 Sr
2+

)  a 100 µl 
85

Sr.  

- Do chromatografickej kolónky bolo nanesených 0,7 g sorbentu AnaLig
®
 Sr-01  

a sorbent bol kondiciovaným s 20 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3. 

- Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola 10 cm
3
·min

-1
). 
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- Po pretečení vzorky bol sorbent premytý 2 x 30 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3  

a 10 cm
3
 destilovanej H2O. 

- Stroncium bolo eluované zo sorbentu s 20 cm
3
 0,05 mol.dm

-3
 EDTA o hodnote  

pH (9 – 11) do scintilačnej vialky. 

- Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EGG ORTEC, program 

GammaVision (32-bit) po dobu  3600 s pri 514 keV.  

Rovnakým postupom sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovanej vzorky vody s objemom 12 

dm
3
.  

 

c) Sr
®
 RESIN  

Postup separácie 
90

Sr na  Sr
®
 Resin  

Vzorka vody bola upravená pomocou 65 % HNO3 na výslednú koncentráciu 2 mol∙dm
-3 

HNO3.  

Postupovalo sa nasledovne: 

- Do vzorky bol pridaný stabilný nosič (2 mg∙cm
-3

 Sr
2+

)  a 100 µl 
85

Sr. 

- Do chromatografickej kolónky bolo daných 0,7 g sorbentu Sr
® 

Resin a sorbent bol  

kondiciovaný s 30 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3. 

- Následne bola nanesená vzorka (rýchlosť prietoku bola 10 cm
3
·min

-1
). 

- Po pretečení vzorky bol sorbent premytý 2 x 30 cm
3
 2 mol∙dm

-3 
HNO3. 

- Stroncium bolo eluované zo sorbentu 20 cm
3
 0,05 mol∙dm

-3 
HNO3 do scintilačnej 

vialky. 

- Eluovaná frakcia bola meraná na HPGe detektor EGG ORTEC, program 

GammaVision (32-bit) po dobu  3600 s pri 514 keV.  

Stroncium nebolo zachytené v eluovanej frakcii, metóda sa zopakovala s rozdielom, 

pričom sa použila vzorka v 8 mol∙dm
-3 

HNO3 a sorbent bol po pretečení vzorky tiež 

premývaný s 8 mol∙dm
-3 

HNO3. 

 Rovnako sa postupovalo aj v prípade zakoncentrovanej vody s objemom 12 dm
3
.  

 
Tab. 1 Zhrnutie výsledkov použitých metód. 

Metóda 
Vzorka 

[dm
3
] 

Časová 

náročnosť 

Finančný 

rozpočet pripadajúci na 1 

analýzu pri vykonaní [EUR]*
2
 

Výťažok  

R ± U 

[%] 
1 analýzy 10 analýz 

3M Empore
TM

 

Rad Disks 

STRONTIUM 

12*
1 
 35 minút 

98,55 98,55 
74 ± 7 

0,5  1 h a 30 min 98 ± 9 

AnaLig
®
 Sr-01 

12*
1
 1 h a 20 min 

108,12 25,97*
3
 

89 ± 8 

0,5 4 h a 30 min 98 ± 9 

Sr
® 

Resin 
12*

1
 3 h a 30 min 

46,32 46,32 
34 ± 3 

0,5  7 h 43 ± 4 

 
*

1
 koncentrát z 12 litrov vzorky odparený pred analýzou na požadovaný objem, 

*
2
 ceny sa môžu mierne líšiť v závislosti od dodávateľa, na výpočet boli použité priemerné ceny 

chemikálii a iných materiálov, 

*
3
 predpoklad viac násobného použitia sorbentu AnaLig

®
 Sr-01 podľa výsledkov uvádzaných v práci 

Ometákovej[4]. 
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ZÁVER 

Na porovnanie metód na stanovenie 
90

Sr
  
boli použité sorbenty: 3M Empore

TM
 Rad 

Disks STRONTIUM, AnaLig
®
 Sr-01, Sr

® 
Resin. Najefektívnejšie sa javila metóda analýzy 

stroncia za použitia sorbentu AnaLig
®
 Sr-01 vyrábaného firmou IBC Advanced. Výťažok 

separácie pri koncentráte z 12 dm
3
 bol výťažok (89 ± 8) % a pri 0,5 dm

3
 vzorky (98 ± 9) %. 

K výhodám danej metódy patrí možnosť použitia v širokom rozsahu koncentrácie HNO3 

a použití pri vzorkách s vysokým obsahom iónov dvojmocného vápnika a jednomocného 

sodíka. Čo sa týka časovej náročnosti  metóda s AnaLig
® 

Sr-01 je hneď za metódou 

s Empore
TM

 diskami. Metóda je ale najvýhodnejšia z hľadiska ceny pri viacnásobnom použití 

a čas potrebný na analýzu nie je zdĺhavý a analýzu je možné vykonať behom jednej pracovnej 

doby. Metóda zakoncentrovania a separácie 
90
Sr  za použitia technológie od firmy Eichrom 

sorbent Sr
® 
Resin je najmenej efektívna s pomedzi testovaných komerčných sorbentov. 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

[1] OMETÁKOVÁ J., DULANSKÁ S. (2009) XI. Banskoštiavnické dni., Banská 

Štiavnica, SR. 

[2] Eichrom Technologies [citované 13. september 2017] 

˂http://www.eichrom.com/products/info/sr_resin.aspx˃. 

[3] MOLNÁR A. (2010) Stanovenie stroncia-90 v rádioaktívnych odpadoch extrakciou 

s pevnou fázou. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave. 

[4] OMETÁKOVÁ J. (2009) Stanovenie 
90
Sr kvapalinovou scintilačnou spektrometriou. 

(Diplomová práca) . Univerzita Komenského v Bratislave. 

[5] IBC Advances Technology [citované 10. október  2017] 

˂http://www.ibcmrt.com/products/analig/˃. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEKCIA 2 

RADIAČNÁ OCHRANA A BEZPEČNOSŤ 

PREVÁDZKY JADROVÝCH 

ELEKTRÁRNÍ 
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ÚVOD 

Jadrová elektráreň (JE) A1 bola odstavená v roku 1977. Znečistenie geologického prostredia  

v areáli elektrárne JE A1 je prítomné ako dôsledok havarijných udalostí v elektrárni (1976, 

1977) a následnou manipuláciou s rádioaktívne kontaminovanými rezíduami. Podzemné vody 

areálu JE A1 sú dlhodobo kontaminované rádionuklidom trícia, ktorý sa na rozdiel  

od ostatných uvažovaných rádionuklidov nesorbuje na geologické prostredie  a v podzemnej 

vode je prenášaný ako súčasť molekuly vody. Okrem trícia boli v minulosti zistené aj ďalšie, 

menej migrujúce nuklidy  
60

Co, 
137

Cs, 
90

Sr, 
40
K a alfanuklidy. Ohrozenie podzemných vôd 

týmito rádionuklidmi sa podľa modelových výpočtov a výsledkov dlhodobého pravidelného 

monitorovania vylučuje. Tieto závery potvrdili aj lyzimetrické experimenty vykonávané 

s kontaminovanými zeminami JE A1. V oblasti hlavných zdrojov kontaminácie podzemných 

vôd je z toho dôvodu od roku 2000 v prevádzke kontinuálne sanačné čerpanie podzemných 

vôd z vrtu N-3. Sanačné čerpanie zásadne pozitívne ovplyvňuje situáciu v oblasti.  

Z legislatívy vyplynula potreba zrealizovať Analýzu rizika v roku 2011 a jej aktualizáciu  

v roku 2017. Cieľom bolo posúdiť, či súčasný stav znečistenia podzemnej vody 

a horninového prostredia predstavuje environmentálne a zdravotné riziko pre JE A1 a okolie, 

taktiež stanoviť a aktualizovať kritériá, za ktorých by bolo možné ukončiť sanáciu 

podzemných vôd. 

V príspevku sú uvedené výsledky a závery Aktualizácie analýzy rizika znečisteného územia 

v súvislosti so stavom znečistenia podzemných vôd v roku 2017.  

 

Charakteristika územia 

Na geologickej stavbe územia sa podieľajú sedimenty kvartéru a v ich podloží ležia 

sedimenty neogénu. Kvartér je v najvrchnejšej časti zastúpený sprašovým pokryvom 

würmského veku, sprašami, sprašovými hlinami a hlinami veku ris-würm. Spraše a sprašové 

hliny majú premenlivú hrúbku v uvažovanej lokalite je to približne 20 m. V ich podloží sa 

nachádzajú spodnopleistocénne (ris, mindel) až vrchnopliocénne (ruman) štrky, piesčité štrky 

a piesky, tvoriace I. zvodnenú vrstvu. Mocnosť týchto piesčitých štrkov je premenlivá. 

Dosahuje v priemere okolo 20 m. Bázu týchto sedimentov tvoria zelenomodré až 

modrozelené plastické íly najvrchnejšieho pontu. 

Piesčité štrky, ktoré sú kolektorom najohrozenejšej I. zvodnenej vrstvy v predmetnej oblasti 

(ďalšie kolektory nachádzajúce sa v neogénnych íloch vzhľadom na ich veľmi malú 

priepustnosť znečistenie nemôže ohroziť), sú dobre priepustné a zvodnené. Hladina 

podzemnej vody je voľná a v priestore JZ Jaslovské Bohunice sa nachádza približne 20 m  

pod terénom. Podzemná voda v záujmovom území má generálny smer prúdenia severozápad - 

juhovýchod až sever - juh (Obr. 1). Priemerná rýchlosť prúdenia podzemných vôd v 1. 

zvodnenej vrstve pod areálom JE A1 je 6,5.10
-6

 m.s
-1

.  
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Radiačná situácia v podzemných vodách 

Stav životného prostredia a hydraulickej situácie v území je dostatočne známy. V oblasti 

prebieha dlhodobý monitoring všetkých zložiek životného prostredia. Vychádzajúc  

z ustanovení vodného zákona [1] je zrejmé, že akýkoľvek výskyt umelých rádionuklidov 

pochádzajúcich z priemyselnej činnosti JZ Bohunice (obzvlášť škodlivé látky) v podzemných 

vodách je neprípustný. Zdroje znečistenia sú čiastočne lokalizované. Za primárne zdroje 

znečistenia možno považovať technologické objekty a potrubné inžinierske siete (Obr. 2).  

V priebehu ich činnosti sa vygenerovali sekundárne zdroje prienikov ra-kontaminácie  

do podzemných vôd. Ide o zeminy, nasiaknuté kvapalnými ra-médiami, kde prebiehajú 

sorbčno-desorbčné procesy (okrem trícia) závislé na prieniku a pohybe externých vôd v ich 

telese. V podzemných vodách 1. zvodnenej vrstvy sa kontaminujúce rádionuklidy šíria  

v závislosti na hydraulických podmienkach a ich interakcii s geologickým skeletom tvoriacim 

zvodnenú vrstvu. 

 

 
Obr. 1. Monitorovanie podzemných vôd v okolí areálu JE A1: izolínie  

objemových aktivít trícia [Bq.dm
-3

] - 8.8.2017. 

 

Podzemné vody areálu JE A1 a okolia sú dlhodobo kontaminované tríciom (
3
H). Trícium je 

na rozdiel od ostatných uvažovaných rádionuklidov nesorbujúci a v podzemnej vode je 

prenášaný ako súčasť molekuly vody. Maximálne hodnoty objemovej aktivity trícia 

v podzemných vodách boli v roku 2017 pod areálom JE A1 na úrovni <1,5.10
3
 Bq.dm

-3
, 

pričom maximálna objemová aktivita priesakových vôd v pravdepodobnom mieste prieniku 

kontaminácie bola ~ 10
5
 Bq.dm

-3
. Plošné rozloženie kontaminácie v areáli elektrárne JE A1  

v roku 2017 je uvedené na obr. 3. Maximálne hodnoty objemovej aktivity trícia 

v podzemných vodách mimo areál JE A1 boli v roku 2017 na úrovni ~ 10
2
 Bq.dm

-3 
(Obr. 1). 
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Okrem trícia boli v roku 2017 analyzované aj ďalšie, menej migrujúce nuklidy  
60

Co, 
137

Cs, 
90

Sr, 
40
K (prírodný rádionuklid) a alfanuklidy 

241
Am, 

239,240
Pu, 

238
Pu. V rámci monitorovania 

neboli okrem 
40
K nad úrovňou MDA (minimálna detekovateľná aktivita) analyzované ani  

v jednej vzorke. Aktivita 
40
K bola v roku 2017 na úrovni ~ 10

0
 Bq.dm

-3
. Ohrozenie 

podzemných vôd mimo areál JE A1 týmito rádionuklidmi sa podľa realizovaných 

modelových výpočtov, ako aj podľa výsledkov dlhodobého pravidelného monitorovania, 

vylučuje.  

 

 

Obr. 2. JE A1 Jaslovské Bohunice s vyznačením zdrojov znečistenia. 
 

V záujme objektívneho posúdenia správania sa ostatných rádionuklidov v horninovom 

prostredí boli na JE A1 realizované v rokoch 2002 až 2005 experimentálne lyzimetrické 

pozorovania správania sa umelých rádionuklidov v kontaminovanej pôde z areálu JE A1.  

Na pokusnom lyzimetrickom políčku boli imitované prírodné podmienky lokality. 

Rádioaktívne kontaminovaná pôda z lokality JE A1 bola zavlažovaná dažďovou vodou 

zachytávanou v rámci areálu JE A1. Z lyzimetrov boli odoberané vzorky eluátov  v ktorých 

bola analyzovaná prítomnosť rádionuklidov. Na záver po 3 ročnej prevádzke boli 

analyzované hmotnostné aktivity v jednotlivých vrstvách zemín z lyzimetrov. Získané 

poznatky potvrdili výskledky  z monitorovania podzemných vôd a modelových výpočtov  

pre prognózovanie šírenia kontaminácie v podzemných vodách. Poukázali na jednoznačnú 

potrebu validácie modelových výpočtov, ich porovnaním s reálne monitorovaným stavom 

v reálnom prostredí, ďalej sa zistilo, že v reálnom horninovom prostredí je skutočná 

pohyblivosť jednotlivých rádionuklidov odlišná od teoreticky vypočítanej. Táto odlišnosť je 

spôsobená heterogenitou prostredia a preferenčnými cestami, avšak pre umelé rádionuklidy 

mimo trícia nepredstavuje významnú odchýlku a neohrozuje podzemné vody. Z hľadiska 

klimatických vplyvov sa naviac preukázalo, že významnejší vplyv je možné očakávať len 

v jarných mesiacoch. Lokalita Jaslovské Bohunice leží v semiarídnej resp. arídnej oblasti 
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a hodnoty evapotranspirácie od apríla do októbra neumožňujú pohyb rádionuklidov smerom 

do podzemných vôd [2, 3]. Lyzimetrické experimenty tak potvrdili závery dlhodobého 

monitorovania podzemných vôd. 

 

 
Obr. 3. Monitorovanie podzemných vôd v areáli JE A1: izolínie objemových aktivít trícia [Bq.dm

-3
]  

z dňa 8.8.2017. 

 

Predpoklad prítomnosti kontaminácie je dlhodobý (i s uvážením prebiehajúcej likvidácie 

zdrojov znečistenia, prevádzky sanačného čerpania a prirodzeného rozpadu). V zmysle platnej 

legislatívy je radiačná situácia v podzemných vodách definovaná ako mimoriadne zhoršenie 

kvality podzemných vôd. Z rozhodnutí orgánov štátnej správy vyplynula nutnosť riešenia 

situácie vhodne zvolenými opatreniami na nápravu. Nepriaznivá radiačná situácia 

v podzemných vodách areálu je účelne riešená realizáciou sanačných opatrení (kontinuálne 

sanačné čerpanie od 05/2000), ktorými sú odstraňované kontaminované podzemné vody 

z geologického prostredia a pohyb zvyškovej kontaminácie mimo areál je tým brzdený. 

Intenzita čerpania podzemnej vody bola podľa modelových výpočtov optimalizovaná  

na cca ~ 6 dm
3
.s

-1
. Účinnosť sanačného čerpania vzhľadom ku referenčnému 

(pozorovaciemu) profilu (PF) v areáli JE A1 ku koncu roku 2017 dosahovala nad 82 %. 

Percento účinnosti čiastočne skresľuje radiačná situácia v priestore okolia hlavného 

výrobného bloku, ktorú sanačné čerpanie zachytáva len čiastočne, a tak určitá časť aktivity  

z uvedeného územia odteká cez pozorovací profil a prispieva tak k jej skresleniu. Úroveň 

intenzity čerpania pre trícium bola ~ 1,73 kBq.s
-1
. Sanačné čerpanie zásadne pozitívne 

ovplyvňuje situáciu v oblasti. Bez uvedeného sanačného zásahu by objemové aktivity trícia 

v čerpanej vode JE A1 boli vyššie ako v súčasnosti (< 400 Bq.dm
-3
). Ilustrácia sanačného 

účinku čerpania na podzemné vody pred a počas jeho realizácie je uvedené na obr. 4. Okrem 

sanačného čerpania sa významnou mierou na riešení a stave radiačnej situácie podzemných 
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vôd podieľa realizácia programu vyraďovania JE A1 (vyradenie aktívnych potrubných 

kanálov vonkajších objektov JE A1, vrátane sanácie kontaminovaných zemín), v rámci 

ktorého sa postupne odstraňujú potenciálne zdroje kontaminácie.  

 

 
Obr. 4. Monitorovanie podzemných vôd v areáli JE A1: Porovnanie izolínií objemových aktivít trícia 

[Bq.dm
-3

] z 16.6.1997, 14.12.2005 a 12.12.2017. 
 

ANALÝZA RIZIKA 

V roku 2011 bola pre danú lokalitu spracovaná Analýza rizika znečisteného územia [4]. Z jej 

záverov a Rozhodnutia Komisie MŽP pre schvaľovanie záverečných správ s analýzou rizika 

znečisteného územia vyplynula potreba pokračovať v sanačných prácach. Zároveň  

z rozhodnutia vyplynula potreba aktualizácie analýzy rizika znečisteného územia pre rok 

2017, doplneného, revidovaného a spracovaného v zmysle najnovších poznatkov, ktoré 

vyplynuli z realizácie geologických prác za predmetné obdobie. Podľa Smernice MŽP SR  

č. 1./2015-7 [5] pre vypracovanie analýzy rizika znečisteného územia bolo vykonané 

identifikovanie znečisťujúcich látok v skúmanom území, ktoré znamená vypracovanie 

zoznamu škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok vrátane prioritných látok, zistených 

geologickým prieskumom znečisteného územia, ktorých koncentrácia v horninovom 

prostredí, v pôde a v podzemnej vode prekračuje ID (indikačné kritérium), prípadne IT 

(intervenčné kritérium) podľa prílohy č. 12. Pri látkach nezaradených do prílohy č. 12, alebo 

pri zmesiach látok sa ID hodnota nahradí hodnotou stanovenou skúškami ekotoxicity  

(napr. IC25) alebo sa použijú hodnoty vyplývajúce z výpočtu zdravotného rizika.  

Nakoľko v smernici [5] nie je v zozname látok uvedené trícium, pre stanovenie limitných 

hodnôt - ID a IT z dôvodu identifikácie limitných hodnôt pre podzemné vody v posudzovanej 

lokalite bola použitá kombinácia zdravotníckej [6,7]  a environmentálnej legislatívy [1,8]  

a hodnoty získané výpočtom zdravotných rizík. Podľa smernice [5] indikačné kritérium (ID) 

je hraničná hodnota koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorej prekročenie môže ohroziť ľudské 

zdravie a životné prostredie, tzn. táto situácia vyžaduje monitorovanie znečisteného územia. 

V tejto súvislosti bola použitá pre celé územie hodnota ID = 100 Bq.dm
-3

 určená z Vyhlášky 

MZ SR 100/2018 Z.z.. Intervenčné kritérium (IT) je kritická hodnota koncentrácie 

znečisťujúcej látky, ktorej prekročenie pri danom spôsobe využitia územia predpokladá 

vysokú pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia, tzn. je nutné 
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vykonať podrobný geologický prieskum životného prostredia s analýzou rizika znečisteného 

územia. Keďže hodnota IT nie je nikde legislatívne určená, vychádzalo sa pri určovaní 

hodnoty IT z výsledkov zdravotného rizika. Podkladom bol Zákon č. 87/2018 [9]. Z neho 

vyplýva, že pre vypúšťanie rádioaktívnych látok do životného prostredia platí, že v žiadnom 

kalendárnom roku priemerná efektívna dávka spôsobená ich uvedením do životného 

prostredia u reprezentatívnej osoby nepresiahne 0,01 mSv  a súčasne kolektívna efektívna 

dávka neprekročí 1man Sv. Boli stanovené relevantné expozičné cesty pre príjemcu rizík 

a vypočítané expozičné dávky pre jednotlivcov a populáciu. Pri uvažovaných expozičných 

cestách – využívaní kontaminovanej podzemnej vody obyvateľstvom na pitné účely a závlahy 

(resp. aj konzumácia mäsa a mlieka), je na základe výpočtov riziko v skúmanej oblasti 

prípustné (akceptovateľné), ak objemová aktivita trícia podzemných vôd mimo areálu 

nepresiahne úroveň 449 Bq.dm
-3
, ktorú možno považovať za ekvivalent hodnoty IT. Tejto 

hodnote odpovedá potenciálna efektívna dávka kritického jedinca ≤ 10 Sv (1/100 limitu 

ožiarenia obyvateľstva, podľa Zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane).  

 

 
Obr. 5. Modelová situácia kontaminácie v areáli JE A1, cieľový stav sanácie - koncentrácia trícia,  

v referenčných miestach <100 Bq.dm
-3

, stav – A sanačné čerpanie vrtu N-3 je v prevádzke, čerpané 

množstvo 6.dm
-3

.s
-1

 v čerpanom vrte dosiahnutý sanačný limit, B sanačné čerpanie vrtu N-3 nie je  

v prevádzke, cieľový stav. 

A B 
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Pre areál JAVYS, a.s. bolo uvedené kritérium sprísnené na úroveň 100 Bq.dm
-3
, ktorá nesmie 

prekročiť hranicu areálu (na základe požiadavky objednávateľa - JAVYS, a.s.).   

Pre ostatné rádionuklidy výpočet limitnej aktivity podzemnej vody nebol realizovaný, pretože 

sa nepredpokladá ich únik do územia mimo JZ Bohunice, do zdrojov potenciálne využívaných 

obyvateľstvom. Taktiež nebol vykonaný výpočet limitných aktivít podzemných vôd pre areál 

JZ Bohunice, pretože všetky činnosti pri ktorých môže dôjsť do styku s rádioaktívnymi 

látkami, resp. priestory v ktorých sa rádioaktívne látky nachádzajú, podliehajú špeciálnym 

podmienkam a obmedzeniam (režim kontrolovaného pásma). Využívanie podzemných vôd 

v areáli JZ Bohunice pre spotrebu sa nepredpokladá. 

Z hodnotenia aktuálnosti environmentálneho rizika pre danú lokalitu vyplynula na základe 

smernice potreba zrealizovať výpočty rizika šírenia znečistenia. Cieľom takéhoto výpočtu je 

zistiť, či daný typ znečistenia horninového prostredia alebo podzemnej vody prispieva  

k znečisteniu podzemnej vody/povrchovej vody v rozsahu predstavujúcom riziko šírenia 

znečistenia, pričom sa hodnotí: a) migrácia znečisťujúcich látok z horninového prostredia  

do podzemnej vody, b) migrácia znečisťujúcich látok podzemnou vodou, c) migrácia 

znečisťujúcich látok podzemnou vodou vo vzťahu k povrchovej vode. Ak v referenčnom 

mieste a v referenčnom čase alebo po jeho uplynutí je (vypočítaná, alebo nameraná) 

koncentrácia znečistenia rozpusteného v podzemnej vode rovná alebo väčšia ako 

koncentračná hodnota kritéria kvality pre podzemné vody, v lokalite existuje riziko šírenia 

znečistenia v podzemnej vode a je potrebné navrhnúť sanáciu a stanoviť jej ciele. 

Určenie umiestnenia referenčných bodov ovplyvnila skutočnosť, že v lokalite prebieha 

dlhodobé sanačné čerpanie vrtu N-3. Z toho dôvodu boli hodnotené dva hydraulické stavy:  

1. sanačné čerpanie je v prevádzke a 2. sanačné čerpanie nie je v prevádzke.  

 
Tab. 1. Referenčné miesta pre šírenie trícia podzemnou vodou počas prevádzky sanačného čerpania  

z vrtu N-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2 Referenčné miesta pre šírenie trícia podzemnou vodou bez sanačného čerpania z vrtu N-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenčné 

miesto
Popis

RM1_N3

čerpaný vrt N-3 v blízkosti 

zdrojovej oblasti

Hodnota vypočítana modelovaním 

- sanačný limit spĺňajúci kritérium 

v RM2

RM2_1'

hranica areálov JESS, 

JAVYS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

RM2_2'

hranica areálov JESS, 

JAVYS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

RM3' hranica areálov JESS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

Kritérium kvality

Referenčné 

miesto
Popis

RM1_N3

čerpaný vrt N-3 v blízkosti 

zdrojovej oblasti

Hodnota vypočítana modelovaním 

- sanačný limit spĺňajúci kritérium 

v RM2

RM2_1

hranica areálov JESS, 

JAVYS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

RM2_2

hranica areálov JESS, 

JAVYS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

RM3 hranica areálov JESS

Hodnota nepredstavujúca riziko a 

akceptovaná vlastníkom 100 Bq.dm-3

Kritérium kvality
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Hodnotený bol sumárny účinok parciálnych príspevkov jednotlivých miest prienikov 

znečistenia, pričom referenčné miesta boli umiestňované do osi oblaku s najvyššou úrovňou 

kontaminácie podzemných vôd pre každý hydraulický stav samostatne. Vzhľadom na väčší 

počet miest prienikov znečistenia boli pre oba stavy zadefinované dve polohy referenčného 

miesta RM2 na vnútornej hranici areálu JE A1 a JESS, a.s.  

Pre stav, keď sanačné čerpanie je v prevádzke (vynútené prúdenie podzemných vôd), boli 

určené body RM2_1’ a RM2_2’ ako analógia bodov RM2_1 a RM2_2 v zmenenom prúdení 

pri nečerpaní. Referenčné miesto RM3 pre oba stavy bolo umiestnené na hranicu areálu s jeho 

okolím. Umiestnenie a charakteristika referenčných bodov je uvedené na obr. 5 a v tab. 1,2. 

Výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou vychádzal z nasledovných 

predpokladov: a) Primárne zdroje znečistenia v areáli JE A1 sú technologické objekty, ktoré 

ako zdroje pôsobili predovšetkým v minulosti, pričom v súčasnosti doznievajú ich sekundárne 

prejavy, b) Množstvo uniknutej látky nie je presne známe, c) Informácie o dĺžke pôsobenia 

zdrojov znečistenia sú známe len čiastočne – išlo o opakované úniky počas prevádzky 

(začiatok prevádzky 1972) príslušných objektov až do ich odstavenia, resp. likvidácie, pričom 

v súčasnosti sekundárne ako zdroj pôsobí kontaminované geologické prostredie. 

Vyhľadávanie a definovanie prienikov znečistenia do podzemných vôd v areáli JE A1 bolo 

verifikované pomocou modelových výpočtov [10]. Z uvedených výpočtov vyplynulo, že 

miesta prienikov znečistenia nie sú vždy totožné s rizikovými objektmi uvažovanými ako 

primárne zdroje znečistenia. Je to v dôsledku existencie veľkého množstva preferenčných 

ciest nachádzajúcich sa v horninovom prostredí, predovšetkým v pásme prevzdušnenia 

(výkopové jamy, ryhu, potrubné kanály, inžinierske siete, samotné stavebné objekty a pod.) 

Modelové výpočty polohy a intenzity miest prienikov znečistenia boli spresnené a overené  

na základe výsledkov monitorovania (Obr. 5). Stanovenie distribúcie a mobility znečisťujúcej 

látky v pásme prevzdušnenia v blízkosti zdroja - stanovenie koncentrácie C0, bolo realizované 

meraním znečistenia vo vode v póroch v pásme prevzdušnenia. Najvyššie namerané hodnoty 

objemových aktivít trícia za hodnotené obdobie sú maximálne v ráde 10
5
 Bq.dm

-3
. Stanovenie 

referenčnej koncentrácie C1 v referenčnom mieste RM1_N3 pre oba stavy bol realizovaný 

analýzou vzoriek z čerpaného vrtu N-3. Najvyššie namerané hodnoty objemových aktivít 

trícia v roku 2017 sú v ráde do 10
3
 Bq.dm

-3
. Referenčné koncentrácie znečistenia  

v podzemnej vode v referenčných miestach RM2, RM3 pre stav v roku 2017 boli určené 

modelovými výpočtami (Tab. 3). V ďalšom postupe boli kritériá ID, IT pomocou modelových 

výpočtov v určených referenčných miestach a existujúcich monitorovaných vrtoch testované, 

so zámerom získať cieľové hodnoty sanácie pre dané miesta. Výsledné hodnoty sú uvedené  

v tab. 3, ktorým zodpovedajú situácie na obr. 5.  
 

Tab. 3 Výpočty koncentrácie znečistenia rozpusteného v podzemnej vode v referenčnom mieste  

a v referenčnom čase – rok 2017. 
 

 

 

 

 

 

Sanačným čerpaním je zasiahnutá prevažná časť zdrojov kontaminácie a šírenie znečistenia 

z uvedených zdrojov je tak sanačným čerpaním zachytávané. Pre zdroje znečistenia, ktoré 

sanačné čerpanie nezasahuje vyplýva (Obr. 5), že možnosť šírenia sa znečistenia z nich je aj 

mimo územia areálu JE A1. Dlhodobým monitorovaním je dokumentované znižovanie ich 

intenzity, čo predpokladá aj zoslabovanie ich príspevku k znečisteniu mimo areál JE A1. 

Z toho dôvodu boli pre vybrané monitorovacie vrty JB-34, JB-35, S6a, JB-1, JB-12 

Referenčné 

miesto

referenčná 

aktivita

Bq.dm-3

referenčný 

čas

dni

Referenčné 

miesto

referenčná 

aktivita

Bq.dm-3

referenčný 

čas

dni

Referenčné 

miesto

referenčná 

aktivita

Bq.dm-3

referenčný 

čas

dni

Referenčné 

miesto

referenčná 

aktivita

Bq.dm-3

referenčný 

čas

dni

RM1_N3 355 637 RM1_N3 1526 391 RM1_N3 31 391 RM1_N3 109 391

RM2_1' 261 1327 RM2_1 1263 1040 RM2_1' 100 1040 RM2_1 100 1040

RM2_2' 207 1500 RM2_2 500 1916 RM2_2' 79 1916 RM2_2 97 1916

RM3' 152 3123 RM3 699 2764 RM3' 58 2764 RM3 69 2764

stav s čepaním N-3 stav bez čepania N-3

stav zdrojov kontaminácie v roku 2017 stav zdrojov kontaminácie spĺňajúci cieľ sanácie bez čepania N-3

stav s čepaním N-3 stav bez čerpania N-3
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vypočítané cieľové hodnoty, dosiahnutím ktorých je splnený predpoklad dodržania 

koncentrácie trícia v podzemnej vode na hranici areálov JESS a.s. a  JAVYS a.s. na úrovni 

ID, IT < 100 Bq.dm
-3

. Tieto sú nasledovné: S6a: 78 Bq.dm
-3

, JB-1: 68 Bq.dm
-3

, JB-12: 30 

Bq.dm
-3

, JB-34: 198 Bq.dm
-3

, JB-35: 128 Bq.dm
-3

. 
 

ZÁVER 

Výsledky výpočtov pre hodnotenie environmentálneho rizika vyplývajúceho z tríciovej 

kontaminácie podzemných vôd v oblasti JE A1 poukazujú na skutočnosť, že v súčasnom 

stave (r.2017) nie sú dosiahnuté podmienky akceptovateľnosti rizika vyplývajúce z rizikovej 

analýzy, t.j. koncentrácia trícia v podzemnej vode na hranici areálov JESS a.s. a JAVYS a.s. 

nie je udržateľná na úrovni < 100 Bq.dm
-3

. Situácia vyžaduje aktívne sanačné opatrenia, ktoré 

sú realizované vo forme sanačného čerpania vrtu N-3.  

Podmienka akceptovateľnosti rizika bude splnená ak objemová aktivita trícia v čerpanom vrte 

N-3 (RM1_N3) klesne na úroveň 31 Bq.dm
-3
, pričom zároveň budú dlhodobo uvedené 

cieľové hodnoty vo vybraných monitorovacích vrtoch JB-34, JB-35, S6a, JB-1, JB-12. 

Sanácia v takom prípade bude môcť byť ukončená. 
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Odozva na núdzovú situáciu a prístup HERCA – WENRA 

k cezhraničnej koordinácii prijímania ochranných opatrení 
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Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Odbor ochrany zdravia pred žiarením 

Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava 

veronika.drabova@uvzsr.sk 

ÚVOD 

Úroveň rozvoja jadrovej energetiky v Slovenskej republike je porovnateľná 

s najvyspelejšími krajinami sveta, pričom v podiele výroby elektrickej energie z jadrových 

elektrární sme na 2. mieste na svete za Francúzskom. Perspektíva prírastkov energetických 

zdrojov prevažne vo využívaní energie atómového jadra, aplikácii zdrojov ionizujúceho 

žiarenia v priemysle, medicíne, poľnohospodárstve, vede, výskume, v iných odvetviach, ako 

aj iné javy sprevádzajúce rozvoj spoločnosti, popri nesporných kladoch zabezpečujúcich rast 

produktivity a životnej úrovne, uspokojenie spoločenskej i individuálnej potreby, kultúrny  

a sociálny pokrok, prináša so sebou aj niektoré negatívne dôsledky a riziká, ovplyvňujúce 

pracovné podmienky a životné prostredie. 

Za núdzovú situáciu sa podľa § 102 ods. 10 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej 

ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 87/2018 Z. z.“) 

považuje udalosť, ktorá si vyžaduje prijatie ochranných opatrení na zmiernenie závažných 

nepriaznivých následkov na ľudské zdravie a bezpečnosť, kvalitu života, majetok, životné 

prostredie alebo na zmiernenie nebezpečenstva, z ktorého by také závažné nepriaznivé 

následky mohli vzniknúť [1]. 

Pre zabezpečenie ochrany obyvateľov v prípade núdzovej situácie, ku ktorej môže 

dôjsť pri vykonávaní činnosti vedúcej k ožiareniu, v dôsledku nelegálneho použitia zdroja 

ionizujúceho žiarenia, teroristického činu, zlovoľného použitia zdroja ionizujúceho žiarenia 

alebo v dôsledku radiačnej havárie, ktorá vznikla mimo územia Slovenskej republiky slúži 

plán odozvy na núdzovú situáciu, ktorý je podľa § 2 ods. 1 písm. al) zákona č. 87/2018 Z. z. 

definovaný ako súbor opatrení naplánovaných s cieľom primeranej odozvy pri núdzovej 

situácii ožiarenia na základe predpokladaných udalostí a súvisiacich scenárov [1]. 

 

Odozva na núdzovú situáciu 

Odozva na núdzovú situáciu je podľa § 143 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. praktickým 

uplatnením súboru ochranných opatrení na zvládnutie núdzovej situácie, znovunadobudnutie 

kontroly nad vzniknutou núdzovou situáciou, zabránenie jej následkov vrátane neradiačných 

následkov a zmiernenie jej následkov [1]. Aby bolo možné prijať preventívne opatrenia 

a vytvoriť organizáciu odozvy, sú zdroje možného ohrozenia na území Slovenskej republiky  

a mimo územia Slovenskej republiky rozdelené do viacerých skupín. 

Podľa charakteru rozdeľuje Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (ďalej len 

„MAAE“) v materiáli Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency 

GSR Part 7 zdroje možného ohrozenia do nasledujúcich 5 kategórií. Do I. kategórie patria 

napr. energetické reaktory nad 100 MWt, II. kategóriu tvoria napr. výskumné a energetické 

reaktory od 2 do 100 MWt a sklady vyhoretého jadrového paliva, do III. kategórie môžeme 

zaradiť napr. reaktory do 2 MWt, zdroje ionizujúceho žiarenia kategórie I., II. a III. podľa 

kategorizácie MAAE uvedenej v materiáli Categorization of radiaoctive sources RS-G-1.9  

a jadrové zariadenia pre spracovanie rádioaktívnych odpadov, IV. kategóriu tvoria napr. 

zdroje ionizujúceho žiarenie I. a II. kategórie podľa kategorizácie MAAE a V. kategóriu 
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predstavuje ohrozenie územia Slovenskej republiky z jadrového zariadenia mimo územia 

Slovenskej republiky [2, 3]. 

V súlade s vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z.  

o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok sa protiradiačné 

opatrenia vypracúvajú v závislosti od druhu a rozsahu ohrozenia. Opatrenia pre prípad 

mimoriadnej udalosti spojenej s únikom rádioaktívnej nebezpečnej látky sa vypracovávajú 

pre prípad: 

a) nehody alebo havárie jadrového zariadenia, pričom každé opatrenie zahŕňa činnosť 

podľa stupňa závažnosti a časového priebehu nehody alebo havárie (§ 5, 13 až 16 

vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach v havarijnom plánovaní  

pre prípad nehody alebo havárie); vypracúvajú sa pred uvádzaním jadrového 

zariadenia do prevádzky, 

b) nehody alebo havárie pri preprave rádioaktívneho materiálu, 

c) teroristického útoku alebo iného zámerného alebo náhodného použitia, 

d) havárie jadrového zariadenia v inom štáte [4]. 

 

Štruktúra organizácie odozvy na núdzovú situáciu v dôsledku radiačnej havárie  

na jadrovom zariadení 

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny  

a vojnového stavu ustanovuje pôsobnosť orgánov verejnej moci pri riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, práva a povinnosti právnických osôb  

a fyzických osôb pri príprave na krízové situácie mimo času vojny a vojnového stavu a pri ich 

riešení a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom [5]. 

Orgánmi krízového riadenia sú vláda Slovenskej republiky, Bezpečnostná rada 

Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, Národná banka 

Slovenska, bezpečnostná rada kraja, obvodný úrad, bezpečnostná rada okresu, obec. 

Pre zabezpečenie potrebných opatrení na zvládnutie havarijného stavu jadrového 

zariadenia a opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri havárii s vplyvom na okolie 

je národná organizácia na núdzovú situáciu členená do troch úrovní (Obr. 1.). 

Prvú úroveň tvoria havarijné štáby prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktorých 

hlavnými funkciami sú riadenie prác a opatrení na území jadrových zariadení tak, aby 

umožnili zistiť stav technologického zariadenia a riadiť opatrenia na zvládnutie havarijného 

stavu a obmedzenie následkov na personál, zariadenie a následkov na životné prostredie 

a obyvateľstvo. Ďalšou funkciou tejto úrovne je informačná funkcia pre činnosti orgánov 

štátnej správy na úrovni miestnej štátnej správy, ktorá zabezpečí informácie o stave zariadení 

a možných dosahoch na okolie. 

Druhá úroveň je organizovaná na úrovni regiónu a tvoria ju krízové štáby miestnej 

štátnej správy a samosprávy, ktorých územie spadá do zóny havarijného plánovania, v ktorej 

môže byť ohrozený život, zdravie alebo majetok, a kde sa plánujú opatrenia na ochranu 

obyvateľstva. 

Tretiu úroveň tvorí na národnej celoštátnej úrovni Ústredný krízový štáb vlády 

Slovenskej republiky, ktorý si zriaďuje vláda Slovenskej republiky ako najvyšší orgán 

krízového zriadenia v súlade so zákonom č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových 

situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ako svoj výkonný orgán. Ústredný krízový 

štáb koordinuje činnosť orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a ďalších 

zložiek určených na riešenie krízovej situácie v období krízovej situácie, t. j. aj pri radiačnej 

havárii. Predsedom ústredného krízového štábu je minister vnútra Slovenskej republiky. 

Ústredný krízový štáb spolupracuje so svojimi odbornými podpornými zložkami (Centrum 

havarijnej odozvy Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“), 

Ústredie radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky na Úrade verejného 
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zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“), Centrálne monitorovacie 

a riadiace stredisko Ministerstva vnútra Slovenskej republiky). Ich úlohou je riešenie 

vzniknutej situácie, ak jej rozsah presiahne územie kraja. Súčasťou tejto úrovne sú havarijné 

štáby prevádzkovateľov jadrových zariadení, ktoré úzko spolupracujú s Centrom havarijnej 

odozvy ÚJD SR, ale aj s miestnou štátnou správou a samosprávou [5]. 

 

 
Obr. 1. Schéma vertikálneho delenia národnej organizácie odozvy na núdzovú situáciu v dôsledku 

radiačnej havárie [6]. 

 

Podľa Prílohy č. 14 k zákonu č. 87/2018 Z. z. sa odozva na núdzovú situáciu 

uskutočňuje včasným zavedením opatrení, ktoré okrem iného zahŕňajú [1]: 

a) zavedenie ochranných opatrení na ochranu obyvateľstva, 
b) posúdenie účinnosti stratégií a zavedených opatrení a ich prispôsobenie konkrétnej 

situácii, 

c) porovnanie dávok s platnou referenčnou úrovňou so zameraním na skupiny 
obyvateľov, u ktorých dávky prekračujú referenčnú úroveň, 

d) zavádzanie ďalších stratégií ochrany na základe konkrétnych podmienok a dostupných 
informácií, ak to bude potrebné. 
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Zóna havarijného plánovania 

Zóna havarijného plánovania (ďalej len „EPZ“ z angl. Emergency planning zone) bola 

pre jadrové zariadenia v Slovenskej republike definovaná na základe výsledkov analýz 

zdrojových členov a možných rádiologických dôsledkov vybraných ťažkých havárií 

a predstavuje kruh so stredom v jadrovom zariadení, ktorý je rozdelený do 16 sektorov  

s veľkosťou stredového uhla 22,5 stupňa, pričom stred prvého sektora je orientovaný na sever. 

Polomer EPZ je špecifický pre jednotlivé jadrové zariadenia. V prípade, že hranica 

vymedzujúca EPZ zasahuje do obývaného územia, celá obývaná oblasť sa považuje za EPZ 

[6]. 

 

Klasifikačné stupne závažnosti nehody alebo havárie 

Stupne závažnosti nehody alebo havárie sú podľa vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z.  

o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie nasledovné [7]: 

a) 1. stupeň „pohotovosť“ pre stav, pri ktorom je ohrozené alebo narušené plnenie 

bezpečnostných funkcií, sú narušené alebo nefunkčné bezpečnostné bariéry, hrozí únik 

rádioaktívnych látok alebo unikli rádioaktívne látky, čo môže viesť alebo vedie  

k nedovolenému ožiareniu osôb v stavebných objektoch jadrového zariadenia  

a v prípade nepriaznivého vývoja udalosti hrozí únik rádioaktívnych látok mimo 

stavebných objektov jadrového zariadenia, 

b) 2. stupeň „núdzový stav na území jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť 
alebo vedie k úniku rádioaktívnych látok mimo stavebných objektov jadrového 

zariadenia a na jeho územie, 

c) 3. stupeň „núdzový stav v okolí jadrového zariadenia“ pre stav, ktorý môže viesť 
alebo vedie k závažnému úniku rádioaktívnych látok do okolia jadrového zariadenia. 

 

Stratégia ochrany 

Medzi opatrenia vykonávané za účelom ochrany obyvateľstva patrí monitorovanie 

radiačnej situácie; jódová profylaxia (poskytovaná prevádzkovateľom jadrového zariadenia 

všetkým obyvateľom v zóne havarijného plánovania); ukrytie, ktoré sa vykonáva 

bezprostredne po upozornení obyvateľstva, že došlo k vzniku núdzovej situácie; evakuácia 

obyvateľstva z ohrozených oblastí, vykonanie zásahu sa musí starostlivo zvážiť, ak môžu byť 

alebo sú prekročené všeobecné kritériá pre vykonanie zásahu [6]. 

 

Zavádzanie ochranných opatrení v núdzovej situácii 

 V zmysle § 144 ods. 1 zákona č. 87/2018 Z. z. je nutné ochranné opatrenia prispôsobiť 

situácii a vykonať ich vo vzťahu k zdroju ionizujúceho žiarenia, aby sa znížilo priame 

ožiarenie, zabránilo úniku rádionuklidov, obmedzil únik rádionuklidov alebo zastavil únik 

rádionuklidov alebo ionizujúceho žiarenia; vo vzťahu k životnému prostrediu, aby sa znížil 

transfer rádioaktívnych látok k jednotlivcovi z obyvateľstva a znížilo sa tak jeho ožiarenie 

spôsobené rádioaktívnymi látkami dôležitými cestami ožiarenia a vo vzťahu k jednotlivcovi 

z obyvateľstva, aby sa znížilo jeho ožiarenie, a ak to bude potrebné, aby sa zabezpečila aj jeho 

liečba [1]. 

 V núdzovej situácii, ktorá je mimoriadnou situáciou podľa § 3b zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona  

č. 128/2015 Z. z. ÚVZ SR podáva príslušným orgánom na úseku civilnej ochrany 

obyvateľstva (§ 12 až 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. 

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 128/2015 Z. z.) návrhy na vykonanie 

ochranných opatrení podľa § 144 ods. 3 zákona č. 87/2018 Z. z. [1, 8]. 
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 V núdzovej situácii, ktorá nie je mimoriadnou situáciou podľa § 3b zákona Národnej 

rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona  

č. 128/2015 Z. z., príslušný orgán radiačnej ochrany nariadi vhodné ochranné opatrenia.  

Pri rozhodovaní o prijatí ochranných opatrení príslušný orgán štátnej správy postupuje podľa 

všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení uvedených v Prílohe č. 12 k zákonu  

č. 87/2018 Z. z. [1, 8]. 

Skutočnosti, ktoré indikujú podozrenie na vznik alebo indikujú vznik radiačnej 

mimoriadnej udalosti mimo areálu jadrového zariadenia alebo pracoviska so zdrojmi 

ionizujúceho žiarenia, sú: 

a) hodnoty výsledkov meraní monitorovania radiačnej situácie na území Slovenskej 
republiky, ktoré sú vyššie, ako sú hodnoty zásahových úrovní definované  

v monitorovacom pláne, alebo hodnoty zásahových úrovní definované v programe 

monitorovania výpustí alebo v programe monitorovania okolia pracoviska, 

b) informácie o vzniku radiačnej mimoriadnej udalosti mimo územia Slovenskej 
republiky oznámené Európskou komisiou, MAAE alebo susedným štátom ÚJD SR 

podľa osobitného predpisu (§ 4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní 

jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

Na obmedzenie havarijného ožiarenia v núdzovej situácii sú okrem všeobecných 

kritérií na prijímanie ochranných opatrení podľa Prílohy č. 12 k zákonu č. 87/2018 Z. z. 

ustanovené aj hodnoty priamo merateľných veličín (ďalej len „operačné zásahové úrovne“) 

podľa Prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2018 Z. 

z. o zabezpečení radiačnej ochrany, pri ktorých prekročení je potrebné zvážiť prijatie 

ochranných opatrení (§ 15 a 16 vyhlášky ÚJD SR č. 55/2006 Z. z. o podrobnostiach  

v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie v znení neskorších predpisov) [1, 9]. 

Operačné zásahové úrovne (ďalej len „OIL“ z angl. Operational Intervention Levels) 

sú hodnoty priamo merateľných veličín, ide o vopred vypočítané hodnoty, ktoré korešpondujú 

s príslušným všeobecným kritériom pre vykonanie ochranného opatrenia. Reflektujú 

parameter konkrétneho zdroja ionizujúceho žiarenia, charakter vzniknutej udalosti a aj 

meteorologickú situáciu. 

V prípade, že konkrétne výsledky merania v teréne majú byť rozhodujúcim kritériom 

pre vykonanie alebo korekciu neodkladných ochranných opatrení, musia byť na meranie 

použité vhodné overené a pravidelne kalibrované meradlá a vhodné vopred zadefinované 

podmienky merania, vyhodnocovania nameraných údajov a nesmie byť zanedbaná ani 

neistota merania. 

OIL, ktoré sú súčasťou Prílohy č. 4 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany uvedené v Tab. 1. boli  

do právnych predpisov Slovenskej republiky prevzaté z dokumentov MAAE, a to General 

Safety Guide No. GSG-2 Criteria for use in Preparedness and Response for a Nuclear  

or Radiological Emergency z roku 2011 a Emergency Preparedness and Response: Actions 

 to Protect the Public in an Emergency Due to Severe Conditions at Light Water Reactor 

z roku 2013 [10, 11]. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/99/#prilohy.priloha-priloha_c_4_k_vyhlaske_c_99_2018_z_z.oznacenie
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Tab. 1. Štandardné hodnoty OIL na prijímanie ochranných opatrení [9]. 

OIL 
ŠTANDARDNÁ 

HODNOTA OIL 
SPÔSOB MONITOROVANIA OCHRANNÉ OPATRENIE 

1 1 mSv.h
-1

 

MONITOROVANIE 

TERÉNU 

 

meranie príkonu 

priestorového dávkového 

ekvivalentu vo vzdialenosti 

1 m nad kontaminovaným 

povrchom terénu 

Neodkladné ochranné opatrenia 

- jódová profylaxia (nesmie spôsobiť 

oddialenie evakuácie), 

- bezpečná evakuácia
a
)

b
), 

- inštrukciami obmedziť 

neúmyselnú ingesciu
c
), 

- zákaz spotreby a distribúcie 

všetkých miestnych produktov
d
), 

voľne rastúcich plodín, mlieka zvierat 

pasúcich sa v zasiahnutej oblasti, 

dažďovej vody a krmív pre zvieratá, 

- zákaz distribúcie iných komodít, kým 

nebude zhodnotená ich kontaminácia, 

- registrácia prijatých dávok 

a osôb, monitorovanie, 

dekontaminácia a sledovanie ich 

zdravotného stavu. 

Následné ochranné opatrenia 

- registrácia prijatých dávok 

a registrácia osôb na účel 

zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 

a dlhodobého sledovania ich 

zdravotného stavu. 

2 

0,1 mSv.h
-1 

(pre prvých 10 dní od 

odstavenia reaktora) 

MONITOROVANIE 

TERÉNU 

 

meranie príkonu 

priestorového dávkového 

ekvivalentu vo vzdialenosti 1 m 

nad kontaminovaným 

povrchom terénu 

Neodkladné ochranné opatrenia 

- inštruovať obyvateľstvo, aby sa 

pripravilo na presídlenie, 

- inštrukciami obmedziť 

neúmyselnú ingesciu
c
), 

- zákaz spotreby a distribúcie všetkých 

miestnych produktov
d
), voľne 

rastúcich plodín, mlieka zvierat 

pasúcich sa v zasiahnutej oblasti, 

dažďovej vody a krmív pre zvieratá. 

Následné ochranné opatrenia 

- registrácia osôb, ktoré sa nachádzajú v 

zasiahnutej oblasti, 

- bezpečné presídlenie
a
) osôb, ktoré sa 

nachádzajú v zasiahnutej oblasti, 

presídlenie sa začína v najviac 

zasiahnutej oblasti, 

- registrácia prijatých dávok a osôb 

v zasiahnutej oblasti na účel 

zabezpečenia zdravotnej starostlivosti 

a dlhodobého sledovania ich 

zdravotného stavu. 

0,025 mSv.h
-1 

(viac ako 10 dní po 

odstavení reaktora) 
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OIL 
ŠTANDARDNÁ 

HODNOTA OIL 
SPÔSOB MONITOROVANIA OCHRANNÉ OPATRENIE 

3 

0,001 mSv.h
-1 

(nad prírodným 

radiačným pozadím) 

MONITOROVANIE 

TERÉNU 

 

meranie príkonu 

priestorového dávkového 

ekvivalentu vo vzdialenosti 

1 m nad kontaminovaným 

povrchom terénu 

Neodkladné ochranné opatrenia 

- zákaz spotreby
 
a distribúcie 

všetkých miestnych produktov
d
), 

ktoré nie sú nevyhnutné
e
), 

voľne rastúcich plodín, mlieka 

zvierat pasúcich sa v zasiahnutej 

oblasti, dažďovej vody a krmív pre 

zvieratá do času zhodnotenia ich 

kontaminácie podľa operačnej 

zásahovej úrovne 7, 

- zákaz distribúcie iných komodít, 

kým nebude zhodnotená ich 

kontaminácia. 

Následné ochranné opatrenia 

- zabezpečenie náhrady nevyhnutnej 

potravy
e
) miestnej produkcie, mlieka 

a pitnej vody, 

- presídlenie zasiahnutého 

obyvateľstva, ak náhrada za 

nevyhnutnú potravu miestnej 

produkcie, mlieko a pitnú vodu nie 

je k dispozícii, 

- ohodnotenie prijatých dávok 

z požitia potravy miestnej 

produkcie, mlieka a pitnej vody pre 

rozhodovanie o potrebe 

zabezpečenia zdravotnej 

starostlivosti a sledovania 

zdravotného stavu. 

4 0,001 mSv.h
-1

 

MONITOROVANIE 

KOŽE 

 

meranie príkonu 

priestorového dávkového 

ekvivalentu vo vzdialenosti 

1 cm alebo 10 cm od 

odhalenej časti kože a tváre 

Neodkladné ochranné opatrenia 

- jódová profylaxia, ak nebola 

poskytnutá, 

- inštrukciami obmedziť neúmyselnú 

ingesciu
f
), 

- registrácia prijatých dávok a osôb, 

- ak bola zaznamená prekročená 

štandardná hodnota operačnej 

zásahovej úrovne, vykonať účinnú 

dekontamináciu a poskytnúť 

dlhodobé sledovanie zdravotného 

stavu zasiahnutých osôb, 

- poskytnúť osobám, ktoré ošetrujú 

alebo prepravujú kontaminované 

osoby univerzálne ochranné 

pomôcky (rukavice, masky). 

Následné ochranné opatrenia 

- poskytnúť osobám, u ktorých bola 

zaznamená prekročená štandardná 

hodnota operačnej zásahovej úrovne 

dlhodobé sledovanie zdravotného 

stavu. 
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OIL 
ŠTANDARDNÁ 

HODNOTA OIL SPÔSOB MONITOROVANIA OCHRANNÉ OPATRENIE 

7 

1 000 Bq.kg
-1 

pre I-131 

MONITOROVANIE 

POTRAVY, MLIEKA 

A PITNEJ VODY 

 

stanovenie hmotnostnej 

aktivity I-131
g
) a Cs-137

g
) 

vo vzorkách  

potravy, mlieka 

a pitnej vody 

- zákaz spotreby
h
) potravy, 

ktorá nie je nevyhnutná, mlieka 

a pitnej vody, 

- zabezpečenie náhrady nevyhnutnej 

potravy, mlieka a pitnej vody, 

- presídlenie zasiahnutého 

obyvateľstva, ak náhrada za 

nevyhnutnú potravu, mlieko a pitnú 

vodu nie je k dispozícii, 

- ohodnotenie prijatých dávok 

z požitia potravy, mlieka a pitnej 

vody, ktorých hodnota hmotnostnej 

aktivity je vyššia ako štandardná 

hodnota operačnej zásahovej úrovne 

pre rozhodovanie o potrebe 

zabezpečenia zdravotnej 

starostlivosti. 

200 Bq.kg
-1 

pre Cs-137 

8 0,0005 mSv.h
-1

 

MONITOROVANIE 

ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 

 

meranie príkonu 

priestorového dávkového 

ekvivalentu v mieste 

kontaktu so štítnou žľazou 

(s kožou) 

- jódová profylaxia, ak nebola 

poskytnutá, 

- inštrukciami obmedziť neúmyselnú 

ingesciu
f
), 

- registrácia prijatých dávok a osôb, 

u ktorých bola zaznamená 

prekročená štandardná hodnota 

operačnej zásahovej úrovne na účel 

dlhodobého sledovanie ich 

zdravotného stavu. 

Poznámky a vysvetlivky: 
a
) Bezpečne evakuovať znamená neohroziť počas evakuácie život evakuovaných osôb; napríklad 

pacientov z nemocníc a z domovov sociálnych služieb nie je potrebné okamžite evakuovať, ak by 

evakuácia alebo ich presídlenie predstavovalo bezprostredné ohrozenie ich zdravia. Evakuácia alebo 

presídlenie sa vykoná až vtedy, keď to bude pre pacientov bezpečné. 
b
) Ak bezpečná evakuácia nie je možná (napríklad v dôsledku snehových kalamít, povodní, nedostatku 

prepravných prostriedkov, nedostatku zdravotníckych zariadení), obyvateľstvo musí byť ukryté  

vo veľkých budovách na krátky čas nevyhnutný do bezpečnej evakuácie. 
c
) Obmedzenie neúmyselnej ingescie je možné dosiahnuť reguláciou spotreby pitnej vody, potravy 

a cigariet a nedotýkaním sa rukami úst, kým nedôjde k ich umytiu a zabránením hre detí na zemi alebo 

vykonávaniu iných činností, ktoré môžu viesť k vytvoreniu prachu a jeho následnému požitiu. 
d
) Miestnou produkciou sa rozumie potravina, ktorá sa pestuje na otvorených priestranstvách, ktoré 

môžu byť priamo zasiahnuté, a ktoré sa spotrebúvajú počas niekoľkých týždňov (napríklad listová 

zelenina). 
e
) Zákaz sa uplatňuje, ak sú k dispozícii náhradné miestne potraviny, mlieko a pitná voda alebo iné 

alternatívy, aby uplatnený zákaz nespôsobil podvýživu, dehydratáciu alebo aby jeho vykonanie 

nemalo vážne dopady na zdravie. 
f
)

 
Neúmyselnú ingesciu je možné obmedziť reguláciou spotreby pitnej vody, potravy a cigariet 

a nedotýkaním sa rukami úst, kým nedôjde k ich umytiu. Uvedené je potrebné vykonať bez ohľadu  

na to, či bola štandardná hodnota operačnej zásahovej úrovne prekročená. 
g
) Uvedené rádionuklidy je jednoduché identifikovať a sú reprezentujúcimi rádionuklidmi pre všetky 

ostatné prítomné rádionuklidy. Uvažuje sa aj príspevok ostatných rádionuklidov, ktorých prítomnosť 

sa očakáva po úniku rádioaktívneho materiálu v dôsledku poškodenia paliva. 
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h
) Zákaz sa uplatňuje, ak sú k dispozícii náhradné potraviny, mlieko a pitná voda alebo iné alternatívy, 

aby uplatnený zákaz nespôsobil podvýživu, dehydratáciu alebo aby jeho vykonanie nemalo vážne 

dopady na zdravie. 

 

Združenie európskych dozorných orgánov v oblasti radiačnej ochrany 

Združenie európskych dozorných orgánov v oblasti radiačnej ochrany (ďalej len 

„HERCA“ z angl. The Association of the Heads of the European Radiological protection 

Competent Authorities) [12] identifikovalo už v roku 2007 potrebu lepšej a harmonizovanej 

cezhraničnej spolupráce a jednotného prístupu v reakcii na núdzové situácie, ku ktorým môže 

dôjsť na jadrovom zariadení. 

HERCA preto zriadila pracovnú skupinu, ktorá pripravila a publikovala dokument 

týkajúci sa havarijnej pripravenosti Practical Guidance – Practicability of Early Protective 

Actions [13]. Tento dokument obsahuje definíciu, cieľ a zdôvodnenie potreby zavádzania 

troch neodkladných ochranných opatrení (ukrytie, evakuácia a jódová profylaxia), popisuje 

plánovaciu fázu, fázu zásahu a fázu, v ktorej sa odvolávajú ochranné opatrenia. V dokumente 

sú uvažované aj možné riziká a prínosy zavádzaných ochranných opatrení, ako aj opatrení, 

ktoré sú zavádzané súčasne s neodkladnými ochrannými opatreniami (napr. obmedzenie 

konzumácie potravín). 

Následne v roku 2011 HERCA zriadila pracovnú skupinu pre všetky typy núdzových 

situácií (ďalej len „WGE“ z angl. Working Group on Emergencies), ku ktorým môže dôjsť na 

jadrových zariadeniach v Európe za účelom zlepšenia mechanizmu reakcie na vzniknuté 

núdzové situácie bez ohľadu na hranice jednotlivých štátov. Za kľúčové faktory bolo 

považované dosiahnutie rýchlej výmeny informácií a zlepšenie koherencie v reakciách  

na núdzové situácie na národných úrovniach berúc do úvahy optimalizáciu radiačnej ochrany 

a možné sociálne aspekty. 

 

Stručná analýza súčasnej situácie podľa HERCA 

 Medzinárodné a európske bezpečnostné rámce ponechávajú veľkú voľnosť  

pri stanovovaní národných plánovacích kritérií pre intervenciu v prípade núdzovej situácie. 

Každý európsky štát má možnosť sám definovať svoje vlastné priority a ciele pri havarijnom 

plánovaní pre prípad núdzovej situácie na jadrovom zariadení, ktorá by priamo ovplyvnila 

jeho územie. Havarijné plánovanie sa v mnohých európskych štátoch vyvinulo bez toho, aby 

sa pozornosť venovala aj cezhraničným otázkam riešenia núdzových situácií [12]. 

 Toto viedlo k niekedy veľmi významným rozdielom napr. pri stanovovaní: 

a) všeobecných kritérií na prijímanie ochranných opatrení (vymedzených v zmysle 

projektových dávok), 

b) typov ochranných opatrení, 
c) OIL, 

d) metód hodnotenia zdrojového člena, 
e) metód hodnotenia negatívneho vplyvu ionizujúceho žiarenia a disperzných modelov, 
f) zón havarijného plánovania. 

 

 Okrem toho existujú rozdiely: 

a) v implementácii ochranných opatrení, ktorá môže byť založená na hodnotení, 
výpočtoch alebo spúščačoch (z angl. triggers), 

b) v referenčných úrovniach a kritériách pre dávky, ktoré môžu byť určené len pre prípad 
havarijného plánovania alebo aj odozvu na núdzovú situáciu, 

c) v referenčných úrovniach, ktoré môžu byť právne záväzné alebo môžu byť len 
usmernením, 

d) vo výklade medzinárodných usmernení. 
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 HERCA sa domnieva, že v prípade, že dôjde k núdzovej situácii na jadrovom 

zariadení v Európe, práve tieto rozdiely by mohli mať významný vplyv, predovšetkým 

v miestach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hranice štátu, v ktorom k núdzovej situácii došlo. 

Obr. 2. ilustruje ako by mohli byť zavádzané ochranné opatrenia, keď je rozhodovanie o ich 

zavádzaní výlučne na vnútroštátnych úvahách. 

 

 
Obr. 2. Schéma zavádzania ochranných opatrení [12]. 

Poznámka: K núdzovej situácii došlo na jadrovom zariadení (krajina A), ktoré sa nachádza v blízkosti 

štátnych hraníc ďalších troch európskych krajín. Všetky 4 krajiny sú touto núdzovou situáciou 

ovplyvnené. Každá krajina rozhoduje o prijímaní konkrétneho ochranného opatrenia individuálne. 

Ochranné opatrenia sa vzťahujú na oblasti označené červenou farbou. Cieľom HERCA je prijímanie 

ochranných opatrení zosúladiť. 

 

Prístup HERCA-WENRA 

V decembri roku 2012, WGE v spolupráci s zástupcami Združenia západoeurópskych 

dozorných orgánov v oblasti jadrovej energetiky (ďalej len „WENRA“ z angl. Western 

European Nuclear Regulators Association) vyvinula nový, tzv. HERCA-WENRA prístup, 

ktorý zdôrazňuje zásadu vzájomného porozumenia, koordinácie, vzájomnej dôvery 

a zosúladenia odporúčaní pre rozhodovanie o prijímaní ochranných opatrení medzi susednými 

krajinami alebo susednými územiami [12]. 

Tento prístup bol schválený správnou radou HERCA 12. júna 2014 a neskôr dňa 22. 

októbra 2014 združením WENRA a je pravidelne aktualizovaný podľa záverov stretnutí, 

seminárov a diskusií WGE. 

HERCA-WERNA prístup je rozdelený do troch fáz, prvou je fáza havarijného 

plánovania (prípravná fáza), druhou je skorá fáza a treťou je neskorá fáza (vypracovanie 

spoločnej situačnej správy). 

Keďže v počiatočných štádiách núdzovej situácie existujú veľké nejasnosti  

o jej možnom vplyve a dopade, úlohou rozhodovacieho orgánu je podľa HERCA prijímať 

primerané ochranné opatrenia aj napriek tejto neistote. Tým sa ponecháva priestor  

na flexibilitu rozhodovania, dokonca aj tam, kde existuje prísny národný rámec. WGE sa 

domnieva, že tento typ voľnosti môže slúžiť na koordináciu prijímania ochranných opatrení 

medzi susednými krajinami s cieľom zosúladiť rozhodnutia na prijímanie ochranných 

opatrení predovšetkým v blízkosti hraníc. 
 

Prístup HERCA-WENRA pre skorú fázu núdzovej situácie 

Pre skorú fázu núdzovej situácie zahŕňa navrhnutý prístup HRCA-WENRA 

mechanizmy na výmenu informácii umožňujúcich susedným krajinám zosúladiť prijímanie 

ochranných opatrení prostredníctvom využitia existujúcich bilaterálnych a medzinárodných 

dohôd [12]. Tento cieľ je v súlade s článkom 99 smernice Rady 2013/59/Euratom  

z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany  
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pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, v ktorom sa požaduje, 

aby členské štáty spolupracovali s inými členskými štátmi a s tretími krajinami pri riešení 

prípadných núdzových situácií na svojom území, ktoré môžu ovplyvniť ostatné členské štáty 

alebo tretie krajiny, s cieľom uľahčiť organizáciu radiačnej ochrany v týchto členských 

štátoch alebo tretích krajinách [14]. 

Podľa HERCA-WENRA prístupu by krajina, v ktorej došlo k núdzovej situácii mala 

poskytnúť ostatným krajinám informácie, ktoré sú potrebné pre lepšie pochopenie aktuálne 

vzniknutej situácie a pravidelne ich aktualizovať a sprístupniť on-site aj off-site hodnotenia  

na základe bilaterálnych, multilaterálnych a medzinárodných dohôd. 

HERCA zastáva názor, že v prvých hodinách núdzovej situácie by vlády susedných 

krajín, ktoré ovplyvnila núdzová situácia mali postupovať konzistentne s odporúčaniami 

krajiny, v ktorej k núdzovej situácii došlo. 

 

Prístup HERCA-WENRA pre núdzové situácie, ktoré si vyžadujú prijímanie rýchlych 

rozhodnutí o zavádzaní ochranných opatrení, ak je k dispozícii málo informácii o situácii 

HERCA-WENRA prístup navrhuje, aby v prípade núdzovej situácie, kedy existujú veľké 

nejasnosti o aktuálnom stave a jej možnom vplyve a dopade, o zavádzaní ochranných opatrení 

by sa malo rozhodovať na základe stavu zariadenia a poveternostných podmienok 

a vymenováva tri faktory, ktoré by sa mali hodnotiť a posudzovať. Patrí sem riziko tavenia 

paliva, porušenie integrity kontajnmentu a smer vetra [12]. 

HERCA a WENRA sa preto domnievajú, že v Európe by: 

a) evakuáciu malo byť možné vykonať až do vzdialenosti 5 km od jadrového zariadenia 
a ukrytie a jódovú profylaxiu až do vzdialenosti 20 km od jadrového zariadenia, 

b) všeobecná stratégia ochrany mala byť definovaná tak, aby bolo možné rozšíriť 
evakuáciu až do vzdialenosti 20 km od jadrového zariadenia a ukrytie a jódovú 

profylaxiu až do vzdialenosti 100 km od jadrového zariadenia. 

 

ZÁVER 

Núdzová situácia v jadrovom zariadení, pri ktorej dochádza k poškodeniu paliva 

v reaktore alebo dochádza k stratám v bazénoch skladovania vyhoretého jadrového paliva, 

môže mať okrem zdravotných a psychologických následkov na ľudské zdravie aj sociálne 

a ekonomické dôsledky, ktoré ovplyvnia celú verejnosť [11]. 

Tieto účinky je možné zmierniť alebo im absolútne zabrániť rýchlym prijatím 

a vykonaním ochranných opatrení a iných reakčných krokov. Na to, aby mohli byť ochranné 

opatrenia prijaté a vykonané včas, je prevádzkovateľ povinný bezodkladne oznámiť 

podozrenie na vznik takejto núdzovej situácie. 

Najväčšie nebezpečenstvo pre životné prostredie aj verejnosť do vzdialenosti asi 5 km 

od jadrového zariadenia v počiatočných hodinách od vzniku núdzovej situácie, ak by neboli 

prijaté ochranné opatrenia, predstavuje rádioaktívny materiál uvoľnený do atmosféry 

z poškodeného paliva. Prioritou je zistiť aké rádioaktívne látky do atmosféry unikli 

a s využitím dostupných meteorologických údajov aj možnú trajektóriu vetra, po ktorej sa 

uvoľnený rádioaktívny materiál bude presúvať. Na základe týchto údajov je potrebné vykonať 

odhad dávok, ktoré by obyvateľstvo mohlo prijať, v prípade, že ochranné opatrenia vykonané 

nebudú. K vnútornej kontaminácii dochádza predovšetkým v dôsledku vdychovania 

rádioaktívnych látok, vonkajšiu kontamináciu spôsobujú rádioaktívne látky prítomné 

v „rádioaktívnom mraku“, a taktiež môže dôjsť k expozícii žiarením emitovaným 

rádionuklidmi nachádzajúcimi sa v „rádioaktívnom mraku“ alebo deponovanými na zemskom 

alebo inom povrchu. 

Aby bolo možné čo najefektívnejšie zabrániť vyššie spomenutému nebezpečenstvu, 
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neodkladné ochranné opatrenia by mali byť prijaté a vykonané ešte pred príchodom 

„rádioaktívneho mraku“, a preto je potrebné ich iniciovať hneď ako dôjde k podozreniu  

na vznik núdzovej situácie alebo podozreniu na vážne poškodenie paliva, nie až v čase, keď 

sú k dispozícii výsledky z monitorovania radiačnej situácie a výsledky monitorovania zložiek 

životného prostredia. [11]. 

 V ďalších hodinách od vzniku núdzovej situácie sa dôraz kladie na mapovanie, 

kvalifikovanie a kvantifikovanie rádioaktívnej kontaminácie. Kľúčovou súčasťou tejto fázy je 

analýza zložiek životného prostredia, potravinového reťazca, ako aj kontrola pohybu 

hospodárskych zvierat. Údaje z monitorovania radiačnej situácie sú nevyhnutné na riadenie 

situácie a využívajú sa na návrh a vykonávanie ďalších opatrení aj so zreteľom na možnú 

zmenu meteorologických podmienok, prípadne sa výsledky monitorovania radiačnej situácie 

môžu použiť na odvolávanie už prijatých ochranných opatrení. Monitorovanie radiačnej 

situácie sa vykonáva aj v ďalších fázach, počas nasledujúcich týždňov, mesiacov, aj dlhšie, 

aby bolo možné poskytnúť poradenstvo a udržiavať úroveň ožiarenia obyvateľstva na čo 

najnižšej možnej úrovni. 
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ÚVOD 

Impulzom pre vznik a rozvoj radiačnej ochrany vo svete bolo objavenie RTG – lúčov 

v roku 1895 (W. C. Röntgen) a rádioaktivity v roku 1896 (A. H. Becquerel) z dôvodu 

negatívnych biologických účinkov ionizujúceho žiarenia, ktoré boli preukázané zakrátko  

po ich objave. Prvé pozorované prípady vzniku radiačnej dermatitídy, vzniku rakoviny, prvé 

zistenia poškodenia zdravia pacientov a prvé pozorované negatívne genetické účinky 

ionizujúceho žiarenia boli skutočnosti, ktoré viedli k odporučeniu obmedzovať ožiarenie  

a stanoveniu množstva 0,1 μg 
226
Ra ako „bezpečného depa“ a dávky 0,6 rad  

(cca 6 mGy)/týždeň na kostnú dreň ako limitujúceho ožiarenia [1-3]. 

V roku 1928 bola vo Švédsku (Štokholm) založená Medzinárodná komisia  

pre radiačnú ochranu (International Commission on Radiological Protection; ďalej len 

„ICRP“), ktorá pracuje dodnes. 

V roku 1934 ICRP prijala prvé limity ožiarenia, a to 0,2 R/deň (cca 2 mGy/deň). 

V rokoch 1956 – 1958 boli komisiou ICRP stanovené hodnoty dávkových limitov pre celé 

telo, gonády a kostnú dreň na 5 rem/rok (50 mSv/rok), pre ostatné orgány (15 – 75) rem/rok 

((150 – 750) mSv/rok) a zároveň bol stanovený tzv. akumulačný vzorec [4]. 

V ďalšom období prispelo k rozvoju radiačnej ochrany intenzívne využívanie 

rádioaktívnych látok a zdrojov ionizujúceho žiarenia v rôznych oblastiach ľudskej činnosti, čo 

malo za následok aj rozvoj vedných odborov ako jadrovej fyziky, jadrovej chémie, jadrovej 

energetiky a príbuzných odborov. Záujem o vplyv ionizujúceho žiarenia na človeka  

a o ochranu pred jeho nepriaznivými účinkami mimoriadne vzrástol v období po roku 1945, 

kedy došlo bez akéhokoľvek varovania k zhodeniu atómových bômb na mesto Hirošima 

(LITTLE BOY) a mesto Nagasaki (FAT MAN), a kedy boli uskutočňované skúšky jadrových 

zbraní v atmosfére (1945 – 1962). Zmluva o zákaze atmosférických testov bola podpísaná 

v novembri 1963 (Partial Test Ban Treaty) [5]. 

V Krajskej hygienickej stanici Západoslovenského kraja sa útvar hygieny žiarenia 

kryštalizoval už na konci 50-tych rokov, no jej rýchly rozvoj nastúpil najmä v rokoch 60-tych, 

keď sa musel preorientovať z problematiky dozoru nad bežnými zdravotníckymi 

a priemyselnými pracoviskami, využívajúcimi zdroje ionizujúceho žiarenia, na plnenie úloh 

preventívneho a neskôr i bežného hygienického dozoru nad jadrovoenergetickými 

zariadeniami, ktorých rozvoj sa v tomto kraji koncentroval. V roku 1958 bola na tejto stanici 

vytvorená hygiena žiarenia, ktorá bola v rámci hygienickej služby prvým a dlhý čas jediným 

pracoviskom, ktoré sa zaoberalo konkrétnym výkonom hygienického dozoru  

nad jadrovoenergetickými zariadeniami, a ktoré „za pochodu“ zbieralo skúsenosti v tejto 

činnosti, formovalo náplň problematiky, ktorou by sa orgány hygienickej služby vo vzťahu  

k jadrovoenergetickým zariadeniam mali zaoberať [6]. 

Hlavnou úlohou hygieny žiarenia bolo rozpracovať preventívne opatrenia  

na zamedzenie nepriaznivého účinku ionizujúceho žiarenia a monitorovať zložky životného 

prostredia. Medzi zložky životného prostredia a potravinového reťazca, ktoré boli 

monitorované patril atmosférický spad, pôda, pitná voda, povrchová voda, odpadová voda, 
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mlieko a mliečne výrobky, obilniny, zelenina, mäso, huby a ďalšie zložky potravinového 

reťazca. 

V roku 1977 ICRP vydala odporučenie č. 26, ktoré zásadne ovplyvnilo radiačnú 

ochranu. Pravidlá, ktoré boli zavedené sa považujú za moderný prístup k radiačnej ochrane. 

K systému limitovania dávok bola pripojená požiadavka optimalizácie a odôvodniteľnosti [7].  

V roku 1990 ICRP vydala odporučenie č. 60, ktorým sa zmenili prístupy k radiačnej 

ochrane a sprísnili limity a prístupy k hodnoteniu ožiarenia. Taktiež sa zaviedlo nové 

vnímanie zdravotného poškodenia ako miery radiačného poškodenia zahrňujúcu rakovinu 

vedúcu k úmrtiu (fatálna rakovina), dedičné poškodenie, ale aj rakovinu nevedúcu k úmrtiu 

(nefatálna rakovina). Bol stanovený aj systém bezpečnosti zdrojov, ktorý platí dodnes [8]. 

Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu vo Viedni (International Atomic Energy 

Agency; ďalej len „IAEA“) rozpracovala odporučenie č. 60 vo forme Základných 

bezpečnostných štandardov BSS [9], podobný krok urobila aj Európska únia (ďalej len „EÚ“) 

[10]. Táto smernica Rady EÚ 96/29/EURATOM sa stala základným právnym predpisom EÚ 

a rovnako bola prijatá aj Slovenskou republikou. 

Na začiatku 90-tych rokov 20. storočia ako reakcia na nehody na jadrových 

zariadeniach vo svete a najmä v roku 1986 v Černobyle bola vytvorená Komisia pre radiačné 

havárie v Slovenskej republike. Komisia pre radiačné havárie bola zriadená na Ministerstve 

životného prostredia a mala medzirezortný rozsah. 

V marci 2007 bolo prijaté odporučenie ICRP č. 103, ktoré nahradilo predchádzajúce 

ICRP č. 60 z roku 1990. ICRP č. 103 aplikuje, rozvíja a konsoliduje nové poznatky a trendy  

z oblasti biofyziky. Upresňuje hodnoty radiačných a tkanivových váhových faktorov  

na určovanie ekvivalentnej a efektívnej dávky. Zachováva hlavné princípy radiačnej ochrany: 

odôvodniteľnosť, optimalizácia a limitovanie ožiarenia. Princípy odôvodniteľnosti  

a optimalizácie sa rozpracovávajú pre všetky plánované i havarijné situácie pri činnostiach 

vedúcich k ožiareniu. Na zabezpečenie princípu limitovania pre všetky relevantné zdroje 

ožiarenia, sa zavádzajú medzné dávky a referenčné úrovne pre plánované a havarijné situácie 

(dose and risk constraints, reference levels for emergency and existing exposure situations). 

Limity ožiarenia zostávajú nezmenené [11]. 

Hlavnou náplňou činnosti radiačnej ochrany je ochrana zdravia obyvateľstva  

pred negatívnymi účinkami ionizujúceho žiarenia, ochrana zdravia pracovníkov pracujúcich 

so zdrojmi žiarenia tak, aby riziko ožiarenia spojené s ich pracovnou činnosťou bolo čo 

najnižšie a neprekročili sa prípustné limity ožiarenia, ďalej regulácia a znižovanie ožiarenia 

pacientov pri vykonávaní rádiodiagnostických vyšetrení v zdravotníckych zariadeniach  

a pri vyšetreniach vykonávaných metódami nukleárnej medicíny. 

 

RADIAČNÁ OCHRANA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Radiačnú ochranu v Slovenskej republike v súčasnej dobe zabezpečuje a riadi Úrad 

verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). Na výkone dozornej 

činnosti v radiačnej ochrane sa ďalej podieľajú príslušné regionálne úrady verejného 

zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) so sídlom v Nitre, v Banskej Bystrici, v Košiciach  

a v Bratislave. 

Náplňou činnosti úradov verejného zdravotníctva pri zabezpečovaní výkonu štátneho 

zdravotného dozoru vo veciach radiačnej ochrany je najmä [12]: 

 vydávanie posudkov a povolení pre vykonávanie rôznych činností so zdrojmi žiarenia, 

 vedenie centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v Slovenskej 

republike, 

 vedenie centrálneho registra zdrojov žiarenia v Slovenskej republike, 

 kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov pre prácu so zdrojmi žiarenia, zabezpečenia 

kvality radiačnej ochrany, monitorovacích plánov, havarijných plánov na všetkých 
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pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia (aj v jadrových zariadeniach v prevádzke a aj 

vo vyraďovaní), 

 sledovanie a hodnotenie radiačnej záťaže pracovníkov so zdrojmi žiarenia, 

 kontrola radiačnej situácie v životnom prostredí na Slovensku a hodnotenie obsahu 

rádioaktívnych látok vo všetkých zložkách životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie, 

potraviny a pod.) a informovanie inštitúcií Európskej únie o radiačnej situácii v Slovenskej 

republike,  

 zabezpečenie činnosti radiačnej monitorovacej siete v Slovenskej republike, 

 udeľovanie odbornej spôsobilosti a kontrola odbornej a zdravotnej spôsobilosti pracovníkov 

na prácu so zdrojmi žiarenia, 

 spolupráca s medzinárodnými organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti radiačnej ochrany - 

Medzinárodná atómová agentúra (IAEA), Medzinárodná agentúra pre rádiologickú ochranu 

(IRPA), Medzinárodná komisia pre radiačnú ochranu (ICRP), Svetová zdravotnícka 

organizácia (WHO), pre ktorú je ÚVZ SR kontaktným miesto, 

 koordinácia činnosti Európskou komisiou, 

 participácia v pracovných skupinách medzinárodných organizácií. 

Radiačná ochrana na Slovensku vychádza z platných zákonov a nariadení Vlády 

Slovenskej republiky, ktorých základ tvoria smernica Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 

2013, ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom  

na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu a smernica Rady 

2013/59/Euratom z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy 

ochrany pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa 

zrušujú smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom  

a 2003/122/Euratom: 

 Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „zákon č. 87/2018 Z. z.“). 

 Vyhláška MZ SR č. 99/2018 Z. z. o zabezpečení radiačnej ochrany. 

 Vyhláška MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej 

monitorovacej siete. 

 Vyhláška MZ SR č. 98/2018 Z. z.  o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov 

z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 

 Vyhláška MZ SR č. 100/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na obmedzovanie 

ožiarenia z pitnej vody, z prírodnej minerálnej vody a z pramenitej vody.  

 Vyhláška MZ SR č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej 

ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia. 
 

Dňa 1. mája 2004 sa Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi štátmi stala právoplatným členom 

EÚ. Základným dokumentom, ktorým je vymedzená komunitárna politika v oblasti využívania jadrovej energie 

a ionizujúceho žiarenia je Zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Zmluva 

Euratom“), ktorá bola podpísaná 25. marca 1957 v Ríme a vstúpila do platnosti 1. januára 1958. Bola uzavretá 

na „dobu neurčitú“, z čoho vyplýva takmer ústavný charakter tejto zmluvy. Šiestimi zakladajúcimi krajinami 

boli Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko [13]. Základným cieľom Zmluvy 

Euratom bolo prispievať k zvyšovaniu životnej úrovne v členských štátoch a k rozvoju vzťahov s inými 

krajinami vytváraním predpokladov potrebných pre urýchlený vznik a rast jadrového priemyslu. Mala 

stimulovať rozvoj jadrového priemyslu vo vtedajších šiestich členských štátoch. Zaväzovala členské štáty 

využívať jadrovú energiu výhradne pre mierové účely a zabezpečiť pre jej výrobu nevyhnutné suroviny. Jej 

cieľom je aj koordinovať postup členských štátov pri mierovom využití atómovej energie, ktorú v tom čase 

členské štáty považovali za prostriedok získania energetickej nezávislosti. Zmluva okrem iného riešila aj otázky 

ochrany zamestnancov jadrových elektrární a verejnosti pred žiarením, zabezpečovanie dodávok štiepneho 

materiálu pre jadrové elektrárne a jeho ochrany pred použitím na vojenské ciele, ale aj otázky, ktoré sa  týkajú 

výskumu, vývoja a poskytovania informácií. Ustanovenia Zmluvy Euratom majú prierezový charakter a svojím 

obsahom sa dotýkajú kompetencií viacerých rezortov (napr. MH SR, MZ SR, MŽP SR, ÚJD SR, MŠ SR, atď.), 

a to aj v rámci jedného článku, lebo nekopírujú štruktúru ústrednej štátnej správy Slovenskej republiky. 
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Zo Zmluvy Euratom, predovšetkým z jej článku 35, vyplýva členským krajinám EÚ 

povinnosť zabezpečiť za normálnej radiačnej situácie a pri radiačnom ohrození kontinuálne 

monitorovanie rádioaktivity v životnom prostredí na účely hodnotenia ožiarenia obyvateľov. 

Článok 36 Zmluvy Euratom ukladá členským krajinám povinnosť pravidelne zasielať 

výsledky monitorovania rádioaktivity do Spoločného výskumného centra (Joint Research 

Centre; ďalej len „JRC“) EÚ v Ispre. Približne 800 údajov ročne je zasielaných pracovnej 

skupine, ktorá sa zaoberá monitoringom rádioaktivity v životnom prostredí ( ďalej len 

„REM“) inštitútu pre transuránové prvky (ITU). REM projekt vznikol krátko po Černobyľskej 

havárii (1986), aby zabezpečil lepšiu výmenu informácií medzi členskými krajinami EÚ, 

REM následne vydáva sumárne správy, v ktorých hodnotí situáciu v celej EÚ. 

Monitorovanie radiačnej situácie je meranie veličín a hodnotenie výsledkov merania 

na účely hodnotenia rádioaktivity zložiek životného prostredia, hodnotenie a usmerňovanie 

ožiarenia obyvateľstva a návrhy ochranných opatrení. 
 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) v súlade s § 

6 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. [12] podáva návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie 

a návrhy na vykonanie opatrení podľa zákona č. 42/1994 Z. z. 

ÚVZ SR v súlade s § 6 ods. 2 zákona č. 87/2018 Z. z. vytvára v spolupráci 

s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky, Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy a výstavby 

Slovenskej republiky, Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, 

Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom hospodárstva 

Slovenskej republiky  radiačnú monitorovaciu sieť. Zároveň plní funkciu ústredia radiačnej 

monitorovacej siete a riadi jej činnosť, v núdzovej situácii uvádza stále zložky monitorovacej 

siete do pohotovostného režimu a ak je to potrebné, aktivuje pohotovostné zložky radiačnej 

monitorovacej siete. ÚVZ SR vykonáva monitorovanie radiačnej situácie, zbiera a spracováva 

údaje o výsledkoch monitorovania v Slovenskej republike na hodnotenie ožiarenia 

a hodnotenie vplyvu žiarenia na zdravie obyvateľov, podieľa sa na pripravenosti na odozvu  

na núdzovú situáciu a na hodnotení následkov núdzovej situácie a účinnosti ochranných 

opatrení. ÚVZ SR určuje  referenčné úrovne na optimalizáciu ožiarenia v núdzovej situácii 

ožiarenia alebo pri pretrvávajúcom ožiarení v existujúcej situácii ožiarenia a podmienky  

na prechod z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia, navrhuje prechod 

z núdzovej situácie ožiarenia do existujúcej situácie ožiarenia a stratégiu riadenia existujúcej 

situácie ožiarenia, eviduje významné udalosti z hľadiska radiačnej ochrany na pracoviskách, 

na svojom webovom sídle bezodkladne informuje obyvateľstvo, ktoré je zásobované  

z individuálnej dodávky vody s priemernou dennou produkciou menej ako 10 m
3
, alebo ktorú 

využíva menej ako 50 osôb, ak voda nie je dodávaná v rámci obchodnej činnosti ani  

vo verejnom záujme o  monitorovaní rádioaktívnych látok v pitnej vode a o opatreniach, ktoré 

je možné prijať na ochranu zdravia a o primeraných poučeniach, ak existuje zjavné riziko 

potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody. 

ÚVZ SR spolupracuje v oblasti radiačnej ochrany s ministerstvami a s ostatnými 

ústrednými orgánmi štátnej správy, s orgánmi Európskej únie, príslušnými orgánmi 

a inštitúciami iných členských štátov Európskej únie a zastupuje Slovenskú republiku 

v orgánoch Európskej únie a medzinárodných organizáciách, zabezpečuje medzinárodnú 

spoluprácu v oblasti radiačnej ochrany vrátane plnenia záväzkov Slovenskej republiky 

vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, a kontroluje 

plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv. ÚVZ SR je styčným miestom  

na komunikáciu s príslušnými orgánmi iných členských štátov v oblasti radiačnej ochrany  
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a zúčastňuje sa na riešení národných a medzinárodných programov významných pre radiačnú 

ochranu. 

 

Radiačná monitorovacia sieť (ďalej len „RMS“) v Slovenskej republike je v súlade 

s  § 153 zákona č. 87/2018 Z. z. ako sústava technicky, odborne a personálne vybavených 

odborných pracovísk, ktoré sú organizačne prepojené na potreby monitorovania radiačnej 

situácie a zber údajov o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky. 

RMS vytvára ÚVZ SR a príslušné regionálne úrady v spoluprácu s ústrednými 

orgánmi štátnej správy. 

RMS zabezpečuje: 

 meranie určených veličín vo vybraných zložkách životného prostredia v systéme 

monitorovacích miest podľa časového harmonogramu, 

 hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a príspevku k ožiareniu obyvateľstva, ktorý je 

spôsobený činnosťami vedúcimi k ožiareniu pri normálnej radiačnej situácii, 

 podklady na systematické usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva, 

 údaje o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia, ktoré sú potrebné  

na rozhodovanie o vykonaní a ukončení zásahov a opatrení na obmedzenie ožiarenia 

v núdzovej situácii, 

 údaje o úrovni ožiarenia na informovanie obyvateľstva a na medzinárodnú výmenu 

informácií o radiačnej situácii na území Slovenskej republiky. 

RMS tvorí ústredie radiačnej monitorovacej siete (ďalej len „ÚRMS“), stále zložky  

a pohotovostné zložky; stále zložky a pohotovostné zložky vykonávajú monitorovanie 

radiačnej situácie a bezodkladne alebo v určených lehotách poskytujú namerané údaje 

dohodnutým spôsobom a v určenej forme ústrediu radiačnej monitorovacej siete.  

ÚRMS v súlade s § 154 ods. 2 v normálnej radiačnej situácii  

a) koordinuje a odborne usmerňuje činnosť radiačnej monitorovacej siete, 

b) v spolupráci so stálymi zložkami radiačnej monitorovacej siete vypracúva metodické 

pokyny a návody na monitorovanie a organizuje pravidelné porovnávacie merania, 

c) riadi prípravu stálych zložiek radiačnej monitorovacej siete, vypracúva plán havarijných 

cvičení, najmenej dvakrát ročne organizuje havarijné cvičenia a vyhodnocuje ich, 

d) zbiera a spracúva výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou, 

e) eviduje výsledky monitorovania získané radiačnou monitorovacou sieťou a vypracúva 

výročné správy o ožiarení obyvateľstva, 

f) hodnotí úroveň ožiarenia obyvateľstva a príspevok k ožiareniu obyvateľstva v dôsledku 

vykonávania činností vedúcich k ožiareniu, 

g) na základe záverov a analýz výsledkov monitorovania pripravuje podklady  

na vypracovanie návrhov na usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva. 

ÚRMS v súlade s § 154 ods. 3 v núdzovej situácii koordinuje a odborne usmerňuje činnosť 

radiačnej monitorovacej siete; monitorovanie sa vykonáva podľa 

a) plánov ochrany obyvateľstva,  

b) požiadaviek orgánov štátnej správy. 

Podrobnosti o úlohách stálych zložiek a pohotovostných zložiek a o vykonávaní 

monitorovania radiačnej situácie sú uvedené vo vyhláške MZ SR č. 96/2018 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o činnosti radiačnej monitorovacej siete [14].  

Monitoring prebieha v súlade s monitorovacím plánom vypracovaným podľa 

požiadaviek vyššie uvedenej vyhlášky a je rozdelený do troch častí: 
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 Plán monitorovania rádioaktivity územia SR, ktorého cieľom je monitoring a kontrola 

radiačnej situácie na území krajiny, získanie podkladov pre hodnotenie ožiarenia 

obyvateľov a zabezpečenie radiačnej ochrany. Vybrané údaje z monitoringu sú 

každoročne zasielané do JRC v Ispre ako plnenie úloh vyplývajúcich z článkov 35  

a 36 Zmluvy Euratom v súlade s požiadavkami EÚ, 

 Plán monitorovania rádioaktivity v okolí prevádzkovaných atómových elektrární  

za normálnej radiačnej situácie, ktorý sa vykonáva nepretržite, za účelom: 

 sledovania aktivít vybraných rádionuklidov, ktoré sa dostávajú do životného 

prostredia za normálnej prevádzky atómových elektrární, 

 získania dlhodobých časových trendov distribúcie rádionuklidov v životnom 

prostredí a možnosti včasného zistenia odchýlok od dlhodobých priemerov, 

 vytvorenia databázy výsledkov o rádioaktívnej kontaminácii životného 

prostredia za dané časové obdobie, ktorá slúži ako podklad pre zhodnotenie 

vplyvu výpustí z atómových elektrární na okolité životné prostredie. 

 Mimoriadny monitoring v prípade radiačnej havárie. 

 

Priority monitorovania, monitorované položky, merané veličiny a rozsah 

monitorovania sa prispôsobujú aktuálnej situácii, charakteru radiačného ohrozenia, úrovni  

a druhu rádioaktívnej kontaminácie, aktuálnym meteorologickým podmienkam, charakteru  

a rozmerom zasiahnutého územia, dostupným prostriedkom a časovému obmedzeniu alebo 

iným okolnostiam. Ak sú na vyhodnotenie radiačnej situácie potrebné údaje o uniknutej alebo 

uvoľnenej rádioaktivite z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia v zahraničí alebo  

o rádioaktívnej kontaminácii životného prostredia v zahraničí, úrad tieto údaje získava priamo 

od príslušných inštitúcií v zahraničí alebo prostredníctvom ich kontaktných inštitúcií  

v Slovenskej republike. ÚRMS je na základe nameraných výsledkov RMS zodpovedné  

za návrh opatrení na ochranu zdravia obyvateľov v prípade radiačnej nehody u nás resp. 

v zahraničí [14]. 

 

V núdzovej situácii, ktorá je mimoriadnou situáciou, ÚVZ SR podáva príslušným 

orgánom na úseku civilnej ochrany obyvateľstva návrhy na vykonanie ochranných opatrení, 

ktorými sú:   

 ukrytie a ukončenie ukrytia, 

 evakuáciu a ukončenie evakuácie, 

 dočasné presídlenie a ukončenie dočasného presídlenia, 

 trvalé presídlenie, 

 použitie profylaktík vrátane jódovej profylaxie alebo antidót, 

 zákaz alebo obmedzenie spotreby potravín a pitnej vody,  

 monitorovanie kontaminácie a dekontamináciu osôb, 

 zdravotné poradenstvo v súvislosti s ožiarením a poskytnutie  psychologickej podpory, 

 hygienická očista osôb, 

 zdravotný skríning a sledovanie kontaminovaných osôb alebo ožiarených osôb, 

 odstránenie a spôsob odstránenia rádioaktívnej kontaminácie z terénu, budov  

a materiálov na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany a bezpečnú likvidáciu 

rádioaktívne kontaminovaného materiálu, 

 režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej oblasti alebo zasiahnutej oblasti a ich 

odvolanie, 
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 monitorovanie územia, 

 varovanie obyvateľstva, 

 likvidácia úniku nebezpečných látok a zamedzenie ich nekontrolovaného šírenia, 

 zabezpečenie záchranných prác,  

 osobitná manipulácia s rádioaktívne kontaminovanými mŕtvymi osobami a určenie 

spôsobu ich pochovania. 

Rádioaktivita zložiek životného prostredia 

Pre meranie a hodnotenie rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia v prípade 

masívnejšieho úniku rádioaktivity je potrebné poznať radiačné parametre všetkých jeho 

zložiek, teda jednotlivých článkov reťazcov [15]. 

I. reťazec: 

vzduch – voda – pôda – poľnohospodárske produkty – potravinové výrobky – človek 

II. reťazec: 

       vzduch – krmoviny – mlieko – mäso – človek 

Prvý z týchto reťazcov predstavuje dlhodobejší proces a druhý rýchlejšie odráža 

dynamiku zmien v prostredí. Vo vzorkách životného prostredia a potravinového reťazca sa 

stanovuje a hodnotí množstvo umelých rádionuklidov a vo vybraných zložkách množstvo 

prírodných rádionuklidov. Rádiochemicky a gamaspektrometricky sa stanovuje: celková 

objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta, aktivita rádionuklidov 
90

Sr, 
137

Cs, 
131

I, 
3
H, 

222
Rn, 

226
Ra, 

228
Ra, 

210
Pb. 

 

Rádioaktivita ovzdušia 

V rámci širokej škály fyzikálnych, chemických, biologických a iných procesov 

v ovzduší vznikajú rádioaktívne látky, ktoré sa akumulujú, prenášajú a neustále sa menia. 

Svoj pôvod majú v samotnej prírode alebo vznikajú činnosťou človeka ako výsledok 

riadených a neriadených jadrových reakcií. 

Pri kontaminácii umelými rádionuklidmi vzniká rádioaktívny spad. V Grafe č. 1 je 

uvedený prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity, aktivity 
90

Sr, 
137

Cs a 
131

I 

v atmosférickom spade v období rokov 1961 až 2017. 

 

 
Graf 1. Prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity, aktivity 

90
Sr, 

137
Cs a 

131
I v atmosférickom spade 

v období rokov 1961 až 2017. 
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Rádioaktivita vôd 

Pri hodnotení rádioaktívnej kontaminácie životného prostredia sa venuje významná 

pozornosť vodám. Hodnotia sa najmä pitné, povrchové a odpadové vody. Pitné vody 

predstavujú významný zdroj vnútornej kontaminácie 
131

I a 
137

Cs. V Grafe 2 je uvedený 

prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity v pitnej vode v období rokov 1968 až 2017,  

Graf  3 znázorňuje prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity, aktivity 
90

Sr, 
137

Cs a 
131

I 

v povrchovej vode v období rokov 1968 až 2017 a Graf 4 zobrazuje vývoj hodnôt sumárnej  

β-aktivity, aktivity 
90

Sr, 
137

Cs a 
131

I v odpadovej vode v období rokov 1974 až 2017. 

 

 
Graf  2 Prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity v pitnej vode v období rokov 1968 až 2017. 

 

 
Graf 3. Prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity, aktivity 

90
Sr, 

137
Cs a 

131
I v povrchovej vode 

v období rokov 1968 až 2017. 
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Graf  4. Prehľad vývoja hodnôt sumárnej β-aktivity, aktivity 

90
Sr, 

137
Cs a 

131
I v odpadovej vode 

v období rokov 1974 až 2017. 

 

Rádioaktivita pôdy 

Kontaminácia pôdy umelou rádioaktivitou vzniká atmosférickým spadom a je 

spôsobená pokusnými jadrovými výbuchmi, resp. činnosťou jadrovoenergetickými 

zariadeniami. Graf 5 demonštruje vývoj hodnôt aktivity 
90

Sr a 
137

Cs v ornej pôde v období 

rokov 1962 až 2017. 

 

 
Graf 5. Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

90
Sr a 

137
Cs v ornej pôde v období rokov 1962 až 2017. 
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Rádioaktivita mlieka 

Rádionuklidy sa dostávajú do organizmu a do mlieka dojníc cestou kontaminovaného 

krmiva. Pri spotrebe mlieka s vyššou rádioaktivitou dochádza k zvýšenej sorpcii a retencii 

rádionuklidov v ľudskom organizme. Rádionuklidy sú v mlieku viazané na mliečne 

bielkoviny – kazeín. Graf 6 demonštruje vývoj hodnôt aktivity 
90

Sr a 
137

Cs v kravskom 

mlieku v období rokov 1965 až 2017. 

 

 
Graf 6. Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

90
Sr a 

137
Cs v kravskom mlieku v období rokov 1965 až 2017. 

 

Rádioaktivita rastlín 

Rádioaktívne aerosóly z ovzdušia sedimentujú na povrchu rastlín. Úroveň 

rádioaktivity v rastlinách závisí od plochy listov rastliny. Rádionuklidy sedimentované  

na povrchu listov sa sorpčnou činnosťou dostávajú do celej rastliny. Rastliny v pomerne 

krátkom čase sorbujú sedimentované rádionuklidy a iba umelé množstvo zostáva na povrchu 

listov viazané slabými sorpčnými silami. Rastliny tiež prijímajú rádionuklidy s pôdy 

koreňovým systémom. V nasledujúcich Grafoch 7 až 10 sú znázornené aktivity sledovaných 

rádionuklidov v obilí, zelenine, hubách a krmovinách. 
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Graf 7 Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

90
Sr a 

137
Cs v obilí v období rokov 1963 až 2017. 

 

 
Graf 8. Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

90
Sr a 

137
Cs v zelenine v období rokov 1963 až 2017. 
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Graf 9. Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

137
Cs v hubách v období rokov 1986 až 2017. 

 

 
Graf 10. Prehľad vývoja hodnôt aktivity 

90
Sr a 

137
Cs v krmovinách v období rokov 1963 až 2017. 

 

ZÁVER 

Úroveň aktivít vybraných rádionuklidov v jednotlivých zložkách biosféry je uvedený 

v grafickej forme. Z grafov je zrejmé, že najvýraznejší únik umelých rádionuklidov bol  

v 60–rokoch ako dôsledok jadrových skúšok. Druhou udalosťou, ktorá spôsobila výrazný 

výskyt umelých rádionuklidov v biosfére bola havária 4. bloku jadrovej elektrárne 

v Černobyle v roku 1986. Po Černobyľskej havárii až po súčasnosť sa úroveň aktivity 

umelých rádionuklidov v biosfére výrazne znížila, až na úroveň pozadia. Ojedinelý výskyt 

umelých rádionuklidov v zložkách životného prostredia je spôsobený činnosťou jadrových 

elektrární v Slovenskej republike a vedecko-výskumných centier vo svete. 
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ICRP sústavne sleduje vývojové tendencie v oblasti ochrany zdravia  

pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia, robí selekciu základných princípov 

a navrhuje a upravuje základnú koncepciu ochrany pred žiarením. 

Európska komisia vydala smernicu Rady 2013/51/Euratom z 22. októbra 2013, ktorou 

sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom na rádioaktívne látky 

obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu a smernicu Rady 2013/59/Euratom  

z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ochrany  

pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia, a ktorou sa zrušujú 

smernice 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom  

a 2003/122/Euratom. Smernice vychádzajú z aktuálnych princípov a poznatkov uverejnených 

v odporúčaní ICRP č. 103 a je pre krajiny EÚ záväzným dokumentom. Slovenská republika 

implementovala smernice do právnych predpisov Slovenskej republiky na základe, ktorých 

upravila, sprísnila a doplnila pravidlá činností v oblasti radiačnej ochrane.  

Na základe uvedených smerníc a odporúčania Slovenská republika vydala 

s účinnosťou ku dňu 1. apríla 2018 nový zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov a päť vykonávacích predpisov.   

 

SUMMARY 

 Assessment of any release of radioactivity to the environment is important  

for the protection of public health, especially if the released radioactivity can enter the food 

chain. The safety standards, incorporated into national legislation and regulations  

and supplemented by international conventions and detailed national requirements, establish  

a basis for protecting people and the environment.  

With effect from 1 April 2018, the new radiation protection law is in force in the Slovak 

Republic. 
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Občanské radiační monitorovací sítě v ČR - projekt RAMESIS 

Mgr. Jan Helebrant, Ing. Petr Kuča 

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO) 
Bartoškova 1450/28, 140 00 PRAHA 4 - Nusle 

jan.helebrant@suro.cz 

ÚVOD 

Výzkumný projekt RAMESIS [1] (ID: VI20152019028, Radiační měřící síť  

pro instituce a školy k zajištění včasné informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst  

a obcí) je projekt bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR, řešený SÚRO 

ve spolupráci s ÚTEF ČVUT a NUVIA a.s. zaměřený na podporu vytvoření a provozování 

občanské měřicí sítě pro monitorování dávkového příkonu záření gama v ČR a podporu 

porozumění problematice radiační ochrany veřejností. 
V rámci projektu jsou vyvíjeny jednoduché a cenově dostupné detektory pro průběžné 

stacionární měření, určené zejména pro školy a další instituce, a pořízeny detektory  

pro mobilní monitorování, detektory obou typů jsou zapůjčovány zájemcům o měření.  

Pro zpracování, ukládání a prezentaci výsledků měření je vyvíjena centrální aplikace 

RAMESIS, která zajišťuje i datové přenosy z měřicích zařízení do centrální databáze,  

a obsahuje i portál pro publikaci informací o problematice radiační ochrany, měření, 

předávání dat a pro komunikaci s uživateli i s veřejností. Uživatelům detektorů jsou 

poskytovány nástroje pro lokální prezentaci výsledků měření a další podpora. 
 

POPIS PROJEKTU RAMESIS 

Výstupem projektu RAMESIS je občanská měřicí síť pro měření tvořená pevně 

umístěnými (stacionárními) detektory a mobilními detektory pro monitorování dávkového 

příkonu záření gama. Data shromažďuje, ukládá a uživateli prezentuje centrální aplikace,  

a informační portál poskytuje návody, nástroje pro lokální zpracování dat a vzdělávací 

materiály. 

 
Obr. 1. Schéma sítě RAMESIS. 

 

STACIONÁRNÍ DETEKTORY 

Důležitou součástí projektu jsou stacionární detektory - tj. staničky určené pro fixní 

montáž v budovách škol, obecních úřadů apod. V rámci projektu bude vyrobeno min. 100 
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kusů těchto detektorů a ty budou bezplatně zapůjčovány vybraným institucím a dalším 

subjektům, za předpokladu jejich provozování v režimu kontinuálního měření a předávání 

výsledků měření do databáze centrální aplikace RAMESIS. 
V průběhu projektu bylo spoluřešitelem ÚTEF ČVUT otestováno více různých typů 

detekčních jednotek využívající Si-diody různých výrobců a velikostí, nicméně výsledky 

nenaplnily očekávání a proto bylo zvoleno řešení na bázi tzv. křemíkového fotonásobiče 

(SiPM) v kombinaci s plastovým scintilačním krystalem. 
Stanička bude kabelem připojená k internetu a se serverem RAMESIS bude 

automaticky komunikovat a posílat naměřená data zabezpečeným připojením. V rámci 

projektu bude vytvořena demonstrační měřicí síť těchto staniček a vybraní uživatelé dostanou 

navíc k dispozici i pokročilejší techniku využívající Si a GaAs pixelové detektory. 
 

MOBILNÍ DETEKTORY 

Pro snadné a uživatelsky přívětivé měření v terénu byly vybrány přístroje Safecast 

bGeigie Nano [2] vybavené detektorem typu Geiger-Müller, vestavěnou GPS a automatickým 

ukládáním dat na paměťovou kartu typu microSD. Vše je umístěné v mechanicky odolném  

a pracho/vlhkotěsném polykarbonátovém pouzdru koncipovaném pro venkovní použití. 
 

 

 
Obr. 2. Safecast bGeigie Nano – konstrukce. 

 

Safecast bGeigie Nano je tzv. open hardware, což znamená, že kompletní technické 

specifikace jsou volně k dispozici a uvolněn byl i zdrojový kód firmware přístroje. To velmi 
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zjednodušuje diagnostiku a servis a umožňuje i identifikování a opravu případných chyb 

na úrovni firmware, což u komerčních přístrojů není možné. Data se z microSD karty 

nahrávají do webové aplikace Safecastu a jsou po schválení publikována na online mapě 

Safecast Tile Map [3]. 

 

 
Obr. 3. Online mapa Safecast - měření v ČR k 23.8.2018. 

 

 
Obr. 4. Online mapa Safecast - několik vybraných zahraničních lokalit (zleva: Semipalatinsk, Nepál, 

Lanzarote) proměřených v rámci služebních nebo soukromých cest, stav k 23.8.2018. 
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Přístrojů bGeigie Nano má SÚRO několik desítek a již několik let je bezplatně 

zapůjčuje zájemcům z řad veřejnosti výměnou za předávání přístrojem naměřených dat. 

Od nasazení přístrojů bGeigie Nano dodnes bylo do Safecast databáze nahráno již téměř 3000 

souborů měření, z toho téměř 900 jen od počátku roku 2018. Díky tomu se Česká Republika 

rychle stala jedním z nejlépe proměřených evropských států na Safecast mapě a díky zájmu 

uživatelů se přístroje od SÚRO podílely na měření i v zahraničí (na služebních cestách  

i dovolených) vč. exotických lokalit jako např. Nepál nebo oblast bývalé sovětské jaderné 

střelnice Semipalatinsk v Kazachstánu. 

 

VÝSLEDKY ŘEŠENÍ PROJEKTU 

DESKTOPOVÝ SOFTWARE PRO UŽIVATELE A DALŠÍ PODPŮRNÉ NÁSTROJE 

Vzhledem k tomu, že stávající systém prezentace výsledků měření prostřednictvím 

webu SAFECAST [3] zpřístupňuje data až po několika dnech od jejich předání uživatelem 

do databáze, což neumožňuje aktuální zpracování a přehled výsledků měření, v rámci 

projektu bylo vytvořeno řešení umožňující uživatelům si data naměřená přístroji Safecast 

prohlédnout na lokálním počítači/notebooku okamžitě po skončení měření - tj. ještě  

před nahráním dat na web Safecast nebo do webové aplikace RAMESIS. Toto řešení dává 

uživatelům navíc i možnost jednoduchého odstranění části dat, kterou předávat ke zveřejnění 

z jakéhokoli důvodu nechtějí. Může jít o data uvnitř naměřená např. během delší zastávky 

nebo uvnitř budovy, která nejsou použitelná kvůli vysoké chybě určení polohy, nebo  

o ochranu soukromí uživatele, který nechce, aby v rámci měření byly de facto zveřejněny 

např. údaje o jeho bydlišti nebo o všech během měření navštívených místech. 
Důležitými podmínkami vývoje podpůrných nástrojů bylo, aby výše zmíněné mohl 

provést uživatel i bez stálého připojení k internetu a aby software a podpůrná data mohly být 

volně a bezplatně distribuovány všem zájemcům. 
Zvolen byl open-source program QGIS [4], s jehož používáním má SÚRO 

několikaleté pozitivní zkušenosti, je multiplatformní (k dispozici je pro systémy Windows, 

Linux i Mac) a je šířen pod licencí GNU GPL. SÚRO zajistil vývoj QGIS doplňku (pluginu) 

pro práci se Safecast daty a plugin je nyní veřejně dostupný z oficiálního repozitáře QGISu. 
 

 
Obr. 5. Zobrazení dat naměřených přístrojem Safecast pomocí programu QGIS  

s podkladovým offline mapovým podkladem z dat OpenStreetMap. 
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Safecast plugin umožňuje snadné načtení dat měření z přístroje Safecast bGeigie Nano 

do QGISu s přednastaveným stylem barev podle kategorií hodnot, a umožňuje i zobrazení 

základních statistických dat měření a jednoduchého grafu jeho průběhu. Plugin pracuje přímo 

s nativním formátem dat Safecast LOG a umožňuje uživateli po případném odstranění části 

dat výsledek snadno uložit opět do tohoto formátu. Kromě nástrojů Safecast pluginu má 

uživatel pro potřeby pokročilé vizualizace a práce s daty k dispozici i širokou paletu funkcí 

nabízených přímo QGISem, nebo dalšími pluginy. 
 

 
Obr. 6. Základní panel nástrojů Safecast QGIS pluginu. 

 

Nová generace pluginu pak uživateli poskytuje doplňující funkce jako je výpočet rychlosti 

pohybu mezi jednotlivými body, základní statistické údaje o měřené trase (průměrný  

a maximální dávkový příkon, délka trasy v km, průměrná rychlost apod.). Nástrojový panel 

pluginu byl rozšířen o panel grafu průběhu dávkového příkonu po trase a další nastavení. 
 

 
Obr. 7. Pro uživatele nejpodstatnější novinky v druhé generaci Safecast QGIS pluginu - panel 

statistik a grafu a nové údaje v atributové tabulce vrstvy. 
 

Velmi důležité jsou pro práci s daty i podkladové mapy. Pro tento účel byly využity 

podklady OpenStreetMap, které jsou - opět bezplatně - k dispozici pod licencí Open Database 

License (ODbL) a lze z nich vytvořit mapové podklady jak vektorové (škálovatelné 

do různých měřítek bez ztráty kvality), tak i rastrové, a vše pak bezplatně poskytovat 

uživatelům. 
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Obr. 8. Generátor offline mapových podkladů z dat OpenStreetMap. 

 

Společnost OpenGeoLabs s.r.o., která pro SÚRO vyvinula Safecast plugin pro QGIS, 

vyvinula také nástroj pro generování rastrových offline map z OpenStreetMap dat. 

Výsledkem je soubor rastrových offline map v jednom souboru formátu MBTiles, což je 

otevřený formát založený na databázi SQLite. SÚRO pro uživatele SÚRO v rámci projektu 

zpracovalo a udržuje/aktualizuje sadu základních map ČR a vybraných dalších států  

a regionů, kteréžto mapy si Uživatelé mohou zdarma a zcela legálně stáhnout a používat. 

Po dohodě může SÚRO zajistit přípravu takovýchto map pro libovolný region podle 

požadavků uživatele (za předpokladu že jsou pro daný region dostupná data OpenStreetMap). 

 

APLIKACE PRO CENTRÁLNÍ PRACOVIŠTĚ MĚŘICÍ SÍTĚ 

Aplikace zahrnuje softwarové prostředky vyvíjené a použité v projektu RAMESIS: 

 centrální aplikace 

 desktopový software QGIS a pluginy pro práci s naměřenými daty 

 informační portál realizovaný formou wiki 

 

CENTRÁLNÍ APLIKACE RAMESIS 

Softwarové řešení běžící na serveru RAMESIS vyvíjí NUVIA a.s. Jedná se o software 

zajišťující zabezpečenou komunikaci se sítí stacionárních detektorů, automatické zpracování 

dat z nich a zajištění uživatelského rozhraní pro uživatele s různými oprávněními. Poskytuje 

také nástroje pro nahrávání a zpracování dat z mobilních detektorů, které si uživatelé berou 

na měření do terénu. 

Uživatelské rozhraní běží v rámci internetového prohlížeče, je platformě nezávislé (tj. 

funguje jak na MS Windows, ale i v Linuxu nebo Androidu) a zajišťuje prezentaci 

naměřených dat ze staniček formou mapy, grafů, tabulek atd. 
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Obr. 9. Ukázky webového rozhraní centrální aplikace RAMESIS. 

 

Software počítá také s exportem a předáváním dat do dalších obdobných systémů 

na národní i mezinárodní úrovni a je připraven pro snadné doplnění modulů pro příjem dat 

 i z dalších zdrojů. 

Celý systém je koncipován tak, aby bylo možné v budoucnu přidat podporu dalších 

zařízení a celé rozhraní lze přeložit do různých jazyků. 

 

INFORMAČNÍ PORTÁL A MATERIÁLY PRO UŽIVATELE 

Společně s centrální aplikací je vytvářen také informační portál [5] pro prezentaci 

informací jak o projektu RAMESIS, používaných detektorech a jejich parametrech a ovládání, 

zásadách a způsobu měření atd., tak i obecných informací o problematice radiační ochrany,  

o radiačním monitorování, atd. 

Informační portál využívá opět open-source řešení - informace jsou publikovány 

prostřednictvím MediaWiki běžící na serveru s Debian linuxem. 
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Obr. 10. Webové rozhraní RAMESIS wiki. 

 

Portál obsahuje širokou škálu informací pro uživatele, většinou poskytovanou formou 

webové prezentace, menší část pak formou PDF dokumentů s materiály k tisku. K uvedení 

do problematiky radioaktivity a záření slouží jednoduchou a laikovi přístupnou formou 

zpracovaná obecná část týkající se radioaktivity podloží, kosmického záření a dalších 

přírodních zdrojů, které se podílejí na výsledné hodnotě naměřené přístrojem. 
 

 
Obr. 11. Ukázka jednoho z materiálů pro tisk. 

 

Rozsáhlá část se věnuje problematice detektorů Safecast, jejich obsluze a měření  

v terénu - využití různých dopravních prostředků, způsoby umístění detektoru atd.  

Pro uživatele jsou připraveny i návody na zpracování a vizualizaci naměřených dat. 
 

 

 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

153 

 

ZÁVĚR 

Výsledkem výzkumného projektu RAMESIS je komplexní řešení poskytující 

zájemcům z řad veřejnosti možnost zapojit se do radiačního monitorování, a to jak ve formě 

instalace fixních staniček v budovách škol, obecních úřadů apod. pro průběžné měření, tak 

 i aktivnější formou měření v terénu s využitím mobilních detektorů SAFECAST. 
Nedílnou součástí je centrální aplikace RAMESIS shromažďující data ze zmíněných 

stacionárních i mobilních detektorů a informační portál poskytující návody k obsluze přístrojů 

a výukové materiály ke zvýšení informovanosti veřejnosti v oblasti radioaktivity. 
Pozornost byla věnována i vývoji desktopových softwarových nástrojů pro práci s daty 

(i v případě nedostupnosti internetového připojení) a zajištění možnosti lokálního zobrazení 

dat u stacionárních i mobilních detektorů. 
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Problematika výstavby stínících betonových konstrukcí proti 

účinkům ionizujícího záření 

Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc., Ing. Lubomír Vítek, Ph.D. 

Ústav stavebního zkušebnictví, FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká republika 

hobst.l@fce.vutbr.cz  

ÚVOD 

Stínící konstrukce se v některých oblastech národního hospodářství stávají důležitou součástí 

staveb. Jedná se především o defektoskopická pracoviště ve strojírenství, kde jsou jako zdroje 

brzdného záření používány lineární urychlovače, dále pak zpracovatelský průmysl plastů, 

který využívá elektronových svazků pro finální výrobu plastů a v neposlední řadě je to 

zdravotnictví, zvláště onkologie, kde se brzdné záření lineárních urychlovačů používá 

k léčebným účelům. Stínící konstrukce jsou i významnou částí jaderných elektráren, jejichž 

výstavba se plánuje v blízké budoucnosti. 

Stínící konstrukce proti účinkům ionizujícího záření se nejčastěji zhotovují z obyčejného 

betonu, který v sobě zahrnuje jak těžší prvky, které jsou účinné pro zeslabení záření gama  

a též lehké prvky které jsou účinné pro odstínění látkového záření, jako je třeba záření 

neutronové. Obyčejný beton, zhotovený z místního kameniva, proto vychází jako ekonomicky 

nejpřijatelnější stínící materiál. Při odstiňování zdrojů záření s vysokou energii nebo velkým 

dávkovým příkonem, se však dostáváme do problémů, protože navrhované stínící konstrukce 

dosahují nadměrných tlouštěk, které jsou z prostorového hlediska mnohdy těžko 

akceptovatelné. Obecně se stínící účinnost betonu zvyšuje s růstem jeho objemové hmotnosti, 

a proto se v mnohých případech části stínění zhotovují z „těžkých betonů“. 

Pod pojmem těžké betony rozumíme betony, jejichž objemová hmotnost je větší nežli  

ρ= 2600 kg/m
3
. Této vysoké objemové hmotnosti je dosaženo použitím vhodného těžkého 

kameniva. Taková těžká kameniva mohou být buď přírodní, nebo umělá. Právě u těchto 

kameniv se projevují protikladné požadavky. Stínící betony by měly být homogenní, aby 

stejnoměrně zeslabovaly ionizující záření. Těžké složky betonu však mají tendenci 

k segregaci. Je proto třeba zvolit optimální technologický předpis pro každý typ kameniva  

a v průběhu výroby stínící konstrukce zvolit vhodnou metodu kontroly, která by zajistila 

předepsané objemové hmotnosti těžkého betonu. 

Pokud mluvíme o „stínících betonech“ a míníme tím obvykle stínění proti účinkům záření 

gama a vysokoenergetického fotonového záření cca do 20 MeV s vysokým dávkovým 

příkonem ionizujícího záření. Tato záření jsou vskutku zeslabována v závislosti od „měrné“ 

hmotnosti stínícího materiálu. U jaderných reaktorů a u zdrojů brzdného záření vysokých 

energii se však kromě záření gama tvoří ještě neutronové záření, kde principy jeho 

zeslabování jsou rozdílné od principu zeslabování záření gama. Neutronové záření je 

zeslabováno na jádrech lehkých prvků a nejúčinnější jsou právě jádra vodíku (H2) a to právě 

ve formě, kdy jsou ve sloučenině s kyslíkem jako voda (H2O). (Kromě vody to mohou být 

ještě další látky, kde je vodík vázán, jako plastické hmoty PE nebo parafín). Ve své podstatě  

i běžné betony včetně těžkých betonů obsahují do jisté míry vázanou vodu a tak jsou  

i stínícími materiály proti neutronovému záření. V některých případech je však vyžadováno, 

aby stínící vlastnosti betonu nepoklesly ani při vyšších teplotách (jaderné reaktory). V těchto 

případech je nutno do betonu přidávat speciální kamenivo, které obsahuje vázanou vodu i při 

vyšších teplotách. K takovým materiálům patří např. serpentinity. Pro záchyt již pomalých 

neutronů je pak výhodné do betonů přidávat bór, jehož množství do betonu je nutno velmi 

přesně dávkovat (při vyšší dávce bóru přestává beton tuhnout a rozpadá se). 
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Obr. 1. Dokončená stavba stínící konstrukce 

lineárního urychlovače (LU) v nemocnici v Chebu. 

KONSTRUKCE Z TĚŽKÉHO BETONU 

Dosud nejrozšířenější konstrukce, kde se 

využívá těžkých betonů, jsou stínící 

konstrukce lineárních urychlovačů, 

používaných jak v defektoskopii tak při 

léčení onkologických onemocnění (obr. 

1). U těchto konstrukcí rozeznáváme 

obvykle dvě oblasti stínění. Tu oblast, 

kam dopadá účinný svazek záření, 

nazýváme „primární stínění“ (obr. 2). Na 

zbývající část konstrukce dopadá 

odražené záření od předmětů v ozařovně 

a únikové záření z vlastního ozařovače a 

tuto oblast konstrukce nazýváme 

„sekundární stínění“.  Dávkový příkon 

účinného svazku může být až 1000 krát 

větší nežli sekundární záření. Při návrhu 

stínících konstrukcí by proto vycházel 

velký nepoměr tlouštěk mezi primárním a 

sekundárním stíněním, pokud by bylo 

zhotoveno ze stejného materiálu. V tomto 

případě je proto výhodné navrhnout 

primární stínění z těžkého betonu a tím 

redukovat jeho tloušťku. Zvlášť účelné je 

však těžké betony navrhovat při 

rekonstrukčních pracích, zejména při 

realizaci vestaveb, u kterých je možnost 

volby tloušťky stěny limitována 

stávajícím dispozičním řešením.  

Podstatou těžkého betonu je, že jako složka pro jeho výrobu se používá kamenivo o vysoké 

specifické hmotnosti. Nejčastěji to bývá drcený baryt, mohou to však i být i různé železné 

rudy nebo doplňkově litinová drť, popř. sekané kousky železa. Objemová hmotnost těžkého 

betonu závisí na množství těžkých látek v kamenivu a musí být pro každé naleziště pečlivě 

stanovena zvlášť. Obecně se dá tvrdit, že se vzrůstající měrnou hmotností kameniva prudce 

roste i jeho cena, která se projeví na výsledné ceně těžkého betonu.  

 

Typy těžkých betonů 

Podle převažujícího druhu použitého těžkého kameniva můžeme těžké betony rozdělit do tří 

následujících typů: 

Barytový beton  

Samotný barytový beton je vhodný především pro stínění rentgenových pracovišť, s rentgeny 

do energie 500 kV.  Pro vyšší energie záření se směs barytového betonu doplňuje litinovou 

drtí pro zvýšení objemové hmotnosti, nebo se používá jiný druh kameniva. 

Jako kamenivo se používá baryt (těživec) BaSO4, který je v kamenivu obsažen v různé 

koncentraci. Koncentrace BaSO4 u kvalitního barytu dosahuje 75%. Velmi čisté barytové 

kamenivo (90 %  BaSO4) je možné dovážet i z Číny. Měrná hmotnost kameniva dosahuje až  

4 200 kg/m
3
. Cena je však vlivem dopravních nákladů vyšší než u slovenského kameniva. 

 
Obr. 2. Schéma oblasti primárního 

a sekundárního záření LU. 
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Beton zhotovený z barytu s velkou koncentrací BaSO4 může mít průměrnou objemovou 

hmotnost až  = 3500 kg/m
3
.  

Betony využívající železné rudy jako kameniva 

Jedná se o rudy limonit (hnědel) ( Fe2O3 . n H2O), hematit (krevel) (Fe2O3) a nejúčinnější 

magnetovec (magnetit) (Fe3O4), který obsahuje až 72% železa. Jeho měrná hmotnost je až 

5200 kg/m
3
. Beton zhotovený z magnetitu dosahuje objemové hmotnosti 3400 až 4000 kg/m

3
. 

Lze využít i ilmenit (FeO.TiO2) – titanová ruda. Beton zhotovený z ilmenitu dosahuje 

objemovou hmotnost  = 3500 kg/m
3
. 

 

Zvláštní těžké betony 

a) Ferofosforový beton 

Ferofosfor (směs FeP, Fe2P), vzniká jako vedlejší produkt při výrobě fosforu. Vzhledem  

ke své vysoké objemové hmotnosti lze dosáhnout objemové hmotnosti betonu až  

 = 4800 kg/m
3
.  

b) Železo – portlandský  velmi těžký beton 

Kamenivo tohoto betonu je nahrazeno litinovou drtí nebo sekaným železem. Sekané železo 

může být i vedlejším produktem při výrobě šroubů, fitinků a jiných výrobků ze železa. Tento 

beton se však vyrábí velmi těžko a těžko se zpracovává. 

Železo-portlandské betony dosahují objemové hmotnosti  = 5000 až 6000 kg/m
3 

. 

c) Uranový beton  

Ochuzený uran (DU – depleted uranium) se nachází ve velkém množství jako odpadní 

materiál ve státech, které se zabývají výrobou obohaceného paliva pro jaderné elektrárny 

(resp jaderných bomb). Jednou z možností jeho využití je použít vhodně upraveného oxidu 

uranu jako kameniva do betonu. Toto kamenivo se vyrábí v USA pod názvem DUAGG a má 

objemovou hmotnost  = 8800 kg/m
3 

. Z něj vyrobený beton má název DUCRETE a dosahuje 

objemové hmotnosti  = 6400 kg/m
3 

. Tento beton je v USA určen pro výrobu kontejnerů pro 

uskladnění vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů v úložištích. 

Pozn.: Ochuzený uran je v naší zemi pokládán za štěpný materiál, který podléhá přísné 

evidenci a kontrole a tak je malá pravděpodobnost, že by se přednosti DUCREATU mohly 

ověřit i v našich podmínkách. 

 

Speciální stínící betony 

Kromě zdrojů záření gama se stále častěji jak v průmyslu, tak ve zdravotnictví setkáváme 

s požadavky na stínění buď jen neutronového zdroje záření (např. využívání kalifornia Cf 252 

v brachyoterapii) anebo na kombinaci neutronového záření a záření gama. Vyhovující stínící 

materiál proto musí obsahovat jak prvky s nízkým atomovým číslem Z pro odstínění 

neutronového záření, tak prvky s vysokým Z pro odstínění primárního záření gama ze zdroje 

a sekundárního záření a ze záchytu neutronů. Jako účinný stínící prostředek proti tomuto 

kombinovanému záření se jeví vhodně modifikovaný beton, specifického složení. 

Nejznámější betony pro odstínění neutronového záření jsou betony serpentinitové a boritové. 

a) Serpentinitový beton 

Serpentinitové horniny obsahují azbest (3MgO.2SiO2.2H2O), který je schopen dlouhodobě 

uchovávat svoji krystalizační vodu až do teploty 450
o
C. Jako kamenivo lze však použít pouze 

takový serpentinit, který tvoří krátká vlákna. Kvalitní azbest s dlouhými vlákny nelze  

pro účely stínění používat, neboť neumožňuje kvalitní zpracování betonu. Serpentinitové 

kamenivo se používá v případech, kdy se předpokládá vnitřní teplota betonu vyšší než 95 
o
C, 
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což se vyskytuje především u jaderných reaktorů. Výhodnost aplikace serpentinitového 

betonu pro stínění před neutronovým zářením je tedy dána těmito charakteristikami: 

 velkým obsahem vázané vody 

 odolností proti vysokým teplotám 

Objemová hmotnost serpentinového betonu je 2100 kg/m
3
, tedy menší než u klasického 

betonu, a proto i jeho stínící účinky proti záření gama jsou nižší.  Stínící účinky proti 

neutronovému záření jsou však podstatně lepší než u klasického betonu. Proti kombinovaným 

zdrojům záření lze serpentinitový beton upravit přidáním těžkých frakcí kameniva nebo 

litinovou drtí. 

b) Boritový beton 

Beton z těžkého kameniva a kameniva s obsahem vodíku zeslabuje záření gama a rychlé 

neutrony. Je však nutno ještě dosáhnout záchytu tepelných neutronů bez následného vzniku 

vysokoenergetického sekundárního záření gama. K tomu je nutno do betonu přidat prvky, 

které mají velký absorpční průřez pro tepelné neutrony s následnou emisí pouze 

nízkoenergetického záření gama. Vyhovujícím prvkem je izotop B 10, který je obsažen 

v horninách, anebo se přidává jako umělá přísada (je ho obsaženo 19% v přírodním bóru). Bór 

může být přidáván do obyčejného a těžkého betonu různými způsoby. Nejlépe je přidávat bór 

ve formě písku o velikosti zrna 0,5 ~ 2,5 mm. Doporučuje se max. podíl 0,9 ~ 1% bóru 

vztaženo na hmotu betonu. S ohledem na stínící účinky není zvyšování obsahu bóru  

nad 1,5 % efektivní, navíc narůstají problémy s tuhnutím betonu. 

 

Problematika výroby, ukládání a zpracování těžkých betonů 

Těžké betony mají obecně jiné reologické vlastnosti nežli „obyčejné betony“. Projevuje se to 

na celém postupu od jeho výroby až po proces zpracování. Výroba betonu může být zajištěna 

v centrálních betonárnách, ale dávkování na jednotlivé záměsi musí být nižší, aby nebyla 

betonárna přetěžována. Stejně při přepravě těžkého betonu autodomíchávači musí být brán 

zřetel na větší objemovou hmotnost betonu a dbát na to, aby autodomíchávače přepravovaly 

povolené zatížení.  Betony do objemové hmotnosti cca 3200 kg/m
3
 jsou s obtížemi čerpatelné 

(obr. 3). V některých případech je 

výhodné vyrábět těžký beton přímo  

na staveništi v mobilních betonárnách  

a dopravovat čerstvý beton nádobami – 

bádiemi. Zde pak občas dochází  

k problémům při vyprazdňování badií,  

a proto jsou k nim často připevňovány 

příložné vibrátory, které po zapnutí 

usnadňují jejich vyprazdňování. 

Hutnění těžkých betonů se provádí 

nejčastěji vysokofrekvenčními 

ponornými vibrátory, po vrstvách cca 

400 mm betonu. Obsluha vibrátorů musí 

být vyškolena tak, aby při zpracování 

čerstvého betonu nedocházelo k rozměšování a segregaci těžkého kameniva.  

Při výstavbě stínících konstrukcí je častý požadavek, aby betonáž stínících stěn probíhala  

„na jeden zátah“ bez pracovních spár. Betonáž tedy probíhá bez přestávky i více než 24 hod.  

a v tomto případě je nutno dopředu počítat s možnými výpadky techniky jak mísícími, tak 

přepravními. Pokud je beton čerpán, je dobré mít na stavbě zajištěnu náhradní čerpací 

techniku, kdykoliv připravenou k okamžitému použití. I při dopravě betonu bádiemi je dobré 

mít připraven náhradní jeřáb. Toto doporučení vychází z dlouholetých zkušeností, kdy právě 

 
Obr. 3. Průběh výstavby stínící konstrukce LU 
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rezervní připravená technika umožnila bezchybný průběh betonáže. Je však zřejmé, že tato 

zabezpečovací opatření opět prodražují již tak drahou výrobu těžkého betonu. 

 

KONTROLA OBJEMOVÉ HMOTNOSTI TĚŽKÝCH BETONŮ 
Bezpečnost konstrukcí se zdroji ionizujícího záření závisí především na homogenitě stínícího 

materiálu. Na kontrolu homogenity stínících konstrukcí byl kladen důraz již od dob výstavby 

naší první jaderné elektrárny A-1 v Jaslovských Bohunicích (nyní Slovenská republika).  

Pro stanovení homogenity stínících betonů lze využít různých metod. Jako příklad lze uvést 

systematický a průběžný odběr vzorků a jejich vyhodnocení v laboratoř, nebo ultrazvuková 

kontrola na hotové konstrukci. Většina těchto metod však neumožňuje okamžitou reakci  

na chybný postup při betonáži. Jako optimální se ukázalo využití přístrojů, založených na 

měření zeslabení záření gama po průchodu zkoušeným materiálem – radiometrických 

přístrojů. Tyto přístroje vyrábí řada firem po celém světě a dají se využít nejen na kontrolu 

homogenity čerstvého betonu, ale i v ostatních odvětvích národního hospodářství (zhutnění 

zemin u zemních hrází, kontrola účinnosti podbíjecích mechanizmů pro štěrková lože kolejí 

aj.).  

 

Radiační hutnoměry VUT 

Již od 60. let 20. stol. se tehdejší Ústřední středisko radiační defektoskopie VUT v Brně 

zaměřovalo na konstrukci vpichovacích radiometrických přístrojů – hutnoměrů, které se jevily 

jako optimální pro kontrolu zhutnění čerstvých betonových směsí. Byla zhotovena celá řada 

prototypů, které byly na základě zkušeností z měření „in situ“ průběžně inovovány. Cílem 

těchto inovací bylo především snížit hmotnost radiačních hutnoměrů a zvýšit komfort 

obsluhy. Dříve používaný stínící materiál  - olovo Pb (ρ = 11 

360 kg/m
3
)- byl nahrazen ochuzeným uranem U238 (ρ = 19 

200 kg/m
3
). Při stejných stínících účincích činí hmotnost 

uranového krytu cca 1/4 hmotnosti olova. V tomto případě 

0,75 kg oproti 3 kg u dřívějších modelů. Celkově se podařilo 

snížit hmotnost radiačních hutnoměrů z původních 13,5 kg na 

5 kg. Vývoj kontinuálně pokračoval i na Ústavu stavebního 

zkušebnictví Fakulty stavební VUT v Brně, kde se dospělo 

k poslednímu modelu Radiačnímu hutnoměru VUT – IX 

(obr. 4). Konstrukčně se tento radiační hutnoměr skládá ze 

dvou dílů, vzájemně propojených duralovou trubkou.  

Ve spodním díle je umístěn kryt se zářičem, akumulátorové 

baterie a detektory záření. V horním díle je umístěna 

vyhodnocovací elektronika a čelní ovládací panel se všemi 

ovládacími a komunikačními prvky. Toto uspořádání 

respektuje ergonomická hlediska práce, protože jak při 

ovládání, tak při čtení hodnot není zapotřebí se k hutnoměru 

sklánět. Použitý software zaručuje vysoký uživatelský 

komfort. Až 900 naměřených hodnot objemové hmotnosti 

(včetně zadané hloubky měření a doby měření) se ukládá do vnitřní paměti hutnoměru  

pro pozdější kontrolu nebo pro přenesení do nadřízeného počítače ke zpracování dat.  

 

Praktické použití radiačních hutnoměrů při kontrole stínění 

Nestejné vlastnosti jednotlivých složek betonové směsi, nestejnoměrnost výroby a složení 

betonové směsi, stejně jako doprava, ukládání a zhutňování by mohly při případném souběhu 

těchto vlivů způsobit zhoršenou kvalitu betonu a tím snížit jeho stínící účinek. Úkolem 

 
Obr. 4. Radiační hutnoměr 

VUT-IX 
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Obr. 5. Kontrola hutnosti těžkého betonu před 

jeho uložením do bednění. 

průběžné kontroly je proto stav zhutněné betonové směsi zjistit a sjednat případnou nápravu. 

Proto probíhá radiometrická kontrola objemové hmotnosti pomocí radiačního hutnoměru 

ihned po uložení betonové směsi a jejím zhutnění. 

Kontrola objemové hmotnosti čerstvé betonové směsi se proto uskutečňuje ve dvou fázích: 

a) betonová směs je kontrolována ve zkušební nádobě z každého domíchávače 
(Obr. 5), 

b) uložená a zpracovaná betonová směs je kontrolována přímo v bednění (Obr. 6). 

 
V případě, že průměrná objemová hmotnost v měřeném místě by byla nižší než projektovaná 

objemová hmotnost, bylo by toto místo ještě znovu zhutněno ponornými vibrátory, popř. byla 

okamžitě přijata opatření na zlepšení kvality vyráběného betonu. Kontrola na opraveném 

místě pak musí být vždy znovu opakována.  

Souborem výše uvedených opatření je 

obvykle dosaženo objemové hmotnosti vyšší, 

než požadoval projekt. 

Naměřené hodnoty objemové hmotnosti 

betonové směsi ve zkušební nádobě a v 

bednění v průběhu betonáže se přímo na 

místě zapisují do připravených půdorysných 

schémat objektu (obr. 7). Zápisy slouží potom 

k vyhodnocení, které se provádí po skončení 

radiometrické kontroly na pracovišti VUT v 

Brně. 

Jako příklad lze uvést kontrolu objemové 

hmotnosti ukládané betonové směsi na stavbě 

biologického stínění radioterapeutického 

objektu v areálu nemocnice v Chebu. Celkem 

zde bylo proměřeno 75 autodomíchávačů a 374 kontrolních bodů ve stěnách a stropu 

konstrukce.  

Výsledky měření byly počítačově zpracovány. Program byl sestaven pro výpočet Gaussova 

normálního rozložení hodnot. Z celého souboru měření bylo provedeno statistické 

vyhodnocení pro jednotlivé vrstvy a nakonec pro celé stěny a stropy. Vypočtené hodnoty byly 

přehledně sestaveny do tabulek. Z naměřených hodnot byly dále vypočteny souřadnice 

Gaussova rozložení, jako je šikmost, špičatost a souřadnice inflexních bodů. 

 
Obr. 6. Kontrola hutnosti betonu v průběhu 

výstavby stínění. 

 
Obr. 7. Půdorysné schéma stínící konstrukce 

s vyznačenými místy kontroly 
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Na základě znalosti směrné objemové 

hmotnosti ρ0 a směrodatné odchylky s lze 

vypočítat zaručenou objemovou hmotnost 

stínícího betonu ρg. Ta se rovná směrné 

objemové hmotnosti  ρ0 snížené o 1,64 

násobek směrodatné odchylky s. 

Zaručená objemová hmotnost  ρg, použitá 

jako vstupní hodnota při výpočtech a při 

hodnocení je objemová hmotnost, které 

není s 95 % pravděpodobností dosaženo 

pouze v 5% měření (Obr. 8). 

Tato hodnota je podle doporučení 

„Statistické metody hodnocení betonu“ 

rozhodující. Její hodnota nesmí být nižší než projektovaná minimální objemová hmotnost. 

Tento požadavek byl v celém rozsahu výstavby stínících betonů u stěn a u stropů splněn. 

 

ZÁVĚR 

Těžké betony se v současnosti nejvíce používají jako součást stínících konstrukcí ozařovačů 

jak v průmyslu, tak v lékařství. Z ekonomického hlediska, pokud stavíme stínící konstrukce 

na „zelené louce“, je vhodné v co největším měřítku používat obyčejného betonu a tloušťku 

stínící konstrukce vypočítat s ohledem na objemovou hmotnost betonu, který zvládá vyrábět 

místní betonárna. Obvykle se pak u části „primárního stínění“ používá jako konstrukčního 

materiálu těžkého betonu, aby byla snížena celková tloušťka konstrukce. Záleží pak vždy  

na projektantovi, aby zvolil vhodnou proporci mezi stíněním z prostého a stíněním z těžkého 

betonu a to jak z bezpečnostního, tak ekonomického hlediska.  

 

Poděkování 

Tento příspěvek vznikl jako součást projektu LO1408 AdMaS UP – Advanced Materials, 

Structures and Technologies, podporovaného MŠMT ČR v rámci Národního programu 

udržitelnosti I. 
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Modernizácia radiačnej monitorovacej siete Slovenského 

hydrometeorologického ústavu 

Ing. Terézia Melicherová  

Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, Bratislava 

terezia.melicherova@shmu.sk 

Historické pozadie 

Monitorovanie rádioaktivity má v SHMÚ dlhoročnú tradíciu. Povojnový rozvoj využívania 

jadrovej energie a predovšetkým vzdušné jadrové pokusy mali za následok, že v 50. a 60. 

rokoch dvadsiateho storočia sa výrazne zvýšila úroveň umelej rádioaktivity v ovzduší. To 

vyvolalo potrebu monitorovať tento jav. Sústavným sledovaním rádioaktivity v životnom 

prostredí sa začali zaoberať  hygienické a a meteorologické služby väčšiny štátov sveta. Preto 

v roku 1962 bolo zriadené v Hydrometeorologickom ústave oddelenie rádioaktivity 

ovzdušia, ktoré sa v priebehu rokov 1962 až 1991 zaoberalo sledovaním celkovej beta 

rádioaktivity atmosférickej depozície a aerosólov na vybraných meteorologických 

staniciach.  

Z dlhodobého sledovania rádioaktivity ovzdušia vyplýva, že aktivita v prízemných vrstvách 

atmosféry v Československu dosiahla maximálne hodnoty v rokoch 1962-1963 ako priamy 

dôsledok jadrových pokusov uskutočňovaných v atmosfére v 50-tych a začiatkom 60-tych 

rokov 20. storočia. K významnému zlepšeniu situácie prispela Dohoda veľmocí o zákaze 

pokusov s jadrovými zbraňami podpísaná v r. 1963. Dôsledkom bol systematický pokles 

kontaminácie. Krátkodobé zvýšenia úrovne rádioaktivity v ovzduší boli spôsobené 

nadzemnými skúškami jadrových zbraní, ktoré robila Čína a Francúzsko až do 80. rokov 20. 

storočia. A posledný výraznejší nárast bol zaznamenaný na našom území po černobyľskej 

havárii v roku 1986. 
 

Súčasné postavenie radiačného monitoringu SHMÚ 

V súčasnosti je radiačná monitorovacia sieť SHMÚ súčasťou Radiačnej monitorovacej siete 

Slovenskej republiky a ako jej stála zložka zabezpečuje kontinuálny monitoring 

kontaminácie prízemnej vrstvy atmosféry formou siete včasného varovania. Jej úlohou je 

včasná identifikácia možného ohrozenia zdravia obyvateľstva a životného prostredia 

v dôsledku radiačných havárií, resp. nehôd, či už na území SR, alebo mimo územia republiky. 

Monitorovacia sieť SR pre radiačné havárie nadväzuje na monitorovaciu sieť ČSFR, ktorá sa 

začala budovať v súlade s Uzneseniami Vlády ČSSR č. 101/86, 62/87 a 205/88. 

Medzinárodné aspekty monitorovacej siete sú odvodzované z Konvencie o včasnom 

oznamovaní jadrovej nehody. V zmysle tejto konvencie sú zúčastnené krajiny  

a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA) povinné poskytovať informácie 

o jadrovej havárii, pri ktorej dochádza alebo môže dôjsť k úniku rádioaktívnych látok  

do životného prostredia a k pravdepodobnosti kontaminácie susedných štátov,  

čo z hľadiska bezpečnosti a radiačnej ochrany je aj pre iný štát významné. 

Vzhľadom na to, že Slovensko je prevádzkovateľom jadrovoenergetických zariadení, je úloha 

nezávislého nepretržitého monitorovania veľmi významná. SHMÚ venoval tomuto druhu 

monitorovania vždy pozornosť a udržiaval jeho technické prostriedky na primeranej úrovni. 
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Obnova siete 

Skúsenosti s následkami černobyľskej havárie ukázali, že rádioaktivitu atmosféry treba 

sledovať kontinuálne a mať v reálnom čase k dispozícii informácie o jej úrovni. 

Preto sa v roku 1991 prešlo v sieti SHMÚ zo sledovania celkovej beta rádioaktivity 

v atmosférických zrážkach na automatické meranie príkonu dávkového ekvivalentu gama 

žiarenia v ovzduší. Sondy boli postupne umiestňované na profesionálnych meteorologických 

staniciach, ktoré sú rozmiestnené zhruba rovnomerne na území Slovenska v rôznych 

nadmorských výškach. Sondy sú inštalované 1 m nad zemou v meteorologických záhradkách, 

ktoré im poskytujú priestor a ochranu, ale hlavne dátové pripojenie, ktoré umožňuje zberať 

dáta v on-line režime.  
 

 
Obr.1. Meteorologická stanica Kamenica nad Cirochou. 

 

V roku 1991 sme začínali s meracím zariadením firmy FAG typu FHZ 621B. V roku 1998 

začala výmena sond za typ GammaTracer od firmy Genitron. Tieto sondy slúžili dlho 

veľmi spoľahlivo a viaceré až do súčasnosti.  

Sondy, ktoré prestali metrologicky vyhovovať, boli v rokoch 2007 (3 ks) a 2012 (2 ks) 

vymenené za sondy RPSG-05 od firmy Microstep-MIS.  
Verejné obstarávanie v roku 2014 vyhrala firma Canberra-Packard a dodala 5 ks sond EcoGamma.  

 

V roku 2007 bol dodaný aj nový server pre radiačný monitoring. Avšak jadro jeho 

softvérového vybavenia zostalo z roku 1998 a systém začal byť nestabilný. Ukazovala sa 

nutnosť rekonštruovať vybavenie monitoringu zásadnejším spôsobom, nie iba postupnými 

malými krokmi. 

Rozhodnutie modernizovať systém v plnom rozsahu bolo Ministerstvom ŽP SR prijaté v roku 

2017. Bolo obstarných 20 ks nových sond HSM012 od firmy NUVIA.  
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Tab. 1. Rozmiestnenie gama sond po modernizácii siete.  

 

 

ZÁVER 

Do konca roka 2018 sa plánuje dokončiť výmenu meracích zariadení a dodať nový 

informačný systém, ktorý umožní automatický zber dát zo siete a zabezpečí spoľahlivú 

dodávku dát pre dozorné orgány ako aj pre medzinárodnú výmenu so zahraničím. Na základe 

medzinárodných dohôd je SHMÚ partnerom výmeny radiačných dát s Európskou komisiou, 

Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou. Očakávame, že investície vložené do obnovy 

systému sa vrátia v podobe spoľahlivého monitorovacieho systému, ktorý bude plniť všetky 

zákonom stanovené úlohy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por. č. Indikatív Názov Gamma

 1. 11803 Trenčín RPSG-05

 2. 11812 Malý Javorník NUVIA

 3. 11813 Bratislava-Koliba RPSG-05

 4. 11819 Jaslovské Bohunice NUVIA

 5. 11826 Piešťany CP

 6. 11855 Nitra-Janíkovce NUVIA

 7. 11856 Mochovce CP

 8. 11858 Hurbanovo NUVIA

 9. 11865 Žilina CP

10. 11867 Prievidza NUVIA

11. 11878 Liptovská Ondrašová RPSG-05

12. 11880 Dudince NUVIA

13. 11883 Veľké Lovce RPSG-05

14. 11893 Žabokreky pri Martine NUVIA

15. 11898 Banská Bystrica RPSG-05

16. 11901 Banská Štiavnica NUVIA

17. 11918 Liesek NUVIA

18. 11927 Boľkovce NUVIA

19. 11930 Lomnický štít NUVIA

20. 11933 Štrbské Pleso NUVIA

21. 11936 Tatranská Javorina NUVIA

22. 11938 Telgárt NUVIA

23. 11944 Rožňava NUVIA

24. 11947 Moldava nad Bodvou NUVIA

25. 11952 Gánovce CP

26. 11958 Kojšovská hoľa NUVIA

27. 11962 Bardejov NUVIA

28. 11976 Tisinec CP

29. 11978 Milhostov NUVIA

30. 11993 Kamenica nad Cir. NUVIA
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Oprava heterogénneho zvaru studeného kolektora PG43  

na 4. bloku v SE EBO  

RNDr. Boris Remenec, PhD, Ing. Milan Moravanský 

 Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice , závod Jaslovské 

Bohunice, 919 31 
 boris.remenec@seas.sk 

ÚVOD  

          Skúsenosti z prevádzkovaných elektrární v Ruskej federácii s PG typu V-213 ukázali 

nálezy neprípustných indikácií na studenom aj horúcom kolektore parogenerátora. Na základe 

týchto zistení bola vyvinutá technológia opravy zvarových spojov s odstránením pôvodných 

zvarov a jeho nového prevedenia.  

Vývoj indikácií vád na PG 43 v JE EBO je zdokumentovaný v správach predprevádzkových 

a prevádzkových kontrol (PPK) na 4. bloku z rokov 2013, 2016 a 2017. Indikácia na PG43 je 

monitorovaná od roku 2003 kedy bola prvý krát zaregistrovaná pri PPK. Indikácia je 

lokalizovaná v rozhraní HTG zvaru v línii zatavenia prvého návaru s iniciáciou v koreni 

zvaru.  

Rozmery prípustných necelistvostí zistených pri PPK zvarov DN 1100 JE typu VVER 440 sú 

určené v súlade s predpisom NP-084-15 "Predpisy pre kontrolu základného kovu, zvarových 

spojov a natavených plôch pri prevádzke zariadenia, potrubia a ďalších prvkov jadrových 

elektrární "  

V závislosti na intervale PPK zvaru je progresívnym spôsobom stanovená max. výška 

indikácie, po ktorej prekročení je nutné vykonať opravu. Pri početnosti PPK raz za rok sú 

prípustné výšky 19 respektíve 16 mm. Z tohoto pohľadu bolo zvar PG č.43 nutné opraviť už 

na základe zistení z roku 2013. Rozdiel výšky indikácie medzi rokom 2013 a 2016 je 26,5 - 

16 = 10,5 mm. Priemerný ročný prírastok je 3,5mm/rok. Tento prírastok v porovnaní s rokmi 

2003 až 2013 vykazuje značnú rýchlosť nárastu schematizovanej indikácie, zodpovedajúce 

charakteristike rastu trhlín spôsobených koróziou pod napätím, kedy vplyvom dvoch 

premenných faktorov (korózne médium, napätie) môže byť výsledkom premenlivá a ťažko 

predpovedateľná rýchlosť šírenia trhliny. 

Stav komponentov primárneho okruhu (I.O) môžu značne ovplyvniť silové pomery 

v I.O a tým aj urýchlenie rastu indikácie. V prípade výskytu nadmerných záťažových cyklov 

počas kampane, ako je obvyklé, môže byť výsledkom zrýchlený nárast indikáciou medzi 

kampaňami. Chemický režim s prítomnosťou koróziu podporujúcich produktov  

a napr. usadenín vo vrecku kolektore, tiež zvyšuje pravdepodobnosť rastu indikácií [1]. 
 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

         Projekt opravy heterogénneho zvaru nebol doteraz v podmienkach SE EBO ani 

Slovenských elektrární realizovaný, preto bolo z pohľadu princípu optimalizácie v radiačnej 

ochrane venovaná maximálna priorita a prebiehala intenzívna spolupráca s radiačnou 

ochranou z jadrovej elektrárne Dukovany (EDU) a samotným realizátorom akcie Škoda JS 

a.s., nakoľko mal bohaté skúsenosti s realizáciou nielen v podmienkach EDU, ale aj v iných 

JE v Európe. 

        V procese prípravy projektu radiačná ochrana na rokovaniach prezentovala svoje 

požiadavky a podmienky pre realizáciu tohto projektu. Projekt bol vo fáze príprav podrobený 

optimalizačnému procesu ALARA a bola mu venovaná zvýšená pozornosť radiačnej ochrany. 
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Zasadala komisia ALARA kde spolu s dodávateľom boli dohodnuté podmienky výkonu práce 

a stanovené medzné dávky pre daný projekt. 

Príklad opatrení prijatých v procese optimalizácie: 

- KED = 190 mam mSv 

- maximálna kumulovaná osobná dávka = 6 mSv 

- maximálna jednorazová osobná dávka = 1,5 mSv 

- použiť tienenie podľa aktuálneho stavu technológie 

- vykonať dekontamináciu zariadenia 

- zabezpečenie časovej a ľudskej rezervy 

- tréning na modely zariadenia 

- riadiace stredisko mimo priestorov hermetickej zóny 

- použitie kamerového systému pre sledovanie prác na PG 43 

- projekt podliehal a bol schválený dozorným orgánom - ÚVZ Bratislava. 

       Radiačná situácia pri oprave HZ SK PG43 sa pohybovala v hodnotách podľa predpokladu 

1,2 – 1,7 mSv/h pre nižšiu KED pre PZ 3454 sa podpísali predovšetkým navrhované 

opatrenia RO už počas prípravy uvedeného PZ v procese ALARA a ich realizácia počas 

samotného výkonu práce na PG43: 

- inštalácia Pb tienenia na vetvu potrubia TC, ktoré lemuje celé PG43 a tým zníženie Dp 

pod celým PG z hodnoty 1,2 - 1,7 mGy/h na hodnoty 0,1 - 0,3 mGy/h. 

- odtienenie lokálnych horúcich miest pri PG43 z hodnoty 5,3 mGy/h (impulzná línia) 

na max. 0,3 mGy/h, 

- zriadenie monitorovacieho miesta - LCD monitory s kamerovým záznamom mimo 

miesto realizácie prác t.j. box PG na reaktorovej sále v mieste s nízkym Dp. 

- denne bola vyhodnocovaná dávková záťaž personálu 

- zvýšený dohľad pracovníkov radiačnej ochrany počas výkonu prác 

 

Nedostatky a možnosti na zlepšenie: 

- pracovníci sa bezdôvodne zdržovali v priestore pod PG, aj keď boli pred realizáciou 

na to upozorňovaní. 

Ďalšími nezanedbateľnými faktormi boli rešpektovanie pokynov a nariadení radiačnej 

ochrany, aktívna komunikáciu so zástupcom realizátora a samotný profesionálny prístup 

pracovníkov realizátora Škoda JS a.s. spolu s profesionalitou pracovníkov SE EBO  

pri výkone prác. Minimalizácia počtu osôb v boxe PG počas TGO, na ktorú RO upozorňovala 

na všetkých relevantných fórach pred a počas GO taktiež výrazne prispela k nižšej KED. 

 

           Výsledky meraní kolektívnej a osobnej dávky z operatívnej dozimetrie: 

Skutočné čerpanie KED z realizácie projektu – 91,5 man mSv. 

Rozdiel medzi odhadom a skutočným čerpaním KED - 98,5 man mSv. 

Maximálna individuálna dávka – 0,632 mSv 

Maximálna kumulovaná individuálna dávka – 3,921mSv 

Priemerná individuálna kumulovaná dávka 0,726 mSv 

Počet osôb pracujúcich na určený R-príkaz bolo 126. 
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Obr. 1.  Indikácia na heterogénnom zvare na studenom kolektore DN 1100 PG43. 

 

 
Obr. 2.  Výplň nového zvaru na studenom kolektore DN 1100 PG43. 

 

ZÁVER 

Opravy heterogénneho zvarového spoja DN 1100 kolektora parogenerátora PGV-213, 

parogenerátora PG43 na 4. bloku v SE EBO z pohľadu radiačnej ochrany splnila očakávania.  

Maximálne obdržané dávky a kolektívna efektívna dávka boli pod očakávanými hodnotami 

a nedošlo k porušeniu pravidiel radiačnej ochrany a neočakávaným expozíciám počas výkonu 

prác. Zvolený konzervatívny prístup a opatrenia radiačnej ochrany navrhnuté pred a počas 

realizácie projektu sa ukázali ako efektívne a účinné.  

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

[1] Ae17595/Dok Rev. 0 Technická správa, kpt.1 a v Ae 17290/Dok Rev.1. Technická 

správa, kpt. 4. 
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Ochrana před přírodními radionuklidy ve stavebním materiálu, 

uvolňování radioaktivních látek z pracovišť a možnost jejich 

použití k výrobě stavebního materiálu  

Ing. Růžena Šináglová  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Senovážné nám. 9, 110 01 Praha 1, 

ruzena.sinaglova@sujb.cz 

ÚVOD  

Atomovým zákonem z roku 1997 (zákon č. 18/1997 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2016, 

dále také starý atomový zákon) byly do českých právních předpisů zakotveny povinnosti 

výrobců a dovozců stavebního materiálu zajistit systematické měření a hodnocení obsahu 

přírodních materiálu ve vyráběném nebo dováženém stavebním materiálu, který je uváděn  

na trh v České republice. Požadavek na usměrnění možných expozic ionizujícího záření ze 

stavebních materiálů vznikl na základě zjištění, že v některých domech, postavených 

z nevhodných stavebních materiálů obsahujících přírodní radionuklidy, například radium 226, 

se vyskytovaly nežádoucí vyšší dávkové příkony záření gama a vyšší objemové aktivity 

radonu. Z těchto důvodů se ukázalo nezbytné nastavit pravidla pro kontrolu výroby a dovozu 

stavebních materiálů regulující obsah přírodních radionuklidů v nich. Starý atomový zákon se 

vztahoval jak na stavební materiály určené k zabudování do staveb, tak na stavební materiály 

pro venkovní použití (komunikace, zásypy apod.). 

Stavební materiály nerostného původu obsahují vždy určité množství přírodních 

radioaktivních látek, především draslíku, uranu, thoria a radionuklidů, které vznikají jejich 

radioaktivní přeměnou. Nositelem zvýšeného obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních 

materiálech může tak být přírodní kamenivo. Ve snaze o bezodpadové hospodářství 

v průmyslu se při výrobě stavebních materiálů stále častěji jako suroviny využívá také 

vedlejších energetických produktů, např. popílků, strusky a škváry, které sice jako příměsi 

zlepšují užitné vlastnosti stavebních výrobků, avšak mohou být zdrojem zvýšeného obsahu 

přírodních radionuklidů v konečném stavebním výrobku.   

Zákon č. 263/2016 Sb. (nový atomový zákon), který nabyl účinnosti od 1. 1. 2017, stanovuje 

výrobcům a dovozcům stavebních materiálů povinnosti, jejichž rozsah již vychází  

z dvacetiletých zkušeností podle starého atomového zákona z roku 1997. Novému 

atomovému zákonu nově podléhá pouze výroba a dovoz těch druhů stavebních materiálů,  

u kterých je možné očekávat výskyt radionuklidů (některé dříve sledované stavební materiály 

jsou z působnosti tohoto zákona vyjmuty) a jen těch stavebních materiálů, které jsou určeny 

k použití ve stavbách s pobytovými nebo obytnými místnostmi. Povinnosti dle nového 

atomového zákona se tak již nevztahují na všechny vyráběné a dovážené stavební materiály. 

Tento příspěvek uvádí informaci o současných povinnostech výrobců a dovozců stavebních 

materiálů uváděných na trh v České republice.  

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY PLATNÉ OD 1. 1. 2017  

Zákon č. 263/2016 Sb., (dále atomový zákon), a vyhláška č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně 

a zabezpečení radionuklidového zdroje (dále vyhláška) od 1. 1. 2017 stanovují výrobcům  

a dovozcům stavebních materiálů povinnosti vztahující se k ochraně před přírodními 

radionuklidy obsaženými ve stavebních materiálech. Výčet stavebních materiálů, které zákon 

reguluje, je uveden v příloze č. 28 vyhlášky. Za výrobce stavebního materiálu se považuje jen 

ta osoba, která na území ČR vyrábí stavební materiál uvedený v příloze č. 28 vyhlášky  
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a uvádí jej na trh EU. Za dovozce stavebního materiálu se považuje osoba, která dováží  

do ČR stavební materiál uvedený v příloze č. 28 vyhlášky ze zemí mimo EU. 

Stavebním materiálem se dle atomového zákona rozumí stavební výrobky a suroviny 

s očekávaným zvýšeným obsahem přírodních radionuklidů, které jsou určeny k zabudování 

do stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi. Stavebními výrobky z přírodního kamene 

a kameniva, z umělého kameniva, z popílku, škváry, strusky a sádrovce se rozumí stavební 

materiály, k jejichž výrobě byly uvedené materiály použity jako suroviny, např. beton 

s příměsí popílku, beton vyrobený z kameniva uvedeného v tabulce č. 28 vyhlášky a pod.  

V příloze č. 28 vyhlášky jsou uvedeny tyto stavební materiály:  

 přírodní kámen a kamenivo vytěžené na území ČR určené k použití pro stavební 

účely, včetně stavebních výrobků z nich, a to. žula, granodiorit, syenit, pegmatit, aplit, 

žulový porfyr, syenitový porfyr, ryolit, znělec, trachyt, andezit, jíl, jílovec, pískovec, 

písek, štěrkopísek, kaolín, černé a kamencové břidlice, tuf a ortorula, pararula, 

migmatit, 

 přírodní kámen a kamenivo dovezené ze státu, který není členským státem Evropské 
unie, a určené k použití pro stavební účely, včetně stavebních výrobků z nich, 

 umělé kamenivo, zejména agloporit, perlit, keramzit, geopolymer, a výrobky z něj, 

 pórobeton, škvárobeton, stavební výrobky z pórobetonu, stavební výrobky  

ze škvárobetonu, 

 popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, kaly určené 
k použití pro stavební účely, materiály z tzv. pracovišť s možným zvýšeným ozářením 

z přírodního zdroje záření určené k použití pro stavební účely a stavební výrobky  

z nich,  

 materiál z odvalů a odkališť určený k použití pro stavební účely. 

Stavební materiál nesmí být dodáván na trh v České republice, pokud by efektivní dávka 

reprezentativní osoby ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo 

pobytovými místnostmi mohla překročit referenční úroveň 1 mSv/rok, pokud nebylo  

k dodávání takového stavebního materiálu na trh vydáno povolení Státního úřadu  

pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Tato referenční úroveň se považuje za nepřekročenou, 

pokud je ve stavebním materiálu zjištěn index hmotnostní aktivity I menší nebo roven  

1. Hodnota indexu hmotnostní aktivity pro stavební materiál je 1, při překročení této hodnoty 

se má referenční úroveň za překročenou. I je bezrozměrná veličina vypočtená na základě 

měření hmotnostních aktivit vyjádřených v Bq/kg radionuklidů 40-K, 226-Ra a 228-Th. 

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu 

tedy musí být prováděno stanovením indexu hmotnostní aktivity.  

 

POVINNOSTI VÝROBCŮ A DOVOZCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ 

Výrobci a dovozci stavebních materiálů jsou povinni zajistit: 

 systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním 
materiálu 

 vést evidenci výsledků měření indexu hmotnostní aktivity a dalších údajů a oznamovat 
je SÚJB 

 v případě překročení referenční úrovně poskytnout veřejnosti informace o výsledcích 

systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním 

materiálu.  

Systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů musí být prováděno poprvé 

před uvedením stavebního materiálu na trh. Měření a stanovení indexu hmotnostní aktivity 

mohou provádět pouze subjekty (laboratoře), které mají pro tuto činnost povolení SÚJB. 

Pokud výrobce nebo dovozce stavebního materiálu na základě provedeného měření obsahu 

přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu zjistí, že není překročena referenční úroveň, 
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nemusí již dále každoročně provádět systematické měření a hodnocení obsahu přírodních 

radionuklidů ve stavebním materiálu, dokud nedojde ke změně, která by mohla obsah 

přírodních radionuklidů ovlivnit. V takovém případě je třeba opětovně provést měření  

a ověřit, že není překročena hodnota indexu hmotnostní aktivity 1.  

Jak uvedeno výše, kritériem pro hodnocení stavebních materiálů je hodnota indexu 

hmotnostní aktivity rovna 1. Pokud tato hodnota není překročena, lze stavební materiál 

dodávat na trh bez omezení. V opačném případě se má referenční úroveň 1 mSv/rok  

za překročenou a v tomto případě je nutno spočítat efektivní dávku reprezentativní osoby  

ze zevního ozáření zářením gama při užívání budovy s obytnými nebo pobytovými 

místnostmi postavené z tohoto stavebního materiálu. Pokud tato dávka překročí referenční 

úroveň, je možné dodávat tento stavební materiál na trh pouze, pokud k tomu SÚJB vydal 

povolení.  

Podrobný popis postupu měření a hodnocení stavebních materiálů je uveden v metodickém 

návodu SÚJB, v tzv. Doporučení SÚJB, pro oblast stavebních materiálů jde o publikaci 

„Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu“, která je 

dostupná z: https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/DR-RO-5-2-Rev-

0-0.pdf . 

Evidence výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu zahrnuje: 

 jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresu místa pobytu fyzické 
osoby, která je výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu, název, sídlo nebo 

adresu právnické osoby, která je výrobcem nebo dovozcem stavebního materiálu, 

 označení nebo typ stavebního materiálu a surovin pro jeho výrobu a údaj o jejich 
původu, 

 údaj o ročním objemu výroby nebo dovozu stavebního materiálu, 
 údaj o původu dováženého stavebního materiálu, 
 údaje charakterizující rozsah a způsob použití stavebního materiálu ve stavbách, 
 údaj o místu, datu a způsobu odběru vzorků, 
 protokoly s výsledky měření vzorků a 
 evidenční číslo přidělené SÚJB držiteli povolení, který provádí měření. 

 

Evidované údaje musí být uchovávány nejméně po dobu 5 let od ukončení dodávání 

stavebního materiálu na trh v České republice. 

Oznamování evidovaných údajů včetně výsledků měření obsahu přírodních radionuklidů  

ve stavebním materiálu musí být oznamovány SÚJB poprvé před uvedením stavebního 

materiálu na trh. Údaj o ukončení dodávání stavebního materiálu na trh v České republice 

musí být oznamován SÚJB neprodleně. 

 

UVOLŇOVÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK Z PRACOVIŠŤ A MOŽNOST JEJICH 

POUŽITÍ K VÝROBĚ STAVEBNÍHO MATERIÁLU 

V § 87 vyhlášky jsou vyjmenována tzv. pracoviště s možným zvýšeným ozářením 

z přírodního zdroje záření. Jedná se o pracoviště, kde se mohou vyskytovat přírodní 

radionuklidy a kde je z těchto důvodů třeba věnovat pozornost látkám, které jsou z pracoviště 

uvolňovány. Provozovatelé těchto pracovišť mají povinnost sledovat látky uvolňované  

z pracoviště a zjišťovat v nich obsah přírodních radionuklidů. Tyto látky mohou být určeny 

k likvidaci nebo předány k dalšímu zpracování a to i k výrobě stavebních materiálů (popílky, 

struska apod.). Pokud jsou uvolňované látky určeny k výrobě stavebních materiálů, má 

provozovatel pracoviště povinnost informovat výrobce stavebního materiálu o druhu  

a aktivitě uvolňované radioaktivní látky a dále oznámit SÚJB druh uvolňované radioaktivní 

látky, aktivitu radionuklidů v uvolňované radioaktivní látce, dobu a rozsah uvolňování 

radioaktivní látky a identifikační údaje výrobce stavebního materiálu. 
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ZÁVĚR 

Přítomnost přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu může vést k ozáření osob  

ve stavbách vdechováním produktů přeměny radonu uniklého ze stavebního materiálu  

do vnitřního ovzduší stavby nebo zářením gama vznikajícím ve stavebním materiálu jako 

důsledek radioaktivní přeměny přítomných přírodních radionuklidů. Z těchto důvodů jsou 

v ČR již více než 20 let výroba a dovoz stavebních materiálů regulovány tak, aby nedocházelo 

k uvádění nevhodných (z hlediska obsahu přírodních radionuklidů) stavebních materiálů  

na trh. 

Atomový zákon a jeho prováděcí předpisy nepožadují měření obsahu přírodních radionuklidů 

ve stavebních materiálech vyráběných pro vlastní potřebu. Mělo by být však v zájmu každého 

stavebníka nepoužívat ve stavbě materiály, u kterých obsah přírodních radionuklidů 

nevyhovuje požadavkům stanoveným pro výrobu nebo dovoz, protože pozdější ozdravování 

staveb postavených z nevhodného stavebního materiálu je značně obtížné a velmi nákladné.  

 

REFERENCE 

[1] Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2016 (starý atomový zákon). 

[2] Zákon č. 263/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon). 

[3] Vyhláška č.  422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje. 

[4] Doporučení SÚJB: Měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním 

materiálu. 
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Hodnotenie rádioaktivity v historickej budove v Košiciach 

Ing. Eva Singovszká, PhD., prof. RNDr. Adriana Eštoková, PhD.  

 Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva, 

Vysokoškolská 4, 04200, Košice,  

eva.singovszka@tuke.sk 

ÚVOD  

Existencia rádioaktívneho žiarenia v našej blízkosti je dôkazom prítomnosti nestabilných  

a rozpadávajúcich sa rádioaktívnych látok, ktorých druh a polohu potrebujeme čo 

najpresnejšie zistiť. Poznanie fyzikálnej podstaty rôznych druhov žiarenia je preto nevyhnutné 

pre jeho správnu detekciu a pre získanie informácií o množstve a charaktere rádioaktívnej 

látky [1]. 

Z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia stavebné výrobky nesmú obsahovať 

látky, ktoré škodlivo vplývajú na zdravie človeka. Skúma sa predovšetkým úroveň 

prirodzenej radiácie, obsah ťažkých kovov (vylúhovateľnosť do pôdy a spodných vôd), obsah 

prchavých zložiek, obsah zrnitých a vláknitých úletov atď. Inovácie stavebných výrobkov 

smerujú ku splneniu nielen dnešných, ale aj budúcich požiadaviek zákazníkov a zabezpečeniu 

parametrov stanovených legislatívou (skupina vlastností definovaných Smernicou  

č. 89/106/EEC a ktoré sú uvedené aj v zákone o stavebných výrobkoch [2]). Zvyšovanie 

kvality stavebných výrobkov je zabezpečované prostredníctvom ich lepších úžitkových 

parametrov, nadštandardnými environmentálnymi vlastnosťami a estetickým výrazom. 

Všetky stavebné materiály musia okrem normatívnych technických požiadaviek spĺňať aj 

normatívne environmentálne požiadavky (prirodzená rádioaktivita, emisie škodlivín  

do prostredia, atď.) [3].  

Jedným z rozhodujúcich faktorov kvality mikroklímy prostredia budov je úroveň 

prirodzenej rádioaktivity. Prirodzená rádioaktivita je závislá v prvom rade od distribúcie 

prirodzených rádioizotopov hlavne v súvislosti s umiestnením a geologickými podmienkami 

stavby. Výskyt prirodzených rádioizotopov úzko súvisí tiež s používaním prírodných  

a druhotných surovín na stavebné účely. Vzhľadom na enormné množstvo materiálov 

používaných na stavebné účely, je problematika prirodzenej rádioaktivity celosvetovým 

problémom. Zo stavebného hľadiska je na základe rozhodnutia IRCD (International 

Corporation of Radiation Protection) a OECD doporučené monitorovanie koncentrácií troch 

rádioizotopov 
40

K, 
226

Ra, 
232
Th, resp. sledovanie koncentrácie 

226
Rn, ako plynného produktu 

rádioaktívneho rozpadu týchto a ďalších izotopov [4]. Podľa Vyhl. MZ SSR č. 12/2001 Z.z.  

o obmedzení ožiarenia obyvateľstva z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov,  

pre použitie stavebných materiálov do budov, v ktorých sa vyskytujú pobytové miestnosti,  

platia stanovené kritéria ako aj limitné hodnoty [5]. 

Cieľom tejto štúdie je monitorovanie hmotnostných koncentrácií rádionuklidov 
40

K, 
226

Ra a 
232

Th v stavebných materiáloch odobratých z budovy z 19. storočia v historickom 

centre Košíc a stanovenie rádiologických parametrov v budove.  

 

MATERIÁL A METÓDY 

Opis historickej budovy 
Objekt je kultúrnou pamiatkou č. ÚZKP 1188 ako dom meštiansky. Je situovaný 

v radovej zástavbe jednej z najstarších ulíc Košíc - Zámočnícka ulica. Tento objekt sa 

nachádza v juhozápadnom kvadrante stredovekej Mestskej pamiatkovej rezervácie 

v Košiciach. Budova je situovaná na úzkej obdĺžnikovej parcele, v radovej zástavbe,  
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na severnej strane Zámočníckej ulice. Z východnej strany je vymedzená parcelačným múrom 

susedného dvojpodlažného objektu, na severe kopíruje pôdorys stavby. Zo západnej strany 

stál pôvodne vysoký objekt, po zbúraní ktorého ostala parcela nezastavaná. Predmetný dom je 

neskoroklasicistický dvojpodlažný, postavený na staršom stredovekom objekte, podpivničený 

takmer v celom rozsahu. Aktuálny stav je z obdobia prvej polovice 19 storočia. Dom 

rešpektoval staršiu parceláciu a svojim objemom sa jej prispôsobil. V 19. storočí prešiel 

objekt viacerými stavebnými zmenami – zmena dispozícii, klenbových systémov, úpravy 

schodiska, nadstavba podlaží a úprava priečelia. Z tohto obdobia sa zachovala aj jednoduchšia 

úprava uličnej fasády. Strecha objektu je pultová s tvrdou pálenou krytinou. Obr.1 znázorňuje 

polohu objektu v historickom centre Košíc. 

 

  
Obr.1. Situácia. 

Odber, príprava a meranie vzoriek 

Odber vzoriek sa realizoval v máji 2018 z rôznych častí budovy a bol individuálny  

v závislosti od charakteru materiálu – betón, omietka, tehla. Kusové vzorky sa získali 

náhodným výberom z viacerých miest v suteréne historickej budovy - Obr.2. Všetky vzorky 

boli  vysušené pri 105 °C do konštantnej hmotnosti. Vzorky boli potom podrvené čeľusťovým 

drvičom (BRIO BCD 3) a následne pomleté planetárnym rotačným mlynom (SFM -1)  

na predpísanú zrnitosť 0,5 mm (Obr.3) a homogenizované. 

 

 
Obr. 2. Odber vzoriek v študovanom objekte. 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

173 

 

Obr.3. Mletie vzoriek. 

 

Následne boli vzorky materiálov voľným sypaním homogénne nadávkované do vzorkovníc 

Marinelliho typu (objem 450 ml), odvážené a po uzatvorení sa podrobili ustáleniu tzv. Rn 

rovnováhy po dobu 36 dní (Obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.4. Sušenie vzoriek a ich uloženie v Marinelliho nádobách. 

 

Meranie aktivity rádionuklidov bolo vykonané gama spektrometrom s detekčným systémom 

EMS-1A (SH Empos), ktorý sa skladá z oloveného tieniaceho kontajneru NE 3505 (90 mm 

vrstva, 350 kg) zvnútra pokrytým 2 mm pocínovaným medeným plechom, scintilačnej 

detekčnej sondy typu NS 9502E s NaI/Tl scintilátorom typu SKG 1S 50x50 s fotonásobičom 

9266KB08, mnohokanálového analyzátora MC4K s optimalizovaným rozlíšením 1024 

kanálov pre scintilačný detektor s notebookom [6]. Tento detekčný systém je určený 

nameranie nízkych hmotnostných aktivít prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch. 

Meranie hmotnostnej aktivity rádionuklidov trvalo 24 hodín. 

Pomocou röntgen fluorescenčnej analýzy (XRF – X-ray fluorescence spectrosocpy) bolo 

stanovené aj chemické zloženie odobratých materiálov. Pre experimenty bol použitý prístroj 

SPEKTRO iQ II (Amatek, Nemecko), ktorý slúži pre analýzu majoritných, minoritných 

a stopových prvkov vo všetkých typoch materiálov s citlivosťou na úrovni ppm. Vzorky boli 

merané v práškovej forme (4g) po dobu 10 minút.  

 

Stanovenie rádiologických parametrov 

Na základe nameraných hmotnostných aktivít jednotlivých rádionuklidov           a     
v stavebných materiáloch boli stanovené nasledujúce rádiologické parametre: index 

hmotnostnej aktivity,  Ekvivalentná dávka rádia a Absorbovaná dávka žiarenia. 

Index hmotnostnej aktivity rádionuklidov I bol vypočítaný pomocou vzťahu [6, 7]: 

 

   
   

   
 

   

   
 

  

    
    (1) 
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Ekvivalentná dávka rádia Raeq, charakterizuje špecifickú úroveň rádioaktivity, ktorá berie  

do úvahy s tým spojené radiačne riziko, pretože distribúcia prírodných rádionuklidov  

v stavebných materiáloch nie je jednotná [8]. 

                          [Bq/kg] (2) 

 
Absorbovaná dávka žiarenia D charakterizuje pôsobenie žiarenia na látku. Udáva množstvo 

energie odovzdané uvažovanej látke ionizujúcim žiarením. Zahrnuté koeficienty vo vzorci 

zohľadňujú dávku žiarenia v štandardnej miestnosti s rozmermi 4m   5m   2,8 m, hrúbka  

20 cm a hustota 2,35 g/cm
3
. Absorbovaná dávka žiarenia vo vnútornom ovzduší 

z hmotnostných aktivít pre všetky konštrukcie bola vypočítaná podľa vzťahu [7,9]:   

                          [nGy/h] (3) 

Výpočet absorbovanej dávky žiarenia pre podlahy a steny udáva nasledujúca rovnica: 

             0.78.               (4) 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Výsledky chemickej analýzy vzoriek stavebných materiálov odobratých z historickej budovy 

sú uvedené v Tab. 1. Zastúpenie základných zložiek vo forme oxidov zodpovedá štandardným 

materiálom ako sú betón, tehla a vápenno cementová omietka. 

Tab.1. Zastúpenie základných zložiek vo vzorkách materiálov (%). 

 MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 CaO Fe2O3 

Betón 4,11 5,02 35,49 0,06 1,53 26,41 1,79 

Tehla 2,20 13,46 66,25 0,20 0,25 1,16 5,78 

Omietka 1,11 1,923 10,52 0,03 6,55 46,82 0,91 

 

Tab. 2 znázorňuje obsah rádionuklidov v dobratých vzorkách a stanovené rádiologické 

parametre - index hmotnostnej aktivity I, ekvivalentnú dávka rádia Raeq a absorbovanú dávka 

žiarenia D.  

 

Tab.2. Hmotnostné aktivity rádionuklidov a rádiologické parametre. 

Vzorka 
40

K 
226

Ra 
228

Th I 

[-] 
Raeq 

[Bq/kg] 
D1 

[nGy/h] 
D2 

[nGy/h] 

Betón 178,23 11,12 18,53 0,188 51,34 44,87 32,06 

Tehla 617,11 14,16 61,54 0,558 149,68 130,09 92,67 

Omietka 106,62 5,18 6,21 0,083 22,24 20,13 14,39 

 

Hodnoty indexu hmotnostnej aktivity I vypočítanej z nameraných hmotnostných aktivít 

rádionuklidov sa pohybovali v rozmedzí 0,083 - 0,558. Limitné hodnoty indexu hmotnostnej 

aktivity zohľadňujú spôsob a množstvo použitia materiálu v stavebníctve. Pre stavebné 

výrobky určené na výstavbu stavieb s pobytovými priestormi je limitná hodnota hmotnostnej 

aktivity rovná jednej [6]. Vo všetkých hodnotených vzorkách materiálu bol vypočítaný index 

hmotnostnej aktivity nižší ako je limitná hodnota. 

Hodnoty ekvivalentnej dávky rádia študovaných materiálov sa pohybovali v rozmedzí  

(22,238 - 149,68) Bq/kg. Maximálna hodnota ekvivalentnej aktivity má byť menšia ako  
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370 Bq/kg, v hodnotených vzorkách boli všetky hodnoty podstate nižšie ako je požadovaný 

limit [9]. 

Vypočítane hodnoty pre absorbovanú dávku žiarenia sú v rozmedzí (20,125 - 130,089) nGy/h. 

Najvyššia hodnota absorbovanej dávky žiarenia stavebných materiálov, ktorá je určená 

v zahraničí pre bezpečné používanie stavieb je 84 nGy/h [9]. V jednej zo študovaných vzoriek 

(tehla) došlo k prekročeniu daného limitu (130,089  nGy/h). V ostatných dvoch vzorkách je 

absorbovaná dávka žiarenia nižšia ako je stanovený svetový priemerný limit. Pri výpočte 

absorbovanej dávky žiarenia pre podlahy a steny došlo k prekročeniu limitnej hodnoty  

vo vzorke tehly (92,67 nGy/h). 

 

ZÁVER 

Pre lepšie zhodnotenie radiačného rizika stavebných materiálov pri určovaní rádioaktivity 

vo vnútornom prostredí historickej budovy v centre Košíc boli stanovené rádiologické 

parametre – index hmotnostnej aktivity, ekvivalentná aktivita rádia a absorbovaná dávka 

žiarenia. Na základe stanovených limitných hodnôt pre rádiologické parametre je možné 

konštatovať že hodnoty indexu hmotnostnej aktivity, ekvivalentnej dávky rádia  

a v 2 vzorkách  (betón a omietka) nedošlo k prekročeniu limitných hodnôt. V prípade 

absorbovanej dávky žiarenia pre vzorku – tehla došlo k prekročeniu limitnej hodnoty 

(130,089 nGy/h>84 nGy/h), čím môže dôjsť k zvýšenej emisií ionizačného žiarenia  

na človeka. 
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ÚVOD 

V bežnej reči sa často stretávame s frázou „čo ťa nezabije, to ťa posilní“ (Nietsche). Vyplýva 

to zo životnej skúsenosti ľudí, že prežitie pôsobenia určitého škodlivého faktora zvyšuje 

schopnosť prežiť jeho rovnaký alebo ešte silnejší atak. Už slávny stredoveký švajčiarsky lekár 

Teophrastes Paracelsus tvrdil, že to, či nejaká látka, ktorú príjmeme pôsobí ako jed, záleží len 

od jej dávky. V 19.storočí nemeckí vedci Friedrich Schultz a Rudolf Arndt vyslovili tézu, 

podľa ktorej „slabé podnety podnietia reakciu, stredne silné ju zosilňujú a veľmi silné ju 

potláčajú až rušia“ (známe ako Arndtovo-Schultzovo pravidlo). Jeho platnosť bola neskôr 

spochybňovaná a diskreditovaná tým, že poslúžilo zástancom homeopatie ako jej „teoretické 

zdôvodnenie“. Termín „horméza“ (z gréckeho „hormao“ –„riadiť, stimulovať“) bol prvýkrát 

použitý vo vedeckom článku dvoch amerických mykológov, ktorí zistili, že extrakt z dreva 

červeného cédra v nízkych koncentráciách stimuluje rast drevokazných húb, kým vo vyšších 

koncentráciách ho inhibuje [1]. Horméza sa definuje ako „pozitívna stimulácia nízkymi 

hladinami vplyvu, ktorý je vo vysokých dávkach toxický až letálny“ [2]. (Iná definícia hovorí, 

že horméza je každý fyziologický účinok, ktorý nastáva pri nízkych dávkach a nie je možné 

ho anticipovať extrapoláciou toxických účinkov zistených pri vysokých dávkach). 

Napriek všeobecnému povedomiu, že vedecký pokrok prebieha po stále stúpajúcej trajektórii, 

v skutočnosti to zďaleka neplatí. Americký fyzik Thomas Kuhn vo svojej slávnej, ale  

pre mnohých kontroverznej knihe „Štruktúra vedeckých revolúcií“ definoval tzv.paradigmy 

ako „vzájomne kompatibilné sústavy predpokladov o fungovaní komplexných systémov“, 

ktoré usmerňujú pozornosť a úsilie vedcov určitým špecifickým a prijateľným smerom, 

pričom výsledky pozorovaní, ktoré nie sú v zhode s paradigmou sú ignorované alebo 

potláčané. 

Tak ako iné vedy, aj environmentalistika má svoje paradigmy. Pretože signifikantné výsledky 

sa oveľa ľahšie získavajú použitím vysokých dávok, nízkym dávkam sa nevenuje rovnaká 

pozornosť a predpokladá sa, že sa líšia od účinkov vyšších dávok len kvantitatívne. Pri popise 

dávkových závislostí v oblasti nízkych dávok sa používa extrapolácia na základe údajov 

o pôsobení vysokých dávok. Najčastejšie používaným modelom pre popis vzťahu „dávka – 

účinok“ je potom tzv. lineárny bezprahový model (LNT = linear non-treshold). Všeobecne 

však platí, že biologické odpovede sú oveľa komplexnejšie, než aby ich bolo možné popísať 

jednoduchou funkciou. Aj odpovede na také prírodné faktory, ako sú vitamíny, slnečné 

žiarenie alebo hormóny vykazujú pri rôznych úrovniach rôzny charakter: optimálny účinok 

pre ľudské zdravie sa prejaví pri fyziologických alebo v prírode sa bežne vyskytujúcich 

hladinách a nižšie alebo vyššie úrovne pôsobia škodlivo [3]. Takéto dávkové závislosti je 

možné popísať krivkami v tvare „U“ alebo „J“ (resp. v prevrátenom tvare) (obr.1). Faktory 

prostredia, pre ktoré bola preukázaná horméza zahrňujú ťažké kovy, pesticídy, antibiotiká, 

esenciálne stopové prvky a taktiež ionizujúce žiarenie [4]. 

 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

177 

 

 
Obr. 1. Krivka dávka-efekt v prípade  hormézy. Podľa Mangana [5]. 

 

1. Radiačná horméza (RH). 

Ekologické a evolučné predpoklady poskytujú dva zdroje RH : 

a) Horméza vyplývajúca z radiačného pozadia, ktorému sú všetky živé organizmy 

vystavené počas miliónov rokov evolúcie, 

b) Stresom indukovaná RH, ako obranný mechanizmus odvodený z metabolickej 

adaptácie k environmentálnym stresovým faktorom  v priebehu evolúcie. 

Väčší význam je možné pripísať bodu b), keďže radiačné pozadie vo väčšine miest 

sveta neprevyšuje 10 mSv/rok. 

  

1.1. Historický vývoj pohľadov na radiačnú hormézu 

 

Počas uplynulých vyše 120 rokov od objavu prírodnej rádioaktivity a najmä  

od doby praktického využívania jadrových technológií sa názory na účinky nízkych 

dávok žiarenia na živé organizmy prešli dramatickými zmenami: od nekritického (až 

nedbanlivého) využívania zdrojov žiarenia v rôznych oblastiach života až po úplné 

zamietnutie akýchkoľvek priaznivých účinkov nízkych dávok žiarenia (radiačnej 

hormézy). Napr. v 20-tych až 30-tych rokoch 20.storočia krémy na báze tória a rádia 

mali veľký úspech, lebo sľubovali omladenie, liečivé účinky a vyhladenie pokožky. 

V lekárňach bola bežne dostupná tzv. rádiová voda  a dokonca aj rádioaktívna zubná 

pasta na bielenie zubov! (Obr.2). Ako zložka fosforeskujúcich farbív, nanášaných  

na ciferníky hodiniek sa používali soli rádia. Rakovina ústnej dutiny a iných orgánov, 

ktoré postihli značnú časť žien vykonávajúcich tieto práce (špice jemných štetcov, 

ktorými nanášali farbivo, zaostrovali perami) bolo vážnym varovaním pred následkami 

neuváženého narábania s rádioaktivitou a bolo podnetom pre vypracovanie noriem  

pre prípustnú radiačnú dávku z rádia na 3,7 kBq. 

                                                       

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSzsP4hdzcAhWQyaQKHU2MAQgQjRx6BAgBEAU&url=http://roguehealthandfitness.com/hormesis-for-health-and-longevity-a-guide/hormesis-curve/&psig=AOvVaw0RJOTCNypk5lJ8j-fQ8Ylv&ust=1533769253554119
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Obr.2. Prípravky s obsahom rádioaktívnych látok používané  

v 20-tych až 30-tych rokoch 20. storočia. 

 

V tomto období bolo publikovaných veľa výsledkov experimentov podporujúcich existenciu 

javu hormézy a tieto boli zohľadnené ako jedna z alternatívnych možností odpovede 

organizmu na intenzitu/dávku pôsobiaceho podnetu napr. aj v popredných učebniciach 

botaniky alebo mikrobiológie. Podobná bola aj situácia v oblasti radiačnej biológie, zvlášť  

vo vzťahu k rastlinám, hmyzu alebo stimulácii imunity [6]. Čoskoro však nastal zásadný 

obrat: v oblasti farmakológie podrobila ostrej kritike zástancov hormézy uznávaná autorita 

Alfred J. Clark, ktorý vo svojej slávnej učebnici „Všeobecná farmakológia“ z roku 1937 

poprel akýkoľvek vedecký základ hormézy [7]. Jeho postoj bol motivovaný najmä tým, že 

výsledky Schultza a jeho nasledovníkov spájal s  predstavami zástancov homeopatie, ktorá 

bola založená na nesprávnom presvedčení o priaznivých účinkoch extrémne zriedených 

roztokov  látok, ktoré vo vyšších koncentráciách pôsobia toxicky. Množstvo vedeckých 

dôkazov hormézy zostalo tak na dlhý čas zabudnutých a s vodou z vaničky sa vylialo aj 

dieťa... Podobnej zničujúcej kritike bola podrobená aj koncepcia RH, čo malo za následok 

vynechanie akejkoľvek zmienky o horméze v učebniciach rádiobiológie a tak isto (čo je, ako 

dobre vieme, ešte zničujúcejšie !) neudeľovanie finančnej podpory pre výskum v tejto oblasti. 

Hoci v posledných desaťročiach sa postupne kumulujú výsledky biologických experimentov, 

ktoré na rôznych experimentálnych modeloch organizmov dokazujú existenciu stimulačných 

účinkov veľmi nízkych dávok ionizujúceho žiarenia (prehľad : 6), tieto doposiaľ nedosahovali 

takú úroveň štatistickej spoľahlivosti, aby mohli byť zohľadnené v modeloch, na ktorých je 

založená platná legislatíva radiačnej bezpečnosti. K tomu pristupuje trvale negatívny vzťah 

verejnosti k rádioaktivite, spôsobený zneužitím vedeckých poznatkov v tejto oblasti  

na vojenské účely (Hiroshima a Nagasaki), nehodami JE zariadení (Černobyl, Fukushima) 

a ich následkami, ako aj iracionálnym strachom pred neviditeľným žiarením (tzv.rádiofóbia). 

 

2. Alternatívne modely pre dávkové závislosti nízkych dávok žiarenia 

 

Ako v súčasnosti univerzálne platný model pre posudzovanie prípustných dávok IŽ 

v radiačnej bezpečnosti sa používa už vyššie uvádzaný model LNT. Pre oblasti stredných 

a vyšších dávok (približne nad 400 mGy) je vzťah medzi dávkou a účinkom preukázateľný, 

v oblasti  nízkych dávok sú však výsledky zaťažené veľkým rozptylom dát v dôsledku 

rôznych rušivých vplyvov, ktorých relatívny význam u nízkych dávok narastá a  štatistická 

významnosť klesá. Z týchto dôvodov je možné tvrdiť, že model LNT nie je v oblasti nízkych 

dávok experimentálne podložený a úsek lineárnej závislosti v tejto oblasti je len extrapoláciou 

údajov pre stredné a vysoké dávky žiarenia. Ako alternatívne modely pre vzťah „dávka – 

odpoveď“ by mohli slúžiť: 1) lineárny model s prahom, 2) závislosť v tvare „U“ alebo „J“. 

(Obr.3). Určitou prekážkou pri validácii týchto alternatívnych modelov bola skutočnosť, že 
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neexistovala jednotná metodológia hodnotenia experimentov s RH [8]. Aby bolo možné 

kvantitatívne popísať a porovnať výsledky experimentov s použitím nízkych dávok, Calabrese 

a spol. [9] špecifikovali parametre hormetickej závislosti (obr.3). S použitím tohto modelu 

vytvorili databázu okolo 5000 prác dokumentujúcich hormézu. Hodnotenie týchto výsledkov 

ukázalo, že hormetickú závislosť je možné zovšeobecniť a je takmer nezávislá  

na biologickom modeli, sledovanej veličine alebo povahe chemického alebo fyzikálneho 

stresora. 

 

Obr.3. Model umožňujúci kvantitatívny popis a porovnanie hormetických závislostí [10]. 

NOAEL = úroveň bez pozorovaných nepriaznivých účinkov  

(no observed adverse effect level). 

 

3. Radiačná horméza ako adaptívna odpoveď 

 

Fenomén adaptívnej odpovede bol prvýkrát popísaný Olivierim a spol. [11]  

pre chromozómové aberácie ľudských lymfocytov po ožiarení, kde bolo preukázané, že 

úroveň pozorovaných chromozómových aberácií po ožiarení dávkou 150 rad x-lúčov bol 

nižší, ak bunky boli označené 
3
H-tymidínom (nízke dávky beta-žiarenia). Rovnaký efekt bolo 

možné dosiahnuť aj nahradením beta-častíc malou dávkou x-lúčov, aplikovanou počas S-fázy 

bunkového cyklu [12]. Ochranný účinok predbežnej aplikácie nízkej dávky stresora voči 

vysokej dávke toho istého stresora bol zistený aj v prípade iných škodlivých zásahov  

(napr. hypoxia, tepelný stres a pod.) a tento mechanizmus býva označovaný v literatúre aj ako 

„prekondicionovanie“. Podľa niektorých autorov (Calabrese) adaptívna odpoveď na žiarenie 

a radiačná horméza spočívajú na rovnakom základnom mechanizme, ktorý je založený  

na aktivácii reparačných mechanizmov DNA pri aplikácii nízkej dávky, čím sa vytvorí 

zvýšená rezistencia voči vysokej dávke. Adaptívna odpoveď je evolučne fixovaným 

mechanizmom a bola pozorovaná tak v ľudských, aj v iných cicavčích bunkách, na úrovni 

celého cicavčieho organizmu, ako aj u nižších eukaryotických organizmov [13]. V prípade 

odpovede na radiáciu adaptácia zvyšuje napr. reparačnú rýchlosť DNA, znižuje frekvenciu 

žiarením indukovaných neoplastických transformácií v ľudských  aj hlodavčích bunkách 

a zvyšuje latenčný čas vzniku nádorov u myší [14].  
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4. Radiačná horméza a radiačná bezpečnosť 

Azda najviac diskutovanou a najkontroveznejšou otázkou je, či množiace sa experimentálne 

dôkazy o radiačnej horméze je potrebné a možné zohľadniť v predpisoch a smerniciach, 

vydávaných autoritami v oblasti radiačnej bezpečnosti. Odporúčania národných 

i medzinárodných grémií (napr. UNSCEAR, USEPA, ICRP a ďalšie) sú založené na platnosti 

modelu LNT aj pre veľmi nízke dávky, čo znamená, že prakticky neexistujú absolútne 

bezpečne úrovne žiarenia. Pričom o škodlivosti žiarenia pre veľmi nízke dávky (< 0,01 Gy) 

neexistujú žiadne priame vedecké dôkazy. Niektorí rádiológovia priamo volajú  

po prehodnotení modelu LNT pre účely radiačnej bezpečnosti a po „zosúladení vládnej 

politiky s názormi zvyšnej časti radiačnej komunity“ [15, 16]. 

 

ZÁVER 

Experimentálne dôkazy z rôznych oblastí biologických vied dokazujú, že jav hormézy patrí 

medzi základné vlastnosti živých organizmov. Vznikol v priebehu evolúcie ako schopnosť 

odolávať dlhodobo pôsobiacim negatívnym faktorom prostredia. Benefičné účinky nízkych 

úrovní nox vznikajú v dôsledku nadmernej aktivácie (tzv. overshooting) obranných 

mechanizmov, ktoré tiež môžu byť účinné pri znížení škodlivého účinku následnej vysokej 

dávky rovnakej alebo aj inej noxy (adaptívna odpoveď, resp. prekonditioning). Nepovažujem 

preto za  rozumné, ani účelné nebrať do úvahy tieto prirodzené obranné schopnosti človeka 

a iných organizmov pri navrhovaní noriem radiačnej bezpečnosti pri využívaní IŽ v medicíne 

alebo v radiačnej ekológii. Pre vypracovanie vedecky podložených modelov dávkových 

závislostí bude zrejme potrebné viac pozornosti, než doteraz venovať oblasti nízkych a veľmi 

nízkych dávok žiarenia. 
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ÚVOD  

Prírodnej rádioaktivite, ktorá má pôvod v terestriálnych zdrojoch je v súčasnej dobe 

venovaná veľká pozornosť. Niektoré rádionuklidy obsiahnuté v zemskej kôre sú z hľadiska 

ich koncentrácie ako aj príspevku k radiačnej dávke, ktorej je ľudstvo vystavené, podstatne 

významnejšie, osobitne sa jedná o izotop radónu 
222

Rn [1]. Radón je rádioaktívny inertný 

plyn, ktorý vzniká rádioaktívnou alfa premenou 
226
Ra v pôdnych zrnách. Pri jeho formácii 

určitá časť vzniknutých atómov uniká do priestoru pôdnych pórov, a vďaka dobe polpremeny 

3,8 dňa môžu tieto atómy v pôde migrovať prevažne procesom molekulárnej difúzie  

a uvoľňovať sa následne do okolitej atmosféry. 

Prednostný záujem o radón v pôdnom vzduchu vyplýva z jeho možného prieniku  

z pôdy do vnútra pobytových priestorov, kde spolu s produktmi jeho premeny spôsobuje 

expozíciu obyvateľstva. Európska rada podľa smernice EUROATOM [2] preto nariaďuje 

členským štátom vypracovať tzv. „Národný akčný plán“ pre radón, ktorého úlohou je 

vyhľadávať domy s vysokou koncentráciou radónu pre jej následnú optimalizáciu – teda jej 

zníženie pod referenčnú hodnotu. Podľa tejto smernice je ustanovená najvyššia prípustná 

referenčná úroveň objemovej aktivity radónu v domoch 300 Bq/m
3
 ako minimálny 

bezpečnostný štandard Európskej Únie. Na uskutočnenie prednostných experimentálnych 

meraní objemovej aktivity radónu v domoch je potrebné klasifikovať pôdu z hľadiska 

radónového rizika a identifikovať lokality, v ktorých je radónové riziko vysoké. V súčasnosti 

existuje niekoľko nepriamych prístupov, ktoré umožňujú určenia radónového potenciálu 

podložia a jeho kategorizáciu.  

V tejto práci sme sa zamerali na štúdium vzťahov medzi terestriálnymi rádionuklidmi 
40

K, 
232

Th, 
226

Ra a 
222

Rn v súvislosti s podložím a pôdnym pokryvom v lokalite okolia 

Mochoviec. Štúdium týchto vzťahov a distribúcie rádionuklidov je dôležité nielen 

z rádiohygienických, ale aj aplikačných dôvodov. Napríklad údaje o exhalácii radónu z pôdy 

do atmosféry, ktoré je možné zistiť na základe koncentrácií uvedených rádionuklidov v pôde 

[1, 3, 4], sú dôležité pri určovaní parametrov atmosféry pomocou radónových meraní 

v atmosfére [5, 6], alebo odhade exhalácií skleníkových plynov z pôdy do atmosféry [7]. 

 

METODIKA PRÁCE 

Záujmová lokalita okolia Mochoviec je charakterizovaná severnou zemepisnou šírkou 

48,15° – 48,34°, východnou zemepisnou dĺžkou 18,32° – 18,65° a zaberá rozlohu približne  

24 x 22 km
2
. Výška terénu sa mení od 153 m n. m. až do 570 m n. m. Južná a stredná časť 

lokality je nížinatého a pahorkatého charakteru a je súčasťou treťohornej Podunajskej panvy. 

Danú oblasť sme si zvolili na základe toho, že je z hľadiska informácií o prírodnej 

rádioaktivite prostredia podrobne popísaná, čo je pre dosiahnutie objektívnych výsledkov 

veľmi dôležité.  

Dáta o prírodnej rádioaktivite všetkých rádionuklidov boli prevzaté z mapového 

servera Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra [8]. Koncentrácie 
40

K, 
232

Th, a 
238

U 

(resp. 
226

Ra) v horninách boli merané metódou gama spektrometrie, zatiaľ čo merania 
222

Rn 

mailto:brisudovaa@gmail.com
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boli uskutočnené analýzou vzoriek pôdneho vzduchu z hĺbky 0,8 m metódou Lucasových 

komôr na základe detekcie α–častíc emitovaných radónom a jeho produktmi premeny. Keďže 

gama spektrometrické merania a merania 
222

Rn v pôdnom vzduchu neboli uskutočnené 

v rovnakých bodoch, na určenie vzájomných korelácií medzi 
226

Ra a 
222
Rn bolo potrebné 

dopočítať ich koncentrácie pomocou interpolačnej metódy kriging v pravidelnej sieti bodov, 

čo bolo realizované pomocou geoštatistického programu Surfer 11 [9]. 

Vzťahy medzi terestriálnymi rádionuklidmi boli skúmané jednak pre celú oblasť 

Mochoviec a jednak tak, že sme si túto oblasť rozdelili do 4 rovnako veľkých kvadrantov, 

a vzťahy medzi rádionuklidmi vyšetrovali na každej oblasti zvlášť.  

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na obr. 1 sú zobrazené korelácie medzi hmotnostnými aktivitami významných 

terestriálnych rádionuklidov 
232

Th, 
40

K a 
226
Ra v celej sledovanej oblasti. Hmotnostné aktivity 

pre tieto rádionuklidy sme získali z dát o koncentráciách rádionuklidov v horninách využitím 

prevodových vzťahov [10]. Z obr. 1 vyplýva, že hmotnostné aktivity jednotlivých 

terestriálnych rádionuklidov vykazujú dobrú koreláciu. Ďalšie štatistické ukazovatele sú 

uvedené v tab. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. Vzťahy medzi hmotnostnými aktivitami 
226

Ra, 
232

Th a 
40

K. 

 
Tab. 1. Základné štatistické ukazovatele terestriálnych rádionuklidov v záujmovej lokalite. 

Hmotnostná aktivita 
40

K [Bq/kg] 
226

Ra [Bq/kg]  
232

Th [Bq/kg] 
Priemerná hodnota 424,2 ±  38,0 36,7 ± 4,1 39,7 ± 4,1 

Medián 438,2 37,1 39,8 
MIN 313 22,2 26,8 
MAX 688,6 56,8 57,2 

 

Pre objektívnejší popis vzťahov medzi sledovanými rádionuklidmi sme záujmovú 

oblasť rozdelili na 4 podoblasti s rovnakými rozmermi, a na týchto podoblastiach sme opäť 

prešetrovali ich vzájomné korelácie. V jednotlivých podoblastiach vychádzali korelácie medzi 

rádionuklidmi vo všeobecnosti vyššie (R
2
=0,55). Jedinú výnimku predstavoval juhovýchodný 

kvadrant, v ktorom boli zaznamenané korelácie výrazne nižšie (R
2
=0,33), čo môže byť 

spôsobené komplikovaným geologickým podložím a rozmanitejším pôdnym pokryvom 

v tomto kvadrante. V tomto kvadrante sa vyskytujú ílovité, piesočnaté a hlinito piesočnaté 

pôdne druhy. V ostatných kvadrantoch sú rozsiahle plochy tvorené prevažne hlinitým 

a ílovitohlinitým pôdnym pokryvom. 

V danej oblasti sme sledovali aj vzťah medzi koncentráciou 
222
Rn v pôdnom vzduchu 
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a koncentráciou jeho materského nuklidu 
226
Ra v pôdnych zrnách. Ten bol pre celú oblasť 

ohodnotený nízkou koreláciou (R
2
=0,05). Dôvodom tejto nízkej korelácie je zrejme 

kombinácia pôdnych parametrov, od ktorých objemová aktivita radónu v hĺbke z závisí podľa 

nasledovného vzťahu [4, 11].: 

          
          

    
     

 

      (1) 

kde Am,Ra – hmotnostná aktivita 
226

Ra, Ke – emanačný koeficient 
222

Rn, Fp – celková 

porozita pôdy, w – objemová vlhkosť pôdy, ρd – suchá objemová hmotnosť pôdy, L  – 

difúzna dĺžka. 

 Parameter, ktorý pravdepodobne najviac ovplyvňuje objemovú aktivitu radónu je 

vlhkosť pôdy, ktorá sa môže s lokalitou výrazne meniť a tak ovplyvňovať meranie. Navyše 

dáta pre 
226

Ra a 
222
Rn boli merané rôznymi metodikami, čo môže byť ďalším dôvodom ich 

malej vzájomnej korelácie. 

 

 
Obr. 2. Vzťah medzi koncentráciou 

222
Rn v pôdnom vzduchu a koncentráciou 

226
Ra v pôdnych zrnách 

v rôznych kvadrantoch (v hornom rade zľava doprava: severozápadný, severovýchodný kvadrant;   

v dolnom rade zľava doprava: juhozápadný, juhovýchodný kvadrant). 

 

Aj po rozdelení záujmovej lokality na 4 kvadranty sa ukázalo, že koncentrácie 

rádionuklidov sú slabo skorelované (obr. 2). Pomerne zaujímavým zistením bola záporná 

smernica lineárneho fitu dát v severovýchodnom kvadrante. Záporná smernica naznačuje, že 

pre vysoký obsah 
226
Ra v pôde je možný nízky obsah radónu, a naopak. Možné vysvetlenie 

tejto prekvapivej závislosti medzi radónom a rádiom je, že emanačný koeficient Ke, porozita 

Fp, vlhkosť w, a prípadne difúzna dĺžka L sa na ploche tohto kvadrantu menia podľa vzťahu 

(1) takým spôsobom, že  pre objemovú aktivitu v hĺbke z budú koncentrácie radónu menšie 

napriek tomu, že koncentrácie 
226
Ra budú väčšie. 

 

ZÁVER 

Tento príspevok je venovaný štúdiu vzájomných vzťahov medzi najvýznamnejšími 

terestriálnymi rádionuklidmi 
40

K, 
232

Th, 
226

Ra a 
222

Rn. Z analýz vyplýva, že koncentrácie 

rádionuklidov 
40

K, 
232

Th a 
226
Ra sú vzájomne v dobrej korelácii. Rozdiely medzi kvadrantmi 
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sú zrejme spôsobené rôznou úrovňou zložitosti geologického podložia a rozmanitosťou 

pôdneho pokryvu. 

Naopak, porovnanie koncentrácie 
222

Rn v pôdnom vzduchu a 
226

Ra v pôdnych zrnách 

poukazuje na to, že tieto rádionuklidy vykazujú nízku vzájomnú koreláciu. Príčinou môže byť 

to, že merania 
226

Ra a 
222
Rn neboli uskutočnené v rovnakých bodoch a taktiež to, že objemová 

aktivita radónu v pôdnom vzduchu je funkciou mnohých premenných (porozita, emanačný 

koeficient, objemová vlhkosť, ...), ktoré sa môžu priestorovo významne meniť. Z uvedeného 

vyplýva, že len na základe koncentrácií 
226

Ra v pôde nemôžeme uskutočňovať závery 

o tokoch 
222

Rn do domov, alebo do vonkajšej atmosféry. Potrebné je čo najpresnejšie poznať 

aj ďalšie parametre pôdy, napr. pri teoretickom výpočte exhalácie 
222

Rn z pôdy do atmosféry 

na základe hmotnostnej aktivity 
226

Ra v pôde. Uvedené zistenie čiastočne spochybňuje aj 

rôzne empirické prístupy určovania exhalácie radónu z pôdy do atmosféry, ktoré na jej 

určovanie využívajú len poznatky o koncentráciách 
40

K, 
232

Th a 
226

Ra v pôde. 

 

Poďakovanie 

Táto práca bola finančne podporovaná Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA 

projekt č. 1/0213/18). 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 

[1] UNSCEAR, 1982. United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic 

Radiation, 1982 Report to the General Assembly, with annexes. Ionizing Radiation: 

Sources and Biological Effects. United Nations, New York, 1982. 

[2] Council Directive 2013/59/Euratom, 2014. Official Journal of the European Union 

L13, Volume 57,  ISSN 1977-0677. 

[3] SZEGVARY, T., LEUENBERGER, M. C., CONEN, F., Predicting terrestrial 222Rn 

flux using dose rate as a proxy. Atmospheric Chemistry and Physics 2007, vol. 7, pp. 

2789 – 2795. 

[4] HOLÝ, K., VOJTYLA, P., CHUDÝ, M., et al., Investigation of 14C and 222Rn 

variations in atmosphere and soil in Slovakia: Final report for the IAEA research 

contract 9093/RB. UK-JF-129/99. - Bratislava: MFF UK, 1999. - 109 s. 

[5] BULKO, M., HOLÝ, K., MÜLLEROVÁ, M., On the relation between outdoor 222Rn 

and atmospheric stability determined by a modified Turner method. Journal of 

environmental radioactivity, 2018, 189: 79-92. 

[6] HOLÝ, K., MŰLLEROVÁ, M., BULKO, M., HOLÁ, O., MELICHEROVÁ, T.,  

Outdoor 222Rn behaviour in different areas of Slovakia. NUKLEONIKA 

2016;61(3):281-288. 

[7] HOLÝ, K., et al. Comparison Of Various Approaches To Determining CO2 Fluxes 

From The Soil By 222Rn Calibrated Method. Radiation protection dosimetry, 2017, 

177.1-2: 144-148. 

[8] ŠGÚDŠ, 2018. Map Server of the State Geological Institute of Dionýz Štúr: 

http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacie/tiles. 

[9] SURFER 11, 2013, Golden Software, Inc. (2013). 

[10] DANIEL, J., LUČIVJANSKÝ, L., STERCZ, M., Geochemický atlas Slovenska, Časť 

IV: Prírodná rádioaktivita hornín., Geologická služba Slovenskej republiky, Bratislava 

1996. ISBN 80-85314-77-0. 

[11] HOLÝ, K., MATOŠ, M., BÖHM, R., STANYS, T., HOLÁ, O., POLÁŠKOVÁ, A., 

Results of Long-term Measurement of 222Rn Volume Activity in Soil Air, APUC, 

Vol. XL, (1999)95–103. 

 
 



XIX. ŠTIAVNICKÉ DNI 2018 

187 

 

Radon indoor measurements in tufaceous buildings located  

in Naples and surroundings, Italy 

Ing. Pasquale Addonizio
1
, Mgr. Giuseppe Buccheri

1
, Mgr. Alessio Rinaldini

2
 

1
 INAIL - Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca di Napoli - Via 

Nuova Poggioreale (angolo S.Lazzaro) - Complesso INAIL, Edificio 11 - 80143 Napoli, Italy 
2
INAIL – Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti Prodotti ed 

Insediamenti Antropici – Via Roberto Ferruzzi 38 – 00143 Rome, Italy 

g.buccheri@inail.it 

INTRODUCTION 

It is known that the highest contribution to the yearly dose for population derives from 

natural radioactivity, and it is estimated that about 50% is caused by exposure to Rn and to 

its products [1]. Human exposure to indoor Rn is currently considered as a relevant research 

topic, especially because of the connected epidemiological aspects. Nowadays, it is 

known that a correlation exists between exposure to natural radiat ions and several 

types of cancer, but it is still uncertain whether a threshold exists for effects. 
222

Rn is present everywhere on earth, atmosphere, rocks, soils and waters, in variable 

concentrations. Rn concentration in atmosphere ranges between 0.37 and 16 Bq/m
3
 [2], with 

a mean of 8 Bq/m
3
 for continental areas [2]. Nevertheless, Rn has got higher possibilities for 

accumulation inside buildings, where it can even reach very high concentrations; as a matter 

of fact, risk for public health is especially correlated to indoor Rn exposure. 

In Italy, average concentration value for Rn in soil ranges between 10 and 15 kBq/m
3
. For 

this reason, the main source of indoor Rn is soil where buildings are located [4]. It doesn’t 

mean that Rn concentration in a zone is only due to underlying strata, anyway, because soil 

permeability, presence of fractures and deep circulating water can facilitate migration 

processes from other zones, even to long distance. Geological a n d  g e o c h e m i c a l  data 

are thus basic in order to identify Rn sources and, therefore, to classify areas with higher 

natural background (Geogenic Potential of Radon, PGR). 

Radon can penetrate by cracks which, time after time, can be formed on the external walls of 

buildings, along pipelines or by walls’ joints. In particular, underground or ground floor locals 

are very interested by this phenomenon. Nevertheless, a part of gas can also derive by 

building materials [5]. It should be also remembered that, in spite of the fact that Rn is 

moderately soluble into water, even domestic water could represent an important source. 

According to a report from UNSCEAR [1], Rn indoor contribution from soil can be estimated 

around 80-90%, whereas contribution from building materials is around 5-10 %. 

As a consequence of what has been mentioned above, factors that predispose buildings to high 

levels of indoor Rn are mainly: 

a) geological and geochemical features of the territory, both on a regional scale and  

on a local scale;  

b) environmental conditions on surface (physical features of soil, meteorological 

conditions);  

c) building features (materials, services, life style). 

About geological and geochemical features of soils and rocks, primary source of indoor 

radon, it must be considered that most of Rn derives from 
238

U, 
235Th

 and 
226

Ra, present 

 in every rock with different concentration according to the type of rocks. Igneous  

and metamorphic rocks generally show higher values of these elements, whereas sedimentary 

rocks generally show lower contents. 
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It is also important to consider the radioactive half-life: 
219

Rn 3.92 seconds,
 220

Rn 54.5 

seconds, and 
222

Rn 3.825 days. For this reason, 
222

Rn is considered the most important one 

among Rn isotopes. 

According to dispositions from Directive 96/29/EURATOM [6], protection of exposed 

workers must be firstly based on a preventive evaluation in order to identify nature and order 

of magnitude of radiologic risk concerning exposed workers. Because of this Directive, it is 

very important that firms have good knowledge about it, so that they can state presence of 

Radon at work places where they carry out their own activities. Measurement of Radon at 

work places is an important tool for firms in order to get a good knowledge about how much 

workers are exposed to risk from Radon. 

Unlike other Countries of European Union, Italy has not got active laws concerning Rn 

presence in house buildings, and has not implemented Recommendation 90/143/EURATOM 

[7]. About protection against Rn exposure, only laws concerning Rn exposure at work places 

(with particular attention to schools) have been active in Italy since 2001 (Law Decree 241/00 

[8], which modified Law Decree 230/95 [9]). This decree also provides the obligation for 

owners to measure Rn concentration in all underground locals: if Rn concentration is over 500 

Bq/m
3
 (action level), owners must evaluate situation better and clean up, when locals are 

enough attended by workers. 

INAIL is busy in safety of workers and, for this reason, it is currently focusing its research 

activity on evaluation and management of health risk at workplaces, due to indoor radon 

exposure, taking into account of active laws. Starting from knowledge about geology of 

Naples Province, the aim of INAIL research is the assessment of risk in workplaces due to Rn 

presence in the territory of Naples and surroundings. 

One of the main concerns for human health in Naples Province, as it relates to the 

concentration and distribution of the naturally occurring radio-elements, is in fact the total 

gamma radiation and Rn potential, mostly related to alkaline volcanism of the Neapolitan 

volcanological province (Fig. 1). In particular, geothermal activity occurring in all Campanian 

volcanic areas, represents a potential hazard for Rn gas. The atlas reporting cancer mortality 

in the resident population of Campania during the period 1989–1992 [10] shows that in some 

areas of the Region, the Standardized Mortality Ratio (SMR) on the overall regional 

population for all kinds of neo-plasms is always above 100 (expressed as a percentage). It 

means that the mortality rate for cancer, mostly for male population, is higher in these areas 

than the regional mean. These risk areas are more or less corresponding to the zones where 

measured radioactivity is naturally high [11]. Furthermore, a roughly spatial correspondence 

has been found in Campania between the highest values of the Regional SMR for lung cancer 

(in Naples and Caserta Provinces) and the strong amount of gamma radiation emitted by the 

alkaline volcanics of the Neapolitan volcanological province. Since Rn gas was widely 

recognized as a cause of lung cancer [12] as a direct product of U
238

 decay process, natural 

radioactivity can be considered a potential cause of the increased mortality for this type of 

cancer in Naples (NA) and Caserta (CE) Provinces. 
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Fig. 1. Simplified geological map of the area of Naples and surroundings, Italy, with location of the 

working seismic stations. Source: University Federico II (Naples), DiSTAR (Department of Earth 

Science, of the environment and of resources). 

 

The volcanic area around Naples is characterized by a prevailing explosive activity with 

accumulation of ash and slags, and by a general morphology that is prevailed by a volcano-

tectonic depression (mostly set up about 12ka, with the event of the Yellow Neapolitan Tuff – 

TGN), whose materials covered all the area and changed the pre-existing topography. 

Volcanic phenomena surely had a primary role in setting up the current morphologic aspect, 

characterized by a landscape with low elevations (the highest hill is high 439 meters a.s.l., 

near Camaldoli Hill) and by a complex pattern of volcanic buildings which are developed one 

in another. 

In particular, the town of Naples is located on a geologic substratum formed by volcanic rocks 

(Upper Pleistocene – Medium Olocene). The rest of the territory is located on flat areas 

(mostly formed by alluvial sediments) and on hills which are formed by volcanic rocks and 

whose morphology was affected by recent tectonics and by important geomorphologic 

processes that occurred during Olocene. 

 

METHODOLOGY 

Naples is the main and most populated town in Campania (third town in Italy as for 

population after Rome and Milan). There, many work places are located underground. 

In order to protect safety of workers, INAIL activity also provided for a measurement 

campaign (still in a start up phase) which is going to include larger areas of the territory of 

Naples Province (i.e. Pozzuoli, Phlegraean Fields), characterized by a substratum which is 

formed by volcanic rocks. This measurement campaign has the end to estimate indoor risk 

because of Rn presence. 

INAIL is also offering expert advice (and suitable equipment for Radon measurement) to 

workers and owners whose work activities are located in places which can present risk for 

health because of Rn presence, also informing owners and workers about possible solutions in 

order to reduce risk. 
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Measures of Rn concentration, in ground floor and underground locals, concern tufaceous 

buildings within areas whose geological background could be favorable to presence of risk 

because of Rn. Each measure is planned to last 1 week as a medium duration (including week 

ends, when shops are closed) and it is also oriented to detect differences between values 

which are measured during the day (when shops are open) and during the night/week ends 

(when shops are closed). 

As far as the urban territory of Naples is concerned, indoor Rn measurements are concerning 

buildings located in several districts (both downtown and on the suburbs, also in order to 

allow a comparison between several areas): Chiaiano, Capodimonte, Centro Storico 

(Downtown), Quartieri Spagnoli, Riviera di Chiaia, Ponti Rossi. 

Final results will also allow to realize Radon Potential Maps (RPM), which can help Italian 

Institutions to identify areas with high levels of radon, to realize an effective territorial plan 

and to assess risk for health, according to the Directive 2013/59/EURATOM [13], which is 

still going to be acknowledged in Italy.  

During this measurement campaign, INAIL is currently using the active device Alphaguard 

PQ2000 Pro (Fig. 2), a compact portable measuring system for continuous determination (in 

atmosphere, soil, water) of Rn gas concentration, products and parameters related to them: 

temperature, relative moisture and atmospheric pressure. 

 

 
Fig. 2. Alphaguard PQ2000 Pro while measuring indoor. On LCD display, concentration 

values (Bq/m
3
), statistic error, temperature, relative moisture and air pressure are 

indicated. 
 

The device Alphaguard PQ2000 Pro is equipped with a counter. The latter is formed by an 

ionization chamber, associated to a spectrometer 3D alpha and to an analyzer DSP (Digital 

Signal Processing), in order to recognize specific shape of impulses due to Radon. Presence of 

alpha-spectrometer and of DSP analyzer makes this device not sensible to X, gamma, cosmic 

rays, as well as to Tritium and to nobile gases (such as 
133

Xe). For the same reasons, this 

device is not disturbed by vibrations and crashes, by magnetic fields and by relative moisture 

in the whole range from 0 to 100%. This device has got a sensibility of 1cpm at 20 Bq/m
3
, 

and an own background < 1Bq/m
3
. 
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Range for measurement of Alphaguard PQ2000 Pro ranges from 2 to 2.000.000 Bq/m
3
 and it 

can work by natural gaseous “diffusion” or “by flow”, by a pump with variable flow and 

calibrated. 

For indoor measurements, the device is working with “diffusion” modality: Radon enters into 

the ionization chamber by natural diffusion through a large-surface glass fiber filter that 

allows only Radon to enter. Diffusion mode was designated for ordinary radon monitoring, 

both outdoor and in buildings, because it allows long term surveillance with a minimal 

consumption of energy.  

While working in diffusion mode, it is possible to choose between 10-minute measuring 

cycles and 60-minute measuring cycles. In the 10-minute cycle, the capacity of the value 

storage is sufficient for a term of about 3 weeks. The 60-minute cycle, chosen for this 

measurement campaign, allows recordings of measuring series for a total duration of 4 

months. At each measurement cycle, alpha spectrum is analyzed in order to verify the correct 

working of detector and electronics. 

When easy connection to sockets is not always possible, a rechargeable battery (duration: 10 

days) is used. 

For routine graphical work up, evaluation, archiving and presentation of the measured data, a 

WINDOWS-compatible PC software package with integrated database (DataExpert) is 

associated to the device Alphaguard PQ2000 Pro. Plots of the following paragraph were 

realized by DataExpert. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

INAIL measurement campaign concern the territory of Naples (Fig. 3) and Province. 

 

 
Fig. 3. Location of the investigated areas (circled by red) of Naples and surrondings. 

 

This campaign has already showed some first interesting results, summed up by Table 1, 

showing maximum, medium and minimum values that were measured in the investigated 

districts of Naples as well as in Arco Felice (Pozzuoli, Province of Naples). 

 

Current results show that: 

- Maximum concentration values correspond to the first hours of morning time (when 

difference of temperature between the internal and the external side of the building is 
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higher). After a maximum peak, tendency of values is to decrease till the first hours of the 

afternoon. This tendency is also accentuated by opening times of shops (Fig. 4). 

 

 
Fig. 4. Graph showing trend of Radon concentration during the week of measurement. The 

six higher peaks correspond to the first hours of the morning. Smaller peaks between the 

higher peaks correspond to closure time in the afternoon. 

 

- Repeated measures at the same underground places (cellars) during the same season 

(winter), but with different ventilation, indicate how important is ventilation in reducing 

indoor Radon concentration (Fig. 5 a, b): 
(a)
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(b)

 
Fig. 5. Graphs showing peaks of Radon (dark green line) during the week of measurement in 

a not ventilated corner of a cellar (a) and in a more ventilated corner of the same cellar (b). 

In (a), medium value of indoor Rn concentration is 172 Bq/m
3
 (maximum value: 828 Bq/m

3
), 

whereas in (b), medium value of indoor Rn concentration is 77 Bq/m
3
 (maximum value: 294 

Bq/m
3
). The violet line is internal humidity, the bright green is internal temperature, the blue 

line is air pressure. Values were measured in winter. 

 

- Repeated measures at the same underground place (cellars) during different seasons 

(winter and spring) show that higher indoor Radon concentration is higher during 

spring (Fig. 6 a, b): 
(a)
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(b)

 
Fig. 6. Graphs showing trend of Rn concentration during a weekly investigation (a) in 

February, while snowing, and (b) in May. The violet line is internal humidity, the bright 

green is internal temperature, the blue line is air pressure. 

 
Tab. 1. Rn concentration values (Bq/m

3
) measured in the several areas of Naples and in Pozzuoli/Arco 

Felice (Province of Naples). TGN : Yellow Neapolitan Tuff. 

District Substratum of checked buildings Max Mean Min 

  (Bq/m
3
) 

Chiaiano TGN, with cover of uncoherent 

pyroclastic deposit 

1068 119 14 

Capodimonte Flow deposits and pyroclastic surges 

(TGN) 

628 97 13 

Centro Storico / 

Downtown 

TGN and uncoherent rehashed 

pyroclastic/alluvial deposits  

1120 287 37 

Quartieri Spagnoli Yellowish deposits, generally 

lithified (TGN/a) 

844 310 32 

Riviera di Chiaia, TGN and mixed deposits 916 352 13 

Ponti Rossi Sandy and gravelly deposits on 

alkali-volcanic rocks 

376 223 30 

Arco Felice Litosoma of Monte Nuovo 129 43 9 

 

Table 1 shows that the highest medium value was measured in Riviera di Chiaia (352 Bq/m
3
). 

Then area of Quartieri Spagnoli also shows exceed of limit provided by the Directive 

2013/59/EURATOM as far as the mean is concerned. A situation close to the new limit 

provided by the Directive 2013/59/EURATOM is shown in the historical center of the Town, 

where the highest maximum value was also measured in locals without a good ventilation.  

A safer area seems Chiaiano, northern suburbs, where even not paved underground locals 

show acceptable medium values, in spite of some high maximum values. According to the 

measures that have been carried out so far, the safest area in the territory of Naples seems to 
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be Capodimonte, even though values measured at Arco Felice (Pozzuoli, west of Naples) are 

even lower. 

The used device, Alphaguard PQ2000 Pro, is an active method of measurement, used for 

short term measurements. Active methods of Rn measurements are not used in Italy in order 

to state whether a shop is on track with laws or not, but they show themselves very useful, 

also in this case, in order to show variations of Rn concentration between daytime and night, 

between the different seasons of the year. Moreover, also in this case, active methods were 

useful in order to show how indoor Rn concentration changes according to parameters that 

could change in the same room (i.e. ventilation). 

 

CONCLUSION 

Radon is the most important source of ionizing radiation related to indoor air quality and its 

most important health effect is the increased risk of lung cancer. The most recent European 

directive (2013/59/EURATOM), regarding human exposure to natural radiation, primarily 

deals with indoor Rn. It encourages National action plans in order to identify annual average 

Rn in a significant number of buildings, to modify National limits and to propose remediation 

actions. 

Results from this measurement campaign will give a contribution in order to realize Radon 

Potential Maps (RPM), according to the Directive 2013/59/EURATOM. The elaborated maps 

are a useful tool in supporting territorial planning, such as taking decisions on a more focused 

soil gas survey at a smaller scale, prevention policies and on the remediation techniques to be 

adopted; thus, maps are a useful tool in order to optimize resources which are necessary to 

reduce radon health effects. 

Plots obtained during this measurement campaign show that, as for the daily cycle, indoor Rn 

concentration and temperature are negatively correlated: Rn concentration is higher during the 

night, when temperature is lower. During the day, because of activity of people (which also 

means ventilation), Rn measured values are lower.  

Indoor measures carried out in the same locals both during winter and during spring showed 

higher Rn concentration during spring (with higher temperatures) and this phoenomenon 

could be caused by overall air dynamics in buildings to temperature. As a matter of fact, Rn 

infiltration into buildings could be facilitated by a stack effect. In order to prove it, it should 

be also necessary to identify sources and quantify flux of Rn, also considering that Rn 

concentration (at the same way as any other state variable), aims at reacting with delay to 

physical causes because of inertia of physical systems. Morever, the environmental variables 

are interdependant and, for this reason, it is hard to find out the main physical factor 

controlling Rn dynamics by statistical means [14]. 
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ÚVOD  

Radón vo vodách predstavuje jeden z možných aspektov vedúcich k ožiareniu 

človeka. Pitné vody dodávané spotrebiteľom sú kontrolované, pričom podľa vyhlášky 

100/2018 Z.z. sú indikačné hodnoty nastavené na 100 Bq/l [1]. Okrem rádiohygienických 

aspektov, informácia o obsahu 
222
Rn vo vodách môže poslúžiť aj aplikačným účelom  

v seizmológií, v medicíne, či v geológií [2].   

Monitorovanie 
222
Rn vo vodách na Slovensku vo väčšej miere prebiehalo v 90.tych 

rokoch minulého storočia. Z celého územia bolo odobratých a zanalyzovaných 5271 vzoriek 

prameňov. Z takto získanej mapy radónu vo vodách, len tri viditeľne väčšie celky 

predstavovali lokality so zvýšenými hodnotami objemovej aktivity radónu (OAR)  

(nad 50 Bq/l). Ide o územie severne od Bratislavy v Malých Karpatoch, centrálna časť 

stredného Slovenska a oblasť Považského Inovca východne od mesta Nové Mesto nad Váhom 

[3]. Dlhodobejší záznam o priebehu OAR vo vodách bol publikovaný v článku [4], kedy 

počas desiatich rokov (roky 2002-2011) boli sledované OAR v šiestich prameňoch. Počas 

tohto obdobia, kedy sa uskutočňovali približne 2 odbery vzoriek ročne (jar a jeseň), autori 

zistili sinusoidálnu sezónnu variáciu s maximálnymi hodnotami OAR počas zimných resp. 

jarných mesiacov a s minimálnymi hodnotami v lete alebo na jeseň. Týmito pozorovaniami sa 

neukázal významnejší vplyv krátkodobých zmien počasia na zmeny koncentrácie 
222

Rn, ani 

korelácia OAR s výdatnosťou zdroja. 

Keďže množstvo 
222

Rn obsiahnutého vo vodnom zdroji nie je konštantné, je potrebné 

nie len dlhodobejšie sledovanie variácií OAR vo vodách, ale aj zozbieranie väčšieho počtu dát 

pokrývajúcich rovnomerne dobu počas celého sledovaného obdobia. Takéto pozorovania by 

umožnili lepšie identifikovať a určiť faktory vplývajúce na OAR vo vodách. Bolo ukázané, že 

zo všetkých parametrov, ktoré môžu vplývať na množstvo 
222

Rn vo vodách, má najväčší 

vplyv obsah 
226
Ra obsiahnutého v horninách podložia, ktorými voda preteká [5]. 

Záujmová oblasť Považského Inovca pokrýva široké spektrum rôznych typov 

podložia, pričom centrálnu časť pohoria tvoria premenené horniny typu svory a pararuly [6]. 

Z juhovýchodnej strany do oblasti zasahujú vyvreté horniny a jeho okrajovú časť tvoria 

prevažne usadené horniny. Tie sa podľa [7] vyznačujú najnižšími hodnotami OAR a naopak, 

magmatické horniny sa zväčša charakterizujú so zvýšenými hodnotami radónu. Samotné 

pohorie sa rozprestiera medzi Bánovskou a Nitrianskou pahorkatinou z východu a oblasťou 

Stredného a Dolného Považia zo západu. Zo severu ho ohraničujú Strážovské vrchy, z juhu 

končí pri meste Hlohovec. V jeho centrálnej časti leží obec Kálnica, kde bolo v minulosti 

vykonaných niekoľko prieskumných vrtov z dôvodu zvýšenej uránovej mineralizácie. Pohorie 

je bohaté na podzemné vody, pričom 52,7 % tohto územia leží na ploche charakterizovanej 

stredným radónovým rizikom [3]. Objemová aktivita radónu v týchto podzemných vodách 

kolíše v širokom rozsahu od niekoľko jednotiek až po niekoľko stoviek Bq/l. Mnohé z nich sú 

využívané aj ako príležitostné zdroje pitnej vody.  
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METODIKA PRÁCE 

Na sledovanie variácií radónu vo vodách bolo vybraných 5 prameňov nachádzajúcich 

sa v pohorí Považský Inovec. Ich výber bol zvolený s ohľadom na ich mierne zvýšenú  

(20 < OAR < 50 Bq/l) až zvýšenú (51 < OAR < 200 Bq/l) objemovú aktivitu radónu počas 

prvého odberu vzoriek pre lepšie zvýraznenie možných zmien OAR. Počas voľby 

reprezentatívnych typov prameňov sa prihliadalo aj na variabilitu typu podložia, na ktorom 

podzemné vody vyvierajú, a tiež na spôsob ich výveru. Na sledovanie boli vybrané pramene, 

ktoré vyvierali s určitým prietokom, ako aj prírodné studničky so stálou hladinou vody. 

Prameň Dastínskej kyselky, lokalizovaný približne 15 km severovýchodne od mesta Piešťany 

za obcou Nová Lehota, vyviera na podloží tvorenom zmesou vyvretých hornín typu 

granitoidy spolu s usadenými horninami. Asi 6 km južne od neho leží prameň Duranov mlyn, 

ktorý preteká podložím tvoreným fluviálnymi sedimentmi. Na rozdiel od prameňa Dastínska 

kyselka je to prameň bez prietoku a vyviera v podobe studničky. Severnejšie sa  

na východnom upätí pohoria, neďaleko obce Trenčianske Jastrabie nachádzajú dva pramene, 

od seba vzdialené 1 km. Ležia na podloží tvorenom metamorfovanými horninami ako sú 

pararuly, avšak kyselka Patrovce je prameň s prietokom a prameň Potôčik ústi na povrch  

v podobe studničky. Najsevernejšie sa nachádza prameň Dolňanská kyselka, ktorý pramení 

ako vyvieračka na podloží tvorenom usadenými horninami. 

Odbery jednotlivých vzoriek vôd sa uskutočňovali počas dvoch rokov od septembra 

2015 do septembra 2017 s týždennou pravidelnosťou počas mesiacov október až december 

a marec až máj. V ostatnom období bol uskutočňovaný približne jeden odber za mesiac. 

Jednalo sa o bodové odbery do 330 ml plastových fliaš naplnených doplna bez vzduchovej 

bubliny, so súčasným zaznamenaním aktuálneho prietoku a teploty prameňa. Okrem týchto 

parametrov sa počas sledovaného obdobia využívali pre analýzu aj informácie 

o každodennom úhrne zrážok a priemernej dennej teplote prostredia. 

Meranie koncentrácií 
222

Rn vo vodách sa uskutočňovalo Lucasovými scintilačnými 

komôrkami s objemom 125 ml, do ktorých sa previedol radón obsiahnutý v 7 ml vzorkovanej 

vody. Pre výpočet OAR sa použil vzťah: 

 

     
      

     
     

     

         
   (1) 

kde nvz je početnosť od vzorky (s
-1

), np je početnosť od pozadia (s
-1

), εd je detekčná účinnosť, 

εp je účinnosť prevodu 
222
Rn do komôrky, λRn je konštanta premeny radónu (s

-1
), V je objem 

použitej vzorky vody (ℓ), tom je doba od konca odberu vzorky po začiatok jej merania (s) a tm 

je celková doba merania vzorky (s).  
    

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Najaktívnejším prameňom s priemernou hodnotou OAR 201 Bq/l je Dastínska 

kyselka. Je to studený prameň s teplotou 10°C a  s výdatnosťou 2,1 l/min. Maximálna hodnota 

OAR 225 Bq/l bola zistená v marci 2016 a minimálna (176 Bq/l) v novembri 2016. Hodnoty 

OAR kolíšu okolo priemernej hodnoty s rozptylom 5,5 %. Výraznejší vplyv okolitých 

podmienok prostredia (tab.1) na hodnotu OAR sa nezaznamenal.  

Studnička Duranov mlyn s priemernou OAR 58 Bq/l a teplotou 9,6 °C dosahuje 

hodnoty OAR pod dlhodobým priemerom v priebehu letných mesiacov, s minimom 5,7 Bq/l 

v júli 2016. Maximálna hodnota OAR (79 Bq/l) bola nameraná v marci 2017, kedy sa aj 

predchádzajúci rok tohto mesiaca objavujú zvýšené hodnoty OAR. Tieto hodnoty oscilujú 

okolo priemeru s rozptylom 31 % a kopírujú priebeh teploty okolia resp. teploty prameňa. 

Z tab. 1, kde sú ukázané korelácie sledovaných parametrov s OAR, vidieť silnú antikoreláciu 

OAR s teplotou prameňa, teplotou okolia a aj s množstvom zrážok.      
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Tab. 1.Výpočet Pearsonovho korelačného koeficientu pre OAR vybraných prameňov s teplotou 

prameňa, teplotou okolia, úhrnom zrážok a výdatnosťou prameňa. 

korelačný koeficient 

OAR s: 

Dastínska 

kyselka 

Duranov 

mlyn  

Dolňanská 

kyselka 

Patrovce Potôčik 

teplota prameňa 0,16 -0,72 -0,23 -0,07 -0,01 

teplota okolia  0,12 -0,63 -0,25 -0,29 -0,03 

úhrn zrážok -0,17 -0,45 -0,5 -0,32 0,19 

výdatnosť prameňa 0,21 - 0,44 0,15 - 

 

Trend poklesu OAR počas letných mesiacov a začiatkom jesene je vidieť aj 

u zvyšných troch prameňoch. Priebeh týchto hodnôt počas monitorovacieho obdobia je 

znázornený na obrázku 1. Maximálna OAR (104 Bq/l) prameňa Dolňanská kyselka sa 

namerala v apríli 2017, minimálna (68 Bq/l) v októbri 2016. Priemerná hodnota OAR 

dosahuje 88 Bq/l pri prietoku 1 l/min a teplote 10,3 °C. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.Priebeh OAR v sledovaných prameňoch počas monitorovacieho obdobia. 

 

V prípade prameňov Patrovce a Potôčik, u ktorých blízka lokalita a chemické zloženie 

podložia sa premieta aj do podobnej OAR vody 33 Bq/l a 30 Bq/l s identickou priemernou 

teplotou 9 °C, nevykazujú žiadnu závislosť od sledovaných parametrov (tab.1). V prameni 

Potôčik sa namerala najnižšia OAR (22 Bq/l) v septembri 2016 a najvyššia (35 Bq/l) v októbri 

2015. V kyselke Patrovce sa minimálna OAR (28 Bq/l) namerala v marci 2017 a maximálna 

(39 Bq/l) vo februári 2016. Podobne však ako ostatné pramene, aj tieto dva vykazujú pokles 

hodnôt OAR počas leta až začiatkom jesene a ich nárast koncom zimy až začiatkom jari.  

Skutočnosť, že OAR podlieha zmenám počas roka hovorí o jej sezónnej variácii. 

Koncom zimy dochádza k topeniu sa snehu a navýšeniu hladiny podzemnej vody. Stekajúca 

voda sa obohacuje radónom a prispieva k zvýšeniu jeho koncentrácii vo vodnom zdroji. Časť 

tejto vody ostáva v pôdnych kapilárach a súčasne zabraňuje unikaniu radónu na povrch. 

Navyše nižšia teplota prostredia počas tohto obdobia uľahčuje jeho rozpustnosť vo vode. 

Naopak, koncom leta sú podzemné zásobárne spodnej vody nižšie položené a veľká časť 

radónu sa uvoľňuje z vody do okolitého prostredia. Navyše tento radón môže ľahšie unikať 

pôdnymi trhlinami v horninovom prostredí, ktoré sú rozšírené z nedostatku vlhkosti  

po zníženom množstve zrážok v lete. Zároveň sa tu prejavuje aj efekt vyššej teploty, kedy sa 

rozpustnosť radónu vo vode so zvyšujúcou sa teplotou prostredia znižuje.   
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ZÁVER 

Meraním koncentrácií radónu piatich prameňov vyvierajúcich v pohorí Považský 

Inovec sa  sledoval vplyv meteorologických parametrov, ako úhrn zrážok a teplota prostredia, 

spolu s parametrami daných prameňov, ako je ich výdatnosť a teplota, na množstvo 
222

Rn 

obsiahnutého vo vodách. Aj keď za obdobie dvoch rokov uskutočnených meraní sa 

nenamerali konštantné hodnoty OAR, len pri dvoch prameňoch sa ukázal významný vplyv 

niektorého z vyššie spomenutých faktorov na OAR.  

Pri prameni Duranov mlyn sa ukázala silná antikorelácia OAR s teplotou prameňa  

(-0,72), ako aj s teplotou okolia (-0,63). Relevantným parametrom je však samotná teplota 

vody studničky, ktorá je silne ovplyvňovaná teplotou okolia. Pri Dolňanskej kyselke sa ukázal 

vplyv prietoku prameňa na OAR vo vode s pozitívnou koreláciou 0,44 a vplyv úhrnu zrážok 

s negatívnou koreláciou na úrovni -0,5. 

U ostatných prameňoch, pri ktorých sa nepreukázal žiaden vplyv zo sledovaných 

parametrov na OAR, tento sa môže prejaviť s istým časovým oneskorením. Z grafického 

znázornenia priebehu OAR vidieť hodnoty nad dlhodobým priemerom OAR najmä koncom 

zimy, resp. začiatkom jari a hodnoty pod dlhodobým priemerom OAR koncom letných 

mesiacov až začiatkom jesene. 
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ÚVOD  

Radón je najvýznamnejší prírodný zdroj ožiarenia človeka. Už v minulosti boli 

evidované zvýšené počty úmrtí spôsobené respiračnými chorobami od radónu [1]. Hodnota 

priemernej ročnej efektívnej dávky človeka pochádzajúcej od prírodných rádionuklidov  

na úrovni 2,4 mSv/r. Polovica z toho (~ 1,2 mSv/r) je príspevok ožiarenia radónom a jeho 

produktmi premeny. Efektívna dávka od radónu v ovzduší je priamo úmerná priemernej 

ekvivalentnej objemovej aktivite radónu Aekv a dobe pobytu T v priestore s touto aktivitou [2].  

                             (1) 

kde Astr  je priemerná hodnota objemovej aktivity radónu a f je konverzný faktor. 

Aby sme mohli presne vypočítať efektívnu dávku od radónu, potrebujeme poznať rovnovážny 

faktor F. Rovnovážny faktor je parameter pomocou ktorého charakterizujeme úroveň 

rovnováhy medzi radónom a jeho produktmi premeny. Je definovaný ako pomer 

ekvivalentnej objemovej aktivity 
222

Rn k jeho objemovej aktivite. Aby sme ho vedeli presne 

určiť, musíme vedieť dobre zmerať objemové aktivity krátkožijúcich produktov premeny 

radónu [Bq.m
-3

] [2]: 

ekv,Rn222

Rn

A
F

A
      (2) 

Hodnota rovnovážneho faktora 
222

R sa v priebehu dňa mení v dôsledku zmeny intenzity 

vertikálneho premiešavania vzduchu v atmosfére. Počas dňa preto môžeme pozorovať 

minimálne hodnoty rovnovážneho faktora 
222
Rn (~0,4), po západe slnka a behom noci je 

možné sledovať jeho nárast až na maximum (~0,9) [2]. Typické hodnoty rovnovážneho 

faktora vo vonkajšej atmosfére sú pre 
222
Rn od 0,5 po 0,7 (s rozpätím 0,2 až 1,0) [3]. 

V okamihu kedy vstúpi 
222

Rn do spodných vrstiev atmosféry, podlieha vertikálnej 

a horizontálnej distribúcii. Keďže doba polpremeny radónu je menšia ako zmiešavací čas 

atmosféry [4], najvyššie koncentrácie radónu sú najčastejšie v prízemnej časti atmosféry  

(3 – 8 Bq.m
3
). S výškou koncentrácia klesá a na úrovni tropopauzy dosahuje hodnoty okolo 

40 mBq.m
-3

 [5, 6].  

Pri dlhodobých meraniach koncentrácie radónu je možné pozorovať charakteristické 

denné a sezónne variácie, ktoré súvisia s atmosférickou stabilitou a neustále sa meniacimi 

podmienkami v spodnej vrstve atmosféry.  

Denné vlny objemovej aktivity radónu majú spravidla maximum o 6:00 ráno a minimum 

o 16:00 popoludní. Takáto denná vlna nesie informáciu o zmiešavacej výške v atmosfére. Tú 

môžeme vypočítať z rozdielu maximálnej a minimálnej objemovej aktivity radónu v dennej 

vlne [7]: 

s,Rn

e

Rn Rn 0

E
h (t) t

A (t) A (t )
 

    (3) 
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kde: A(t) je objemová aktivita 
222
Rn v čase t, A0 je objemová aktivita 

222
Rn na začiatku 

kumulovania, E exhalačná rýchlost’ 
222

Rn z pôdy, ∆t čas ktorý uplynul od začiatku 

hromadenia 
222

Rn po dosiahnutie objemovej aktivity v čase t.  

 

V momente keď do atmosféry vstúpi radón a jeho premenou začnú vznikať jeho 

produkty premeny, začnú interagovať s aerosólmi na základe svojich fyzikálnych 

a chemických vlastností. Na sledovanie správania sa aerosólov v atmosfére je vhodné 

sledovať rezidenčný čas aerosólov (MRT, z anglického Mean Residence Time), ktorý udáva 

čas zotrvania aerosólov v atmosfére. Poznanie času zotrvania aerosólov v atmosfére je 

dôležité napríklad pre štúdium správania sa polutantov v atmosfére. Na odhad rezidenčného 

času aerosólov bolo vypracovaných niekoľko metód, ktoré využívajú rádionuklidy 

nachádzajúce sa v atmosfére, pretože tie sa zachytávajú na aerosóly vo vzduchu a časom sú 

pomaly z atmosféry odstraňované. Práve proces odstraňovania rádionuklidov má významný 

vplyv na koncentráciu krátko a dlhožijúcich rádionuklidov v atmosfére. Podmienky  

pri ktorých sa rádionuklidy vymývajú z atmosféry budú iné na rôznych miestach sveta, kvôli 

rôznym meteorologickým podmienkam [8].  

Ak chceme odhadnúť rezidenčný čas na základe rozpadových produktov 
222

Rn a 
220

Rn, je 

nutné sledovať dvojicu rádionuklidov 
210

Pb/
210

Bi alebo 
210

Pb/
210

Po, v iných prípadoch je 

možné sledovať pomer 
7
Be/

210
Pb. Pri výbere metódy však treba zohľadniť, že hodnoty MRT 

pri meraní aktivít 
7
Be, budú zodpovedať stavu vo vyššej oblasti atmosféry a produkty 

premeny radónu zase nižšej troposfére. Rôzne kolektívy autorov použili pre výpočet MRT 

rôzne dvojice rádionuklidov a výsledky sa líšia od niekoľkých dní až po desiatky dní a je ich 

veľmi málo. Rovnica opisujúca výpočet rezidenčného cez pomer 
210

Pb a 
222

Rn má tvar [9]: 

 
1 Pb

r Pb Rn Pb

A

F A A


 
 

  
    (4) 

 

kde     je premenová konštanta 
210

Pb,    je konštanta vyjadrujúca odstraňovanie 
210

Pb 

z atmosféry, F je rovnovážny faktor medzi 
210

Po a 
222

Rn v atmosfére a ARn a APb sú objemové 

aktivity 
210

Pb a 
222

Rn v atmosfére.  

Z rovnice je vidieť že pre výpočet doby zotrvania aerosólov v atmosfére potrebujeme vedieť 

dobre merať rovnovážny faktor F a objemové aktivity 
210

Pb a 
222

Rn v atmosfére. 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Pre uvedené aplikácie je potrebné stále vyvíjať nové vysoko citlivé kontinuálne 

monitory radónu. Na KJFB FMFI UK sa na kontinuálne monitorovanie 
222
Rn vo vonkajšej 

atmosfére používa veľkoobjemová scintilačná komora s objemom 4,5 dm
3
 [10]  

a pre simultánnu kontrolu objemových aktivít sa využíva scintilačná komora s objemom  

1 dm
3
. Nevýhodou týchto monitorov radónu je to, že presnosť meraní objemových aktivít  

na úrovni 1Bq.m
-3
, ktoré sa vyskytujú v atmosfére prevažne v popoludňajších hodinách je 

nízka (na úrovni 30%).  

Ďalším systémom, ktorý testujeme je detekčný systém pre monitorovanie produktov premeny 

radónu (
222

Rn), respektíve torónu (
220
Rn), ktorý bol skonštruovaný na KJFB FMFI UK  

(obr. 1, trasa 2). Princíp na ktorom monitor pracuje spočíva v tom, že do systému je nasávaný 

známy objem vzduchu cez filter, na ktorom sa zachytávajú rozpadové produkty od radónu, 

ktoré sú súčasťou aerosólov nachádzajúcich sa v atmosfére.  
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Obr. 1. Schéma meracieho zariadenia zostrojeného na KJFB FMFI UK pre meranie objemových 

aktivít radónu (trasa 1 a 2) a jeho krátkožijúcich produktov premeny ( len trasa 2). 
 

Filter je umiestnený vo vzdialenosti 4,5 mm pod polovodičovým detektorom s povrchovou 

bariérou. Pri meraniach využívame metódu Tsivoglouva [11]. Aktivita filtra so zachytenými 

produktmi premeny sa meria spektrometricky. Meranie je rozdelené do troch časových 

intervalov: 20 minút čerpanie a meranie, 30 minút meranie a 70 minút meranie. Celý merací 

interval trvá 2 hodiny. 

Na stanovenie objemovej aktivity radónu však nestačí poznať aktivity jeho produktov 

premeny vo vonkajšej atmosfére. Určiť objemovú aktivitu 
222
Rn na základe aktivity 

produktov premeny môžeme tzv. dvojfiltrovou metódou. Na tento účel bol použitý 

modifikovaný monitor rozpadových produktov.  Detekčný systém využíva 2 filtre, jeden  

pred vstupom a jeden na výstupe z akumulačnej nádoby. Vzduch presávaný cez prvý filter je 

zbavený všetkých produktov premeny a očistený vstupuje do akumulačnej nádoby. Počas jeho 

pobytu v akumulačnej nádobe sa časť radónu, ktorý sa nachádza vo vzduchu, premení  

na 
218
Po, ktoré sa ďalej premieňa na ďalšie dcérske produkty radónu. Doba počas ktorej sa 

bude vzduch nachádzať v akumulačnej nádobe záleží od rýchlosti čerpania vzduchu.  

Za výstupom z akumulačnej nádoby je umiestnený druhý filter na ktorom sa zachytávajú 

vzniknuté produkty premeny. Na základe merania aktivity produktov premeny zachytených 

na druhom filtri sa určí objemová aktivita radónu v presávanom vzduchu. V prípade úplného 

zozbierania produktov premeny na filtri a 20 % detekčnej účinnosti zaznamenáme na výstupe 

2,4 impulzu za 1 minútu na 1 Bq.m
-3

 objemovej aktivity radónu. Systém bol kalibrovaný 

Ward-Borakovou metódou. Na základe takejto kalibrácie boli určené invertujúce koeficienty, 

ktoré slúžili na výpočet objemovej aktivity radónu [12]. 

Keďže vyššie uvedený dvojfiltrový systém používa detekčnú hlavicu, ktorá pochádza 

z monitora rozpadových produktov od radónu a tá je potrebná pre ďalšie aplikácie, vznikla 

idea zostrojiť ďalší systém, ktorý bude využívať inú detekčnú jednotku. Pre tento účel bol 

skonštruovaný detekčný systém ktorý meria pomocou dvojfiltrovej metódy, ale ktorého 

jadrom sú dve detekčné hlavice, v ktorých sú umiestnené scintilačné detektory na báze 

ZnS(Ag), pod ktorými sú umiestnené filtre. Na nich sa zachytávajú rádioaktívne aerosóly 

veľkoobjemová 

komora 

plynomer 

plynomer 

zdroj napätia pre 

detektora a 

predzosilňovač 

zosilňovač 

ADC + 

diskriminátor 

filter 

filter 

detektor 

predzosilňovač 

PC + KK11K 

2 1 

Modifikovaný monitor RPR 

schopný merať dvojfiltrovou 

metódou  

1 -   Dvojfiltrový systém 

pripojený na monitor 

RPR 

2 -   Monitor RPR 

~ 230 V 

napájanie čerpadla 
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z presávaného veľkého objemu vzduchu. Schéma navrhnutého zariadenia je zobrazená  

na obr. 2. 

 

 
Obr. 2. Schéma dvojfiltrového systému na báze veľkoplošného ZnS(Ag). 

 

Výhoda tohto detekčného systému je okrem nízkeho pozadia hlavne v možnosti práce 

s väčšími prietokovými rýchlosťami vzduchu cez filter a tým aj v znížení detekčného limitu. 

Prvá detekčná jednotka umiestená pred akumulačnou nádobou umožňuje tiež kontinuálne 

kontrolovať súhrn α aktivity aerosólov na vstupe do akumulačnej nádoby, respektíve  

vo vonkajšej atmosfére. Druhá detekčná jednotka detekuje α častice od krátkožijúcich 

produktov premeny 
222
Rn vytvorených z radónu v akumulačnej nádobe. Systém je možné 

kalibrovať Ward-Borakovou metódou.  

Nevýhodou vyššie uvedených monitorov radónu, ktoré využívame na kontinuálne 

monitorovanie objemovej aktivity radónu v atmosfére je, že presnosť meraní objemových 

aktivít na úrovni 1 Bq.m
-3
, ktoré sa vyskytujú v atmosfére prevažne v popoludňajších 

hodinách je dosť nízka (na úrovni 30%). Preto je nutné ďalej rozvíjať nové detekčné systémy. 

Pre tento účel bol vypracovaný návrh detekčného systému s elektrostatickým zberom 

produktov premeny radónu, zobrazený na obr. 3. Kladne nabité ióny ktoré vznikajú  

pri rádioaktívnej premene 
222
Rn tvoria až 88% všetkých vzniknutých iónov. Krátko po ich 

vzniku však môžu byť neutralizované prostredím. Môže dôjsť k naviazaniu elektrónu alebo 

reakcii s atómami plynu. Pri návrhu detekčného systému s elektrostatickým zberom sa počíta 

s tým že produkty premeny 
222
Rn vznikajú v uzavretom objeme. Keďže sú kladne nabité, 

môžeme ich elektrostaticky zozbierať pomocou aplikovaného elektrického poľa a následne 

merať. 
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Obr. 3. Návrh schémy detekčného systému s elektrostatickým zberom produktov premeny 

222
Rn. 

 

Pred vstupom do akumulačnej nádoby bude umiestnená kolóna so silikagélom, aby 

bola vlhkosť v nádobe čo najnižšia a tiež aerosólový filter. Očistený vzduch, ktorý je zbavený 

vlhkosti a na filtri zbavený aerosólov vstúpi do akumulačnej nádoby s objemom 73 dm
3
, kde 

začnú vznikať kladné ióny 
218
Po. Tieto kladné ióny, ktoré vznikli vo vnútri nádoby budú 

elektrostaticky zozbierané na povrchu kremíkového detektora, ktorý bude merať 

spektrometricky. Systém bude možné nakalibrovať Ward-Borakovou metódou. 

 

ZÁVER 

Na uskutočňovanie rôznych aplikácií radónu v atmosférických štúdiách nie sú citlivosti 

doterajších monitorov radónu dostačujúce. Preto vzniká potreba ďalej vyvíjať nové vysoko 

citlivé monitory objemovej aktivity radónu. Za týmto účelom bolo na KJFB FMFI UK 

skonštruovaných niekoľko monitorovacích systémov. Na kontinuálne monitorovanie 
222

Rn  

vo vonkajšej atmosfére sa používa veľkoobjemová scintilačná komora s objemom 4,5 dm
3
 

a pre simultánnu kontrolu objemových aktivít sa využíva scintilačná komora s objemom  

1 dm
3
. Ďaľšie dva skonštruované systémy pracujú na báze dvojfiltrovej metódy. Prvý systém 

využíva detekčnú jednotku s kremíkovým detektorom a meria v spektrometrickom režime. 

Druhý systém používa detekčnú jednotku so scintilačným detektorom na báze ZnS(Ag). 

Súbežne je rozvíjaný aj vysoko citlivý detekčný systém s elektrostatickým zberom produktov 

premeny 
222
Rn, pre ktorý bol vypracovaný návrh. 

Ďaľší testovaný systém je monitor rozpadových produktov 
222

Rn. Tento monitor by mal 

pracovať paralelne s monitorom 
222

Rn a na základe získaných údajov by malo byť možné 

získať informácie o pomeroch 
218

Po/
222

Rn, 
214

Pb/
222

Rn, 
214

Bi/
222

Rn a 
214

Po/
222

Rn v atmosfére. 

To by malo slúžiť k výpočtom rovnovážneho faktora a tiež ku testovaniu rôznych postupov 

určovania doby zotrvania aerosólov v atmosfére. Údaje o objemovej aktivite 
222

Rn 

v atmosfére sú využívané pre presnejšie analýzy vzťahu medzi atmosférickou stabilitou 

a koncentráciou 
222

Rn v atmosfére a tiež určovanie zmiešavacej výšky atmosféry. To je 

dôležité najmä z hľadiska posúdenia dlhodobých zmien prebiehajúcich v atmosfére.   
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Výsledky prvého použitia dozimetrov RAMARN sú povzbudivé  

Petr Škrabálek  

Meranie aktivít radónu; Štiavnické Bane 178; 969 81 Štiavnické Bane 

mobil 0910 436635 telefón 421 45 6929080 

marn.skrabalek@gmail.com 

Radón v interiéroch budov a najmä v obydliach ľudí je na Slovensku hlavnou príčinou 

ochorievania obyvateľstva rakovinou pľúc. Podľa skôr vykonaných prieskumov (ÚPKM 

Batislava 1992 – 1995), súčasnú referenčnú úroveň 300 Bq/m
3
 prekračujú hodnoty nájdené  

vo viac ako ½ rodinných domov. To je úctyhodných 400 tisíc užívaných objektov, ak ovšem 

boli prieskumy vedené seriózne, o čom niektorí odborníci pochybujú.  

Nakoľko do súčasnosti neboli na Slovensku hromadne realizované žiadne opatrenia 

smerujúce k ochrane nových stavieb pred prenikaním radónu z podložia do interiérov domov, 

bude v rámci Národného radónového programu nutné preskúmať celý fond rodinných domov, 

včítane novo vznikajúcich objektov, lebo i súčasný zákon 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane sa 

ochrane nových stavieb vyhol vypustením niektorých paragrafov. 

Získali sme 10 alfa trekových dozimetrov RAMARN, ktoré sa už takmer 30 rokov úspešne 

používajú v Českom radónovom programe, na otestovanie. Na test sme použili len 7 z nich, 

lebo pri doprave sa z jedného stratil detektor a dva nesprávne použili účastníci testu. 

Dozimetre sme umiestnili do nových i rekonštruovaných domov na exponovaných miestach  

v Banskej Štiavnici a okolí podľa kvality podložia takto: 

 hydrotermálne zvetraný andezit, kvartérny pokryv 20 – 50 cm, vysoká frekvencia 

zlomových línií vyššieho poriadku, v podloží banské dielo v smeru tektoniky; tri nové 

rodinné domy, 2 bez cielenej ochrany pred prenikaním radónu z podložia, tretí  

s amatérsky vybudovaným pasívnym odsávaním pôdneho vzduchu z podložia domu, 

 hydrotermálne navetraný andezit, svahové elúvium alebo banské odvaly možno až  

zo 16-teho storočia, pôdne pokrytie balvanov miestami do 2 metrov zjavne 

humanoidneho pôvodu (banské vzorkovnice, kuchynsky opracované kosti); v podloží 

historické banské diela; dva domy po generálnej rekonštrukcii, jeden z nich podlahové 

kúrenie, bez cielenej ochrany proti prenikaní radónu, jeden s vybudovaným odsávaním 

pôdneho plynu z priestoru pod novými palubovými podlahami, 

 posledný dozimeter bol použitý do novostavby bez cielenej ochrany pred radónom  

na tufitovom podloží s blízkou hladinou podpovrchovej vody. 

Všetky budovy majú s nepodstatnými odchýlkami kontaktné podlažie riešené ako jeden 

obývací priestor, v ktorom bol dozimeter umiestnený 7 mesiacov. To je dve prechodné 

obdobia a celé vykurovacie obdobie. Tým boli navodené určité konzervatívne podmienky 

monitorovania. Výsledok zobrazuje maximálne riziko, lebo nezahrnuje letné obdobie, kedy sú 

aktivity radónu v pôdnom i interiérovom vzduchu nízke. 

Výsledky boli rozdelené nasledovne: 

 prvá skupina 65±20 Bq/m
3
, 110±25 Bq/m

3
, 200±30 Bq/m

3
, 

 druhá skupina 60±10 Bq/m
3
, 150±20 Bq/m

3
, 255±30 Bq/m

3
, 

 posledná vzorka 80±20 Bq/m
3
.  

Úspechom je, že všetky vzorky sú pod referenčnou úrovňou. Na druhej strane je prekvapujúca 

neochota majiteľov najzaťaženejších stavieb existujúcu expozičnú situáciu akokoľvek 

optimalizovať. Odmietajú spolupracovať už pri analýze situácie. Napriek tomu, že svoje 

domy stavali alebo rekonštruovali svojpomocne, odmietajú poskytnúť akékoľvek informácie 
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mer.: 100

Úloha: Banská Štiavnica  22.08.2018Drieňová

hĺbka poloha / č.vzorkyšum objem čas odb. čas mer. odozva Ca rel.neist dt

[cm] [ - ] [ n ] [ mll ] [ h,m ] [ h,m ] [ n ] [k Bq m-3 ] [ % ] [min]

60 279 5 120 19,05 23,35 253 10,03 ± 1,59 15,9 270

60 278 5 120 18,55 23,42 148 5,80 ± 1,15 19,9 287

50 277 5 120 19,10 23,46 98 3,77 ± 0,92 24,3 276

35 276 5 120 19,13 23,54 58 2,15 ± 0,71 32,9 281

40 275 5 120 19,16 23,57 90 3,44 ± 0,88 25,4 281

Tabuľka 1. Aktivita pôdneho vzduchu

o kontaktných konštrukciách, ako by mali prezradiť, že niečo vedome urobili zle. Na druhej 

strane tam, kde situácia nie je nijak kritická záujem o ďalšiu optimalizáciu majitelia domov 

prejavujú a spolupracujú. 

Analýza situácie v prvej skupine: Prvá skupina domov leží na (na miestne pomery) miernom 

východnom svahu v tesnom susedstve príkrej strže, zrejme súčasti tektonického zlomu. 

Sekundárne zlomové 

línie podložného 

masívu pod stavbami 

majú ten istý smer 

(Obr. 1). Pod domami 

2 a 3 prechádza asi 2,5 

– 3 m široké 

milonitizované pásmo 

alebo banská chodba 

(pri virgulovej 

štruktúrnej prospekcii 

dávajú veľmi podobnú 

odozvu) vyznačená 

oranžovou priamkou. 

Táto línia je 

pravdepodobne 

najvýznamnejším 

zdrojom radónu  

pre sledované stavby. Stavba č.1 je nad líniou nespojitosti, a pri založení na základových 

pasoch a platni nad pásmi, s bežnými chybami plošnej konštrukcie vykazuje interiérovú 

aktivitu len 65 Bq/m
3
. Expozičnú situáciu zjavne nie je treba optimalizovať  

V pôdoryse stavby č.2, vystrojenej odsávaním vzduchu z podzákladia oranžová línia vytína 

trojuholník pod južným rohom. V platni sú tri nesprávne prevedené priechodky inštalácií.  

V kombinácii s ručne riadenou ventiláciou interiéru môžu práve tieto faktory viesť k hodnote 

interiérovej aktivity Rn 110 Bq/m
3
. Majiteľ má záujem optimalizovať expozičnú situáciu. 

Možnosti sú tri. Zateplenie odsávacieho potrubia v priestore povaly zvýši ťah, zvýšiť intenzitu 

vetrania (rekuperácia tepla, rovnotlaký systém), obrátiť ťah v drenážnom systéme, lebo riziko 

zhoršenia situácie u susedov nehrozí (priepustnoať podložia to umožňuje). Optimalizačná 

analýza sa 

v súčasnosti 

spracováva.  

Pôdorys domu č.3 

nespojitá štruktúra 

seká takmer 

diagonálne. Žiaľ, 

majiteľ domu 

nespolupracuje a 

preto o suterénnych konštrukciách ani o ventilačných pomeroch nevieme nič. To vylučuje 

možnosť akejkoľvek analýzy jestvujúcej situácie a racionálne úvahy o možnej optimalizácii 

rizika rakoviny pľúc. Hodnota OAR 200 Bq/m
3
 v obydlí mladých ľudí s malými deťmi je 

zbytočne vysoká. 

Nezmienili sme pôdny radón. Výsledky pokusu o dodatočné meranie pôdneho radónu sú  

v Tabuľke 1., bol neúspešný. Kvaretény pokryv záujmového územia je nízky a naviac ho tvorí 

hrubozrnný piesok sa malým obsahom hliny. V súčasnosti je povrch záujmového územia 

vysušený až na masívny podklad, tvorený sintrom hydrotermálne zdegradovaného andezitu. 

Obr. 1. Situácia; objekty 1, 2, a 3 a línia nespojitých štruktúr 
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Odobral som 6 nedôveryhodných vzoriek pôdneho vzduchu z hĺbky 30 – 60 cm v rozpätí 

aktivít 2,15 – 10,03 kBq/m
3
. Pri rýchlejšom odberu pôdneho vzduchu (rýchlosť nasávania 

vzorky) dochádzalo k značnému riedeniu vzoriek vonkajším vzduchom (vzorky 279 a 278 

prvý veľmi pomáli, druhý trochu rýchlejšie). Snažil som sa okolie trubky utesniť zhutnením. 

Pri normálnej prirodzenej vlhkosti pôdy to pomáha. S vedrom ílu sa na odber vzoriek nechodí 

už 30 rokov. Preschnutý piesok sa ubiť nedá. Vplyv blízkosti povrchu je vidno na hodnotách 

vzoriek 279 (h 60 cm), 277 (h 50 cm), 276 (h 35 cm) a 275 (h 40 cm).  

Druhú triádu tvoria domy po rôznom stupni rekonštrukcie, na území v dávnej minulosti 

 
Obr. 2. Piarg šachta, zelená plocha je halda-piarg, šípka ukazuje smer svážny. 

ovplyvnenom banskou činnosťou. Šípka ukazuje smer banskej chodby, ktorou sa zo štôlne 

Kuchajda zvážala hlušina. Druhá svážna prichádzala od severu z Fuchslochu. Obvyklé 

hodnoty pôdneho radónu sa v týchto miestach pohybujú v rozpätí (30;50) kBq/m
3
. 

Priepustnosť základových pôd je vysoká, lebo sa jedná o historický odvalový materiál.  

V dome č.4 (na začiatku šípky) bola pôvodná podlaha položená priamo na skalný masív  

(pre podvaly boli v skale vytesané lôžka). Impulzom na výmenu podláh bola ich špatná 

kvalita a výmena špaletových, netesných okien, za plastové. Pri rekonštrukcii podlahy bolo 

nutné časť horniny odťažiť aby vznikol priestor na drenážne hadice a tepelnú izoláciu. 

Drenážny systém bol zaústený do nepoužívaného komína Schidel.  

Interiérová aktivita radónu v dome poklesla z 300 – 500 Bq/m
3
 (hodnoty z opakovanej 

priamej emanometrie LC komôrkami) na 150 Bq/m
3
, merané alfa trekovým dozimetrom. 

Majiteľ je pripravený ešte interiérovú aktivitu znížiť, utesnením obvodu palubovej podlahy 

PU penou. Očakáva sa, že OAR poklesne pod 100 Bq/m
3
. 

V dome č.5 (u hrotu šípky) bola stanovená OAR len 60 Bq/m
3
. Jedná sa o dom postavený  

na základoch zdemolovanej stavby. Kontaktná konštrukcia nebola koncipovaná ako 

protiradónová, ale bola umiestnená na platňu pôvodného domu, ktorá bola v dobrom 

technickom stave a poslúžila ako podkladový betón. To zvýšilo tienenie toku radónu, lebo 

prechádza najmenej 200 mm betónovou bariérou a celoplošnou asfaltovou hydroizoláciou. 

Nová konštrukcia obsahuje podlahové kúrenie čo je obecne negatívny faktor. Priechody 

inštalácií sú zhotovené plynotesne. Dôležitým faktorom je, že dom je osadený drevenými 

Eurooknami, ktoré majú väčšiu prievzdušnosť ako okna plastová.  
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V 6. dome bola stanovená OAR 255 Bq/m
3
. Dom je situovaný mimo líniu banského diela  

vo svahu, tvorenom historickými banskými odvaly. Majiteľ bol poučený v tom zmysle, že 

existujúcu situáciu je určite možné optimalizovať. Objekt stojí v strmom svahu na vysokom 

sokli z južnej strany, čo dáva možnosti na stavebný zásah, alebo môže znížiť OAR riadeným 

zvýšením ventilácie. Majiteľ je spokojný s tým, že OAR je nižšia ako referenčná úroveň  

a na ponuku bezúplatnej analýzy situácie a návrhu riešenia nereagoval. 

7. sledovaný dom je založený na tufitovom podloží, v strmom južnom svahu, s blízkou 

hladinou podpovrchovej vody. O úrovniach pôdneho radónu v okolí domu nemáme žiadne 

informácie. Kontaktné 

konštrukcie boli koncipované na 

zvládanie vlhkosti  

z podpovrchovej vody, čo 

automaticky chráni stavbu proti 

prenikaní radónu z podložia. Za 

mierne konzervatívnych 

podmienok stanovená hodnota 

OAR 80 Bq/m
3
 nepredstavuje 

pre majiteľov nehnuteľnosti 

významne zvýšené riziko 

rakoviny pľúc. Efektivita 

nákladov na technické 

znižovanie OAR by bola veľmi 

nízka. Napriek tomu majiteľ  

o optimalizačnej analýze 

uvažuje, lebo má tri malé deti. 

ZÁVER 

Zo siedmich vzoriek nie je možné robiť ani len lokálne závery o bytovom fonde. Zámerne 

boli do testu zahrnuté prevažne nové stavby. Ako sa tu ukázalo, extrémne utesňovanie plášťov 

nových stavieb je v súčasnom stavebníctve stále len výnimkou, nie pravidlom.  

Skúmané stavby sú situované na extrémnych podložiach a napriek tomu, že v konštrukciách 

ich spodnej stavby sa vyskytujú školácke chyby, sa stretávame len s expozičnými situáciami, 

ktoré uspokojivo vyriešime miernym zvýšením ventilácie objektov. 

Príkladne dom č.2 je vystrojený centrálnym vetraním s rekuperáciou tepla. Pri manuálnom 

ovládaní ventilácie bola stanovená OAR 110 Bq/m
3
. Majiteľ sa vyjadril: 2 denne vyvetrám, 

to je pustím na chvíľku vetranie. Ak by bolo vetranie riadené automaticky 3–4 denne,  

s ohľadom na návrat bývajúcich domov, nezvýšilo by to pozorovateľne tepelné straty, ale 

znížilo riziko rakoviny pľúc pre všetkých obyvateľov. 

Problém je s užívateľmi domov, ktorí neprejavujú záujem o zlepšenie svojej radónovej 

situácie. Typicky to je demonštrované pri domoch 3 a 6. Obe rodiny sú nefajčiarske a hodnota 

OAR tesne pod referenčnou úrovňou ich neinformovanosti plne vyhovuje. Sú v bezpečí? 
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INTRODUCTION 

One of the most problems of water pollution is the one generated by petrochemical 

industry. Produced wastewater (PW) is one of the major technical, environmental, and 

economical problems associated with oil and gas production [16, 21]. The properties of PW 

are dependent on the geographic location of the field, the geological host formation, the type 

of hydrocarbon produced as well as the reservoir lifetime [16]. This kind of water can limit 

the productive life of the oil and gas wells and can cause severe problems including corrosion 

of tubular, fines migratatic loading [32, 21]. A great deal of scientific research has been 

carried out to determine the consequences of long term exposure of PW on the environment, 

and to develop an effective and inexpensive separation method [53, 2, 39, 43, 10]. Some  

of this research has given alarming results [16,  10] pointing on presence of high 

concentrations of  polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) that are main contributors  

to offshore PW toxicity [53, 10].  

The analysis of PW discharged into the Mediterranean Sea (Bejaia, Algeria) reveals 

the presence of considerable amount of total PAHs (PAHtot), their concentrations were about  

3243 mg.L
-1

 [10].The Algerian Decree (N
o
 26 of 23 April 2006) regulating the discharge  

of industrial liquid effluents in the environment, laid down by a joint decree of the Minister 

for the Environment, the Minister for Hydraulics and the Minister for Health, has limited  

the concentration of total hydrocarbons to 10 mg.L
-1

 [1]. However, no regulatory limits are 

listed for PAHs [1, 41], although PAHtot concentration was higher [10] than the regulatory 

limit concentration settled for total hydrocarbons PAHs [1]. PW also contains various 

inorganic species [10] at considerable concentration [1]. In particular, oils which have  

a density close to that of the water are extremely difficult to treat, because they tend to form 

stable emulsions with water due to the waxes and other impurities present [38].  

Induced air flotation (IAF) is utilized in the petrochemical industry for oil-water 

separation [42, 13]. This separation method is usually preceded by chemical treatment  

of the sample in order to break oil-in-water emulsions to allow effective removal  

of contaminants [10, 46]. The chemical reagents, called collectors such as Tween 80, are 

added to adsorb selectively on surfaces of contaminants and increase their hydrophobicity 

[28]. Tween 80 is widely used in different fields [21, 48, 20]. By applying micelles of Tween 

80, production of clean water and recovery of valuable PAHs from PW could be achieved 
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with low or no undesirable effect on the environment and aquatic species. Frothers are 

reagents that impact the air-water interfacial properties at low concentration by adsorption at 

the interface [28, 9]. It seems that frothers have a greater effect on bubble size by affecting the 

bubble break-up process [9, 18]. The alcohol frothers tend to produce relatively shallow froths 

that carry little water [25]. These factors play a significant role in the kinetic viability  

of the process and the recovery [24].  

Flotation occurs from a true solution to a real problem encountered in industries; this 

is generally considered to be one of the main advantages of the flotation process, i.e. its ability 

to avoid time consuming. The duration of agitation or the conditioning time of the sample 

before the introduction of bubbles could have a positive influence on the separation and it has 

been recognized as an important methodology to improve the performance of the flotation 

process [23, 26]. Nevertheless some researchers advise not to use an introduction period, but 

to add the surfactant at the beginning of the flotation or even stepwise during the flotation 

process [31].   

In this paper, research aims to investigate and to evaluate on the effects  

of conditioning step on the recovery of PAHtot from a real oilfield effluent. Further,  

the influence of both collector and frother on the conditioning step by constructing analytical 

methods for the determination operating conditions. It should be noted that many important 

parameters such as the concentrations of both collector and frother were not considered in this 

work; only the effect of their presence on the recovery of PAHtot by flotation process was 

studied. The flotation tests were carried out on a real oilfield effluent at pH 2, already 

optimized in presence of Tween 80 at a test concentration of 0.5% (V:V) (non-ionic 

collector). The effect of ethanol, at a test dosage of 0.5 mL/1000 mL of PW, on the flotation 

kinetics of PAHtot was studied; the first-order kinetics and the Higuchi model for the flotation 

of PAHtot in presence of ethanol at different conditioning times were proposed. Flotation tests 

were carried out in a conventional mechanically agitated machine (Denver cell).  

 

EXPERIMENTAL 

Sites and sampling 

Produced water was obtained from SONATRACH Company of Bejaia, Algeria. 

Samples were collected in situ, at the outlet of hydrocarbon storage tank, and stocked  

in amber glass bottles in order to prevent the photodegradation of organic matters. The basic 

physical properties and chemical composition of a sample of these real oilfield effluents is 

shown in the Table 1, the analytical methods were detailed in the previous work [10]. 
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Table 1. Main physical and chemical characteristics of PW [10]. 

Parameters  Value 

pH   5.13 - 6.78 at 25°C 

Density   1576 kg.m
-3

  at 25°C 

Conductivity  83.62 mS.cm
-1

 at 20°C 

Turbidity   92.67 FTU 

Suspended Matters  562 mg.L
-1 

Hydrotimetric title  12.8 meq.L
-1 

Alkalinity   0 mg.L
-1 

Total (pH 4,5) alkalinity  10 mg.L
-1 

COD   734 mg.L
-1

O2
 

Cl
-
   1015.3 mg.L

-1 

NaCl   1673.1 mg.L
-1 

Fe
3+

   0.042 mg.L
-1 

Pb
2+

   4.91 mg.L
-1 

Cr
6+

   0.135 mg.L
-1 

Ag
+
   0.0613 mg.L

-1 

Ba
2+

   0.91 mg.L
-1 

Li
+
   0.0185 mg.L

-1 

TOC   93.83 mg.L
-1 

PAHtot   3243 mg.L
-1

 

 

Chemicals 

Hydrochloric acid (HCl) 35-37%, sodium hydroxide (NaOH) and nonionic collector 

(Tween 80) were obtained from BIOCHEM Chemopharma, Montreal. Ethanol (C2H6O) 96% 

(V/V) was obtained from SIGMA-ALDRICH. Naphthalene (C10H8) was obtained from 

PANREAC QUIMICA SA, Espana. 

 

Flotation tests 

The flotation tests were carried out on a real oilfield PW, in a Denver laboratory cell 

of 2 L capacity under the following conditions: 

 Room temperature; 

 pH 2; 

 Impeller speed of 750 revolutions per minute (rpm); 

 Tween 80 at a test concentration of 0.5%; 

 Ethanol at a test dosage of 0.5 mL/1000 mL of PW. 
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Fig. 1. Diagram illustrating the summary of the flotation steps. 

 

First, a set of the flotation tests was performed to determine the effect  

of the conditioning step on the flotation of PAHtot. Tween 80, used as collector, at a test 

concentration of 0.5% was added in order to destabilize the oil-water emulsion. In this set,  

no frother (ethanol) was used. The tests were carried out at different conditioning times  

10 min, 20 min and 30 min. The flotation time was 20 min for each test [10]. At the end  

of the process, the volume of the pulps was measured and the recovery of PAHtot was 

calculated.  

In the second set of the flotation tests, the flotation kinetics of PAHtot during the same 

conditioning step was described Each 5 min, 5 mL of samples were taken until 30 min  

of stirring and the concentrations of PAHtot were measured [10].  

The third set of the flotation tests was performed to study the effect of ethanol, at a test 

concentration of 1 mL/1000 mL of produced water, on the flotation kinetics of PAHtot during 

the conditioning step that was similar as in the other tests. Three flotation tests were carried 

out at the conditioning times of 5 min, 10 min and 20 min, respectively with the initial 

concentrations of PAHtot in the three samples of PW of 4.68 mg.L
-1

 , 4.69 mg.L
-1

 and  

10.48 mg.L
-1

. The flotation time was the same for each test, as described above. Each 2 min 

of flotation time, 5 mL of samples were taken until the end of the process  

and the concentrations of PAHtot were measured.   

The details of the flotation steps carried out on the PW sample are illustrated  

by the diagram represented in the Figure 1.  

 The UV–visible spectroscopy has been widely used for qualitative and quantitative 

analysis [50, 36]. By measuring the UV absorbance of a sample containing PAHs like 

naphthalene, it is possible to quantify the total PAHs (PAHtot) [30] using a 96 % ethanol 

mixture (V/V), at a wavelength of 220 nm [35,10] measured on a SHIMADZU Spectrometer. 
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Samples were filtered onto a filter paper of 1 µm. Dilutions were made on 0.5 mL  

of samples and transferred into glass pill dispensers to which were added 0.5 mL of 96 % 

ethanol in order to form water-96 % ethanol mixtures (V/V) for analysis by UV-Vis 

spectroscopy,  

 

Data Analysis 

Concentration analysis was carried out for the recovered PAHtot. Calculation of the 

removal efficiency of PAHtot is done as a percentage of weight [29] as: 

 

        
     

     
            (1) 

 

where,  Ci and Cp: concentrations of PAHtot in the PW and the pulp, respectively. 

Vi and Vp: volumes of the PW and the pulp, respectively. 

 

Regression model of the data is plotted using Microsoft Office Excel to describe  

the effect of the conditioning step and of both Tween 80 and ethanol on the flotation  

of PAHtot, and the flotation kinetics of the PAHtot at different conditioning times.  

 

The kinetics study of flotation of PAHtot 

To describe the kinetics of PAHtot flotation, mathematical models such as first-order 

and Higuchi model were used [44, 47] . The criterion for selecting the most appropriate model 

was based on a goodness-of-fit test.  

 

First-order:      
  

  
                            (2) 

where k (min
-1

) is the flotation rate constant; 

 

  Higuchi Model:  
  

  
     

             (3) 

where  KH is the flotation rate constant for the Higuchi Model, 

Ct (mg.L
-1

) is the concentration of the PAHtot at time t, 

Cf (mg.L
-1

) is the final concentration of the PAHtot at the end of the flotation process, 

beyond which the concentration of the PAHtot does not change significantly. 

 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

Effect of the conditioning time on the recovery of PAHtot 

Conditioning time is the contact and mixing time between PAHs and flotation 

reagents. Since generally an increase in conditioning time can enhance and benefit  

the flotation process, the effect of conditioning time was determined. The stirring speed was 

chosen to be 750 rpm because at this speed there was observed that the majority of particles 

were kept in suspension without an overly turbulent pulp– froth interface, and no frother was 

added. Figure 2 shows that the conditioning step, before injection of air in the flotation cell, 

mainly after the addition of Tween 80 (collector), at a test concentration of 0.5%, acts directly 

on the flotation process. At 10 min of conditioning of the pulp, no flotation of PAHs was 

observed. It may be that 10 min are not sufficient for the formation of PAH-Tween  

80 aggregates, or PAH-Tween 80 aggregates were formed but did not attach to the bubbles.  

The increase in the conditioning time from 10 to 20 or even 30 min caused  

a measurable increase in PAHtot recovery. The uniform distribution of Tween 80 molecules 

within the pulp, before injection of air bubbles, and their adsorption onto the surface of PAHtot 
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molecules are favored with increasing conditioning - at 20 min and 30 min a PAHtot recovery 

of 31.8% and 93.67% has been calculated (respectively), as described previously [10] . These 

results show that the time required for the Tween 80 molecules to adsorb onto the PAHs 

surfaces and to make them hydrophobic, during the conditioning step, was to be around  

30 min. Longer conditioning times are usually more effective, because PAHs molecules have 

more opportunity for contact with both Tween 80 molecules and bubbles.  

 

 

Fig. 2. Effect of the conditioning time on the recovery of PAHtot. 

 

WANG et al. (2010) and FIROUZI et al. (2015) have reported that the typical induced 

air bubble diameter is approximatively between 100-1000 µm. This implies that IAF has  

a greater bubble-rise velocity. The greater bubble-rise rate could, however, have an adverse 

effect on recovery. This is because faster-rising bubbles may redisperse the PAH-Tween  

80 complexes aggregates, on the one hand, and increase the contact time between  

PAH-Tween 80 aggregates and bubbles because of the increased induction time(add ref).  

On the other hand it  may  have a direct effect on the conditioning time. To decrease bubble 

diameters and improve recovery, researchers have opted for the addition of frothers or/and 

inorganic salts [40,51,15] .  

Furthermore, the natural presence of NaCl at greater concentration in this real oilfield 

effluent, at 1673.1 mg.L
-1

 (Table 1), probably challenges the bubble diameters produced by 

IAF machine. Studies carried out by several researchers have demonstrated that some salts 

have been proven to affect the surface tension of bubble and inhibit bubble coalescence above 

a certain concentration [51,15] . XU et al. (2009) have reported that in presence of NaCl, 

the surface tension of air bubbles decreased which leads to the decrease in their size.  

In this study, the effect of NaCl, present naturally in PW, on PAHs recovery is not yet 

studied  

 

Effect of Tween 80 on the flotation kinetics of PAHtot during the conditioning step 

Flotation depends on the surface characteristics of the oil; its overall effectiveness is 

greatly increased when chemical agents are used. Tween 80 was used in this study, as 

collector, at test concentration. The major reason of using Tween 80 is its ability to enhance 

the solubility of hydrophobic organic compounds by partitioning them into the hydrophobic 
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cores of Tween 80 micelles [4] . A set of flotation tests has been established to investigate  

the role of Tween 80 on the flotation kinetics of PAHs during the conditioning step.  

 

 
Fig. 3. Effect of Tween 80 on the flotation kinetics of PAHtot during the conditioning step. 

 

However, any emulsion must first be broken and the oil droplets grown before  

the flotation process takes place. The emulsion destabilization is brought about by adding 

Tween 80 [19]. The data (Fig. 3) show that addition of Tween 80, affects the flotation kinetics 

of PAHtot molecules during the conditioning step well before the introduction of air bubbles.  

In the absence of Tween 80, the quantification of PAHtot in the samples collected  

at the surface of the pulp, does not show any difference in the PAHtot concentrations with time 

(Fig. 3). Effectively, heavy  oil has a density close to that of water and tends to form a stable 

emulsion [16] . In addition, because of the complexity of the PW medium (Table 1), it is 

probable that PAH molecules, which are either trapped by the organic matters or at the free 

state in PW,  had a low tendency to reach the water-air interface (the surface of the pulp).  

Tween 80 affects the interfacial tension between PAHs and water [4] . The Tween  

80 molecules have no residual electric charge. Therefore, their adsorptions onto PAHs are 

governed by hydrophobic interactions [45] . According to the obtained results, the addition  

of Tween 80, leads to the formation of a soluble PAH-Tween 80 aggregate with hydrophobic 

end, created by the hydrocarbon chain of Tween 80, oriented at the water-air interface [33], 

which explain the accumulation of PAH molecules at the water-air interface during the first 

20 min and stabilization until 30 min of conditioning step. 

 

Effect of ethanol on the flotation kinetics of PAHtot at the different conditioning times 

Ethanol contains the hydrophilic group OH

 that has strong hydrophilic properties  

and is very weakly-adsorbed on minerals while the exception of naturally hydrophobic 

compounds, such as PAHs [24] . Ethanol molecules concentrate at the surface layer of air 

bubbles [40], what reduces their sizes and leads to the increase in the specific area air-water 

for the molecules attachment [40,14]. Small bubble size is important in controlling  

the number of bubbles which may be attached to particles. Also, large bubbles could break  

the PAH-Tween 80 aggregates and produced turbulence preventing its floating [8,3]  .  

Experiments were carried out to study the effect of ethanol (frother)  

on the conditioning time and recovery of PAHs. Our results showed that (Fig. 4) revovery 

rates improved when frother was used. The addition of ethanol in the flotation pulp 
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significantly increases the kinetics of the flotation of PAHs. Presence of ethanol reduces  

the flotation time of PAHtot from 20 min [10] to 12 min. Researchers have reported that large 

bubbles have a strong rise velocity, hence the contact between the PAH molecules  

and the bubbles in the pulp is practically low [8,3] . Indeed, the diminution of the flotation 

time of PAHtot can be explained by the fact that the use of ethanol has led to the production  

of finer bubbles, due to lowering the surface tension of the pulp [34] . This led to the 

reduction of the induction time, that is, they allow colliding PAH-Tween 80 aggregates and 

bubbles to establish contact more rapidly [52,6,40,14] for all three flotation tests at different 

conditioning times. However, after 12 min of aeration (flotation step), it is noticed that the 

concentration of PAHtot in the concentrate is almost constant for the flotation tests 2 and 3 

until the end of the process, which is due to the stability of the froth above the flotation cell. 

Finally, high bubble density promotes good flotation of PAHtot by increasing the probability 

of PAH-bubble encounter and by making more bubbles available for attachment to each 

particle. 

 
Fig. 4. Effect of ethanol on the flotation kinetics of PAHtot at the different conditioning times. 

 

For the flotation test 1 (5 min) we observed after 12 min of flotation a notable decrease 

of PAHtot concentrations (compared to the tests 2 and 3 with longer conditioning times), 

which remained low during next 4 min  before stabilization until the end of the process. This 

sudden decrease of PAHtot concentrations is due to the instability of the froth. The contact 

PAH-bubble is unstable; the PAHtot molecules fall down in the bottom of the flotation cell. 

Although there is not a general theory to describe the behavior of the froth [14], but it is 

apparent that the use of a frother in IAF lead to stabilize further the foam layer [34].  

The detachment of PAHs molecules following the flotation process, can be probably 

explained by the fact that the conditioning time (5 min) is not sufficient to distribute 

uniformly the ethanol molecules in the PW before introducing bubbles, and that just after 

 the introduction of air and the important turbulence existing in the flotation cell, the ethanol 

molecules did not adsorb all on the surface layer of the bubbles. But this was done gradually 

during the flotation, which is justified by the stability of froth after 16 min of flotation until 

the end of the process. In general, the frother determines the rate of flotation in almost every 

flotation system and the selection of the frother must always be tied with flotation kinetics [7].  

According to this, as mentioned earlier, the first-order flotation kinetics and  

the Higuchi model were employed to determine the mathematical model which corresponds  

to describe the effect of ethanol on the flotation kinetics of PAHtot at different conditioning 

times. The data was plotted in Figure 5. It can be seen from Fig. 5.a that the first-order 
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flotation kinetics showed a slower, and consequently, more variable, flotation rate over time 

for the three set flotation tests at different conditioning times. It was in point of fact observed 

that the variations were linear with the correlation coefficients of 0.9721, 0.9593 and 0.9792 

for, respectively, 5 min, 10 min and 20 min of conditioning.  

 

      

a)                                          b) 

Fig. 5. Mathematical models describing the effect of ethanol on the flotation kinetics of PAHtot 

at different conditioning times (tc) 

a) First order kinetics and b) Higuchi model. 

 

The kinetics of flotation of PAHtot, in the same conditions, described by the Higuchi 

model (Fig. 5.b) showed a higher flotation rate (k) over time for the three set flotation tests  

at different conditioning times. The increasing trend of k with conditioning time indicates  

an improved PAHtot recovery with a decrease in flotation time (Figure 4). It was observed that 

the variations at 5 min, 10 min and 20 min of conditioning were linear with high correlation 

coefficients of 0.9897, 0.9881 and 0.9998 , respectively. DA SILVA et al. (2014) reported 

that the separation of oil from synthetic oilfield PW by IAF obeyed first-order kinetics. 

Compared to the results obtained with the first-order kinetics, we emphasize again that  
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the flotation kinetics of PAHtot into the real oilfield PW by IAF responds to the Higuchi 

model for each flotation test [10]. 

 

CONCLUSIONS 

IAF was applied on a real oilfield effluent (PW) to remove PAHs. This study has 

evaluated the importance of the conditioning step on the removal efficiency of PAHs from 

PW, and the role of both Tween 80 and ethanol on efficiency of this process. The results 

confirm the crucial role of this step is the flotation process. As discussed above, electrolytic 

salts are known to reduce bubble diameters, thus the natural presence of NaCl in PW  

at considerable concentration affect probably the bubble sizes. This suggests that the presence 

of NaCl may improve the removal efficiency of PAHs from PW by IAF. The conditioning 

step before the flotation process is important in the case of PAHtot recovery from PW.  

The applied conditioning times in the presence of Tween 80 resulted in PAHtot recovery  

of 93.67%. Addition of ethanol as frother reduced both the conditioning time from 30 min  

to 10 min and the flotation time from 20 min to 12 min. These data indicate that less alcohol 

may be necessary to reduce processing time than was used heretofore, which is beneficial 

from an economic standpoint. A detailed study of flotation kinetics in presence of ethanol 

based on the flotation of PAHtot at different conditioning times showed that the process 

followed the Higuchi model. 
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ÚVOD  

Spracovanie komunálnych odpadových vôd má za následok produkciu obrovského 

množstva čistiarenských kalov ako veľkoobjemovo produkovaných vedľajších odpadov, 

ktorých likvidácia predstavuje vážny environmentálny problém. V posledných rokoch je 

celkové množstvo čistiarenských kalov vznikajúce po celom svete enormne vysoké a očakáva 

sa, že tento trend bude mať v nadchádzajúcich rokoch ešte významnejší priebeh [1]. 

V podmienkach SR sa produkcia čistiarenských kalov relatívne ustálila na množstve okolo 50 

až 60 tisíc ton za rok [2]. Na porovnanie v USA sa čistiarenské kaly produkujú ročne približne 

v množstvách 7 miliónov ton kalov [3]. Zaobchádzanie s čistiarenskými kalmi ako 

veľkoobjemovo produkovanými odpadmi je finančne náročné pre všetky krajiny. Z týchto 

dôvodov je záujem o výskum v oblasti využitia čistiarenských kalov tak, aby sa znížili 

finančné náklady a prípadné environmentálne riziká spojené s ich produkciou a spracovaním 

[4].  

Čo sa týka nakladania s čistiarenskými kalmi vo svete, tak v USA patrí medzi hlavné 

spôsoby nakladania s nimi ich aplikácia do pôdy ako potenciálnych nosičov dôležitých 

makro- (N, P, K) a mikroelementov (Cu, Zn, Mn) vo výžive rastlín, skládkovanie, 

kompostovanie, spaľovanie, ich využitie pri rekultivácii skládok, háld alebo líniových stavieb. 

V EÚ hrajú taktiež významnú úlohu spomínané spôsoby spracovania čistiarenských kalov, 

pričom v krajinách EÚ sa najčastejšie uplatňuje ich spaľovanie. Ich využitie v zmysle 

aplikácie do pôd ako doplnkového organického hnojiva je prísne kontrolované a regulované 

platnou legislatívou SR i smernicami EÚ zohľadňujúc predovšetkým potenciálny výskyt 

toxických kovov (najmä Cd, Pb, Cr, As, Ni a Hg), ako aj patogénnych mikroorganizmov 

(najmä koliformné a fekálne baktérie). Manipulácia s čistiarenskými kalmi ako 

veľkoobjemovo produkovanými odpadmi je regulovaná Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. Z pohľadu aplikácie čistiarenských kalov do pôd sú tieto 

aktivity regulované Zákonom o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 

č. 188/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a jeho doplnením o Zákon č. 203/2009 Z.z. 

Uvedeným zákonom sa aplikuje Smernica rady Európy č. 86/278/EHS o ochrane životného 

prostredia, predovšetkým pôdy v prípade, ak sa používajú čistiarenské kaly 

v poľnohospodárstve. Taktiež sa pri aplikácii čistiarenských kalov do pôd hodnotia aj 

charakteristiky danej pôdy, a to najmä z pohľadu pH pôdy. Uvedený Zákon č. 188/2003 Z.z. 

udáva hodnotu množstva čistiarenských kalov, ktoré môže byť aplikované do pôdy. Počas 

piatich rokov nesmie aplikované množstvo čistiarenských kalov prevýšiť 15 ton sušiny/ha. 

Taktiež je zakázané používať čistiarenský kal, ktorého sušina ma obsah menej ako 18 %, 

avšak výnimkou sú čistiarenské kaly z odpadových vôd, kde počet obyvateľov nepresahuje  

5000. Ďalšie legislatívne zákazy aplikácie čistiarenských kalov do pôd sú: pri lesných pôdach, 
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kde sú vodárenské zdroje prvého a druhého stupňa, pri ornej pôde využívanej na pestovanie 

krmovín a trávnatých porastov, kde zber biomasy by bol skorší než o 5 týždňov, pri pôdach 

slúžiacich na pestovanie ovocia a zeleniny, avšak to neplatí pre ovocné stromy [5]. 

Čistiarenské kaly reprezentujú voľne a ľahko dostupný zdroj živín, ktorý môže 

nahradiť finančne náročnú aplikáciu hnojív. Aplikovanie čistiarenských kalov 

do poľnohospodársky využívaných pôd môže viesť k zlepšeniu fyzikálnych, chemických 

i biologických charakteristík pôdy. Zlepšenie fyzikálnych charakteristík – štruktúry pôd 

zabezpečuje lepšie podmienky pre rast koreňového systému rastlín a viazanie vody v pôde, 

čím sa zabraňuje stresu rastlín z nedostatku vody. Tým, že čistiarenské kaly obsahujú 

biozložky, organické látky, dusík a iné látky a prvky, sa ukázalo, že aplikácia kalov  

do piesčitých pôd vedie u nich k zvýšeniu obsahu uhlíka (C ), dusíka (N), vápnika (Ca) 

i hodnôt katiónovej výmennej kapacity [6]. V poslednej dobe sa pozornosť upriamuje  

na aplikáciu čistiarenských kalov do degradovaných pôd alebo pôd deficientných na určité 

makro- a najmä mikroelementy s cieľom ich revitalizácie alebo fortifikácie. Veľmi výhodnou 

aplikáciou čistiarenských kalov sa zdá byť ich uplatnenie pri pestovaní rýchlorastúcich rastlín 

alebo drevín, resp. energetických plodín pre účely získavania energie spaľovaním rastlinnej 

biomasy. Týmto spôsobom sa minimalizuje riziko súvisiace s prestupom toxických kovov 

prítomných v kaloch do potravového reťazca. 

Lyzimetrické zariadenia v súčasnosti predstavujú prakticky nenahraditeľné nástroje 

pre štúdium a predikciu správania sa širokej škály látok v zmysle ich pohybu a celkovej 

bilancie v rámci pôdnych biosystémov pôda – pôdny roztok – rastlina ako aj riešenia rôznych 

problematík z oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, pedológie alebo hydrológie.  

Lyzimetrické systémy taktiež ponúkajú možnosť hodnotenia a analýzy vplyvov klimatických 

zmien, hodnotenia hydrodynamických zmien súvisiacich s výstavbou vodných diel alebo 

iných veľkých stavieb, hodnotenia transportu širokej škály látok typu pesticídov, xenobiotík, 

ale aj toxických kovov a rádionuklidov z pohľadu ich prestupu do potravového reťazca alebo 

podpovrchových vôd, ako aj pri analýze mikrobiálnej aktivity, či už z pohľadu 

poľnohospodárskej produkcie alebo mikrobiálnej degradácie organických látok vyskytujúcich 

sa v pôdach. Pomocou lyzimetrov je možné napr. analyzovať vplyv používania hnojív 

a rôznych chemikálií na vlastnosti pôdy, podzemnej vody a na fyziologický stav rastlín. 

Umožňujú optimalizovať dávky nielen uvedených látok tak, aby pri čo najmenšom vplyve 

na pôdu, prinášali čo najväčší úžitok, ale pomocou lyzimetrov sa pre danú lokalitu 

optimalizujú aj závlahy. Najnovšie lyzimetrické systémy umožňujú hodnotiť pohyb vody 

vo veľkých monolitických pôdnych stĺpcoch s priemerom 1 m a výškou 1,5 m s vysokou 

presnosťou na úrovni +/-20 g [7]. Lyzimetrické zariadenia majú veľkú perspektívu aj 

z hľadiska vývoja a rozvoja alternatívnych remediačných metód, ako sú napr. fytoremediačné 

techniky. Získané údaje z meraní hmotnosti celého lyzimetra, ale aj iných parametrov, ako 

napr. pôdnej vlhkosti pomocou inštalovaných tenziometrov v rôznych hĺbkach pôdy, je 

možné uchovávať pomocou dataloggerov a odosielať ich bezdrátovo na veľké vzdialenosti 

medzi pracoviskom a napr. experimentálnym políčkom. Merania je možné uskutočňovať 

v krátkych intervaloch po dlhú dobu, pre čo najlepšie a najpresnejšie preukázanie 

prebiehajúcich procesov [8]. 

Cieľom práce bolo charakterizovať vzorky čistiarenských kalov (ČK) pochádzajúcich 

z čistiarne odpadových vôd Piešťany (TAVOS, a.s. Trnava) v zmysle ich potenciálnej 

aplikácie do pôd za využitia laboratórneho lyzimetrického systému. V prvej časti práce sa 

uskutočnila  fyzikálno-chemická charakterizácia ČK a vzoriek poľnohospodársky využívanej 

pôdy (PVP). Následné laboratórne lyzimetrické experimenty boli zamerané na celkovú 

bilanciu pohybu kovov – mikroelementov Zn a Cu vyskytujúcich sa vo významných 

množstvách v získaných vzorkách ČK v rámci zostaveného pôdneho biosystému ČK/PVP – 
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pôdny roztok – koreňový systém a nadzemná časť tabaku (Nicotiana tabacum L.) ako 

modelovej rýchlorastúcej rastliny. 

  

METODIKA PRÁCE 

Študované matrice 

Vzorky čistiarenského kalu (ČK) sa získali z čistiarne odpadových vôd spoločnosti 

TAVOS, a.s. (so sídlom v Trnave), prevádzka ČOV Piešťany v období marec/apríl 2015.  

Išlo o aktivovaný, tuhý kal zo strojného odvodnenia. Následne sa kal nechal vysušiť 

za laboratórnych podmienok a mechanicky zhomogenizoval na frakciu < 0,150 mm.  

Pre účely realizácie laboratórnych lyzimetrických experimentov boli odobrané vzorky 

poľnohospodársky využívanej pôdy (PVP) z lokality experimentálnych políčok Výskumného 

pracoviska Výskumného ústavu rastlinnej výroby (VÚRV Piešťany – NPPC Lužianky) 

v Borovciach (nadmorská výška 160 m, severná zemepisná šírka 4834, východná zemepisná 

šírka 1744). Jednotlivé vzorky pôdy sa odobrali postupne po vrstvách vo vertikálnom smere: 

1. vrstva 0 – 10 cm; 2. vrstva 10 – 20 cm; 3. vrstva 20 – 30 cm a 4. vrstva 30 – 40 cm. 

 

Modelové rastliny  

Ako model rýchlorastúcej rastliny sa použili rastliny tabaku virginského (Nicotiana 

tabacum L.). Rastliny tabaku boli množené zo semienok a predkultivované  

za hydroponických podmienok v anorganickom nosiči Perlite zalievanom zriedeným 

hydroponickým médiom podľa Hoaglanda [9] o koncentračnej sile 25 %. Kultivácia 

prebiehala v rastovej komore pre kultiváciu rastlín za nasledovných podmienok: fotoperióda 

16 h svetlo/8 h tma (max. intenzita osvetlenia 11 450 lx s postupným dosahovaním maxima  

a minima v krokoch 0 %, 40 %, 60 % a 100 % intenzity osvetlenia), teplota 28/18 ºC  

a relatívna vlhkosť 60 – 80 % rH. 

 

Fyzikálno-chemická charakterizácia študovaných matríc 

Stanovenie hodnoty katiónovej výmennej kapacity (CEC) pomocou roztokov BaCl2 

u analyzovaných vzoriek ČK a PVP sa realizovalo podľa normy STN ISO 11260.  

Stanovenie pH reakcie u analyzovaných vzoriek ČK a PVP sa uskutočnilo podľa 

normy STN ISO 10390 v suspenzii vzniknutej pridaním roztoku 0,01 M CaCl2, 1 M KCl 

alebo deionizovanej vody k danej vzorke v objemovom pomere 1:5 (vzorka : roztok) 

potenciometricky pomocou sklenenej elektródy. 

Stanovenie hodnoty kapacity zadržiavania vody (KZV) u vzorky ČK, u jednotlivých 

vzoriek (vrstiev) PVP, ako aj zmesí ČK : PVP (vrchná vrstva 0 až 10 cm) v hmotnostných 

pomeroch 1 : 76, 1 : 38, 1 : 19 alebo 1 : 9 sa uskutočnilo nasledovným postupom.  

Do sklenenej kolóny o rozmeroch 2,5 cm x 30 cm (h x d) a s prepúšťacím ventilom na jej dne 

sa navážilo presné množstvo vzorky (50 g), ku ktorému sa následne pridalo 50 g 

deionizovanej vody. Toto množstvo vody sa nechalo postupne vsiaknuť do vzorky počas  

30 min pri laboratórnej teplote a po tomto čase sa otvoril ventil na dne kolóny s cieľom 

stanovenia množstva uvoľneného eluátu počas 30 min. Hodnota KZV sa vypočítala 

prostredníctvom nasledovných vzťahov (1,2):  

A = 50 g – meluát                    (1) 

KZV = 2. A . (100/SH)               (2) 

kde: meluát – hmotnosť uvoľneného eluátu v gramoch; SH – podiel suchej hmotnosti 

analyzovanej vzorky v % (stanovený sušením danej vzorky pri 105 °C).  

Prvková analýza zahŕňajúca stanovenie As, Ba, Bi, Br, Ca, Cd, Ce, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, 

Ge, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, Se, Sn, Sr, Th, U, V, W, Y, Zn a Zr vo vzorkách ČK 

a jednotlivých vrstiev PVP sa uskutočnila prostredníctvom röntgenového fluorescenčného 
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spektrometra (X-LAB 2000, Spectro). Pred samotnou analýzou sa daná vzorka mechanicky 

zhomogenizovala na veľkosť častíc < 0,063 mm. 

Stanovenie celkového obsahu organického uhlíka (TOC) u vzoriek ČK a jednotlivých 

vrstiev PVP sa realizovalo pomocou TOC - VCPN  analyzátora (Shimadzu). 

Stanovenie biologicky dostupného množstva Zn a Cu v študovaných vzorkách ČK 

a jednotlivých vrstiev PVP sa realizovalo pomocou jednokrokových extrakcií za využitia 

roztoku podľa MEHLICHA (1984) [10] – roztok Mehlich III. Získané filtráty sa podrobili 

analýze zastúpenia Zn a Cu pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie. 

 

Laboratórne lyzimetrické experimenty 

Pri realizácii lyzimetrických experimentov sa využil laboratórny lyzimetrický systém 

fy. EcoTech (Nemecko) vyrobený na mieru u tejto firmy. Uvedený systém bol zložený 

z dvoch častí, a to nádoby pre osadenie alebo vytvorenie pôdneho stĺpca (priemer 30 cm 

a výška 40 cm) a kultivačnej časti pre pestovanie rastlín v pôdnom stĺpci obsahujúcej 

zalievaciu hlavicu. 

V rámci prípravy lyzimetrického experimentu sa z každej získanej vrstvy PVP  

(1. 0 – 10 cm, 2. 10 – 20 cm, 3. 20 – 30 cm, 4. 30 – 40 cm) prenieslo do nádoby lyzimetra  

po 8 kg danej pôdy (suchej hmotnosti, veľkosť častíc < 2 mm, vlhkosť < 5 %). To znamená, 

že v tomto prípade celková suchá hmotnosť pôdy vložená do lyzimetra bola 32 kg. Jednotlivé 

vrstvy boli vložené do lyzimetra postupne v poradí podľa príslušnej hĺbky v zemi, z ktorej sa 

tieto vrstvy odobrali, teda dodržujúc ich prirodzené vertikálne rozloženie. Do najvrchnejšej 

(prvej) vrstvy – vzorky pôdy sa v prvom lyzimetrickom experimente za homogénneho 

premiešania pridalo 105 g študovaného ČK (hmotnostný pomer ČK : PVP 1 : 76) a v druhom 

experimente dvojnásobné množstvo, teda 210 g ČK (hmotnostný pomer ČK : PVP 1 : 38). 

Prvý prídavok ČK reprezentoval množstvo 15 ton kalu na hektár, teda legislatívne (Zákon 

č. 188/2003 Z.z.) najvyššie množstvo čistiarenského kalu, ktoré je ešte povolené pridávať 

do poľnohospodársky využívaných pôd. V prípade druhého lyzimetrického experimentu sa 

toto množstvo zdvojnásobilo na hodnotu 30 t/ha, a teda sa aj dvojnásobne prekročili povolené 

limity. 

Vzhľadom na skutočnosť, že do nádoby lyzimetra boli vložené suché vzorky pôd, bolo 

nutné pred zasadením rýchlorastúcich rastlín tabaku (N. tabacum L.) a vlastne zahájením 

plánovaných experimentov urobiť zálievku pôdneho stĺpca pomocou 3,5 dm
3
 syntetickej 

dažďovej vody pripravenej podľa autorov [11]. Po ustálení rovnováhy (po 24 h) v zmysle 

distribúcie pôdnej vlhkosti analyzovanej pomocou tenziometrov, bol z drenážneho dna 

nádoby lyzimetra odsatý pôdny eluát z pôdneho stĺpca ešte pred zasadením rastlín tabaku. 

Následne sa do pôdneho stĺpca zasadili 2 alebo 3 rastliny – sadenice tabaku o veľkosti 15 až 

20 cm, do vrchnej vrstvy pôdy a celý lyzimetrický systém sa vložil do rastovej komory  

a za vyššie uvedených podmienok sa rastliny tabaku kultivovali a celý systém analyzoval 

počas 28, resp. 21 dní. V rámci tejto doby sa pôdny stĺpec podrobil zalievaniu pomocou 

zalievacej hlavice a aplikáciou 1,5 – 2 dm
3
 syntetickej dažďovej vody v presne definovaných 

intervaloch. Po každom zaliati a ustálení rovnováhy (po 24 h) sa realizovalo odsatie pôdneho 

eluátu pomocou drenážneho systému na dne lyzimetrickej nádoby a vákuovej pumpy. Počas 

realizácie experimentu sa vyhodnocovala aj celková bilancia vody v lyzimetrickom systéme,  

a to prostredníctvom váženia celého systému. Taktiež bola uskutočňovaná neustála analýza 

(každých 5 min) pôdnej tenzie (vlhkosti) pomocou inštalovaných tenziometrov, pričom údaje 

sa zbierali a ukladali prostredníctvom dataloggeru. 

 

Atómová absorpčná spektrometria 

Stanovenie zastúpenia mikroelementov Cu a Zn vo vzorkách pôdneho eluátu alebo 

jednotlivých častí rastlín tabaku (mikrovlnná mineralizácia koreňa, stonky a listov) na konci 
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lyzimetrických experimentov a biologickej dostupnosti Cu a Zn vo vzorkách pôd a/alebo ČK 

sa realizovalo pomocou atómového absorpčného spektrometra (iCE 3000, Thermo Scientific). 

Na základe odhadu zastúpenia uvedených kovov v daných vzorkách sa stanovenie realizovalo 

buď prostredníctvom atomizácie vzorky v plameni (acetylén/vzduch; ppm množstvá) alebo 

prostredníctvom elektrotermickej atomizácie (argón ako inertný plyn; ppb množstvá). 

 

VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Fyzikálno-chemická charakterizácia študovaných matríc 

Z porovnaní hodnôt fyzikálno-chemických parametrov pH, CEC a TOC (Tab. 1) je 

zrejmé, že vzorky ČK a vzorky PVP sa významne líšili v týchto hodnotených parametroch. 

V prípade vzoriek jednotlivých odobraných vrstiev pôdy sa takéto významné rozdiely 

v uvedených hodnotách nezistili. Najnižšie hodnoty pH sa zistili v prípade vzorky ČK pH 

6,04 – 6,11. V prípade vzoriek pôd sa stanovené hodnoty pH pohybovali v rozmedzí  

7,29 – 7,87. Mierne kyslý charakter študovaných vzoriek ČK môže mať po ich aplikácii  

do pôd podobných z pohľadu ich pH pôdnej reakcie ako v prípade našich vzoriek pôd (pH 

v rozmedzí 7,29 – 7,87) pozitívny efekt na zníženie pH hodnôt typických pre zásadité pôdy 

na hodnoty pH neutrálnych pôd. To môže mať v konečnom dôsledku pozitívny efekt  

vo zvýšení mobility niektorých prvkov, napr. významných mikroelementov (najmä Zn)  

v pôde, a tým aj vo zvýšení ich biologickej dostupnosti pre príjem rastlinami. Z pohľadu 

poľnohospodárskej produkcie môže ísť o pozitívny efekt, no na druhej strane, z pohľadu 

ekotoxikologického, môžeme tento fakt vnímať aj negatívne, a to z dôvodu: (i) rizika 

prenikania ťažkých kovov do nižších vrstiev pôd až ku zdrojom podzemných vôd a (ii) rizika 

zvýšeného príjmu ťažkých (toxických) kovov rastlinami a ich transportu do potravového 

reťazca. 

V prípade hodnôt CEC študovaný ČK vykazoval 1,5-násobne vyššiu hodnotu CEC 

a v prípade hodnôt TOC až 40-násobne vyššiu hodnotu v porovnaní so vzorkami PVP (CEC = 

15,1 – 16,8 meq/100 g a TOC = 0,21 – 0,76 %). Pri jednotlivých vzorkách – vertikálnych 

vrstiev pôd hodnoty CEC a TOC mierne klesali od najvrchnejšej vrstvy (0 – 10 cm)  

po najnižšie odobranú vrstvu (30 – 40 cm). 
 

Tab. 1. Hodnoty pH (pHH2O, pHCaCl2 a pHKCl), katiónovej výmennej kapacity (CEC) a celkového 

organického uhlíka (TOC) zistené pre ČK a jednotlivé odobrané vrstvy PVP. 

Matrica 
pH 

(CaCl2) 

pH  

(KCl) 

pH  

(H2O) 

CEC 

[meq/100 g] 

TOC 

[%] 

ČK* 6,04 6,04 6,11 24,6 27,7 

PVP 0 – 10cm** 7,29 7,42 7,87 16,6 0,76 

PVP 10 – 20cm** 7,34 7,53 7,84 16,8 0,53 

PVP 20 – 30cm** 7,41 7,47 7,80 15,7 0,32 

PVP 30 – 40cm** 7,40 7,51 7,87 15,1 0,21 

*   ČK pochádzajúci z čistiarne odpadových vôd spoločnosti TAVOS, a.s. ČOV Piešťany. 

** PVP pochádzajúca z experimentálnych políčok VÚRV Borovce a odobraná po jednotlivých vrstvách ich 

vertikálneho rozdelenia z pohľadu hĺbky. 

 

Na základe realizovaných analýz kvantifikujúcich hodnoty kapacity zadržiavania vody 

(KZV) sa zistilo, že vzorky ČK mali viac ako 4-násobne vyššiu kapacitu zadržiavania vody 
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v porovnaní so vzorkami PVP (KZV v rozmedzí 44 až 48 g H2O/100 g (such. hm.)). 

V samostatných analýzach sa zistilo, že prídavok ČK do pôdy mal pozitívny vplyv v zmysle 

postupného zvyšovania hodnôt KZV, kedy so zvyšujúcim sa pomerom ČK : PVP sa KZV 

zvyšovala z hodnoty 73 g H2O/100 g (such. hm.) zistenej pri ČK : PVP = 1 :76 na hodnotu  

97 g H2O/100 g (such. hm.) zistenú pri ČK : PVP = 1 : 9. 

Prvková analýza vzoriek ČK realizovaná pomocou röntgenovej fluorescenčnej 

spektrometrie potvrdila, že tieto vzorky neprekročili ani v jednom, legislatívne hodnotenom 

parametre definujúcom limitné koncentrácie pre ťažké kovy (Zákon č. 188/2003 Z.z.).  

Avšak zaujímavým zistením bolo, že vzorky ČK obsahovali významné množstvá ťažkých 

kovov – mikroelementov Zn (1 269 mg/g such. hm.) a Cu (224 mg/g such. hm.), ktoré však 

neprekračovali zákonom definované limitné koncentrácie z pohľadu ich aplikácie do pôd.  

  

Obr. 1. Extrahovateľnosť Zn (A) alebo Cu (B) zo vzoriek ČK a z jednotlivých vrstiev PVP  

(P1: najvrchnejšia vrstva pôdy 0 – 10 cm; P2: 10 – 20 cm; P3: 20 – 30 cm; P4: 30 – 40 cm) stanovená 

pomocou roztokov Mehlich III. A. Celková koncentrácia Zn alebo Cu v danej matrici (v mg/kg).  

B. Extrakcia Zn alebo Cu vyjadrená ako celkové extrahovateľné množstvo (v mg/kg), hodnoty 

v percentách reprezentujú pomer extrahovateľného množstva kovu ku celkovému množstvu daného 

kovu vyskytujúceho sa pred extrakciou v matrici. Celková koncentrácia Zn (mg/g; such. hm.):  

ČK – 1 269; P1 – 71; P2 – 70; P3 – 70; P4 – 73. Celková koncentrácia Cu (mg/g; such. hm.):  

ČK – 224; P1 – 24; P2 – 22; P3 – 21; P4 – 23. Chybové úsečky reprezentujú štandardné odchýlky 

aritmetického priemeru z dvoch nezávislých experimentov. 

 

Jednokrokové extrakcie pomocou roztoku Mehlich III ukázali, že percentuálny podiel 

extrahovateľného množstva Zn ku celkovému množstvu Zn vyskytujúceho sa pred extrakciou 

vo vzorke ČK bol o niečo vyšší v porovnaní so vzorkami PVP a dosahoval hodnotu 8,7 %  

(Obr. 1). V prípade Cu (iba 1,9 %) sa zistil zhruba 6-násobne nižší percentuálny podiel 

extrahovateľného množstva Cu v porovnaní so vzorkami PVP. Na základe uvedených 
výsledkov možno konštatovať, že aj napriek významnému zastúpeniu Zn a Cu v študovanej 

vzorke ČK je ich biologická dostupnosť relatívne nízka. Tento fakt nie je nutné vnímať 

negatívne, keďže vysoké hodnoty biologickej dostupnosti nemusia automaticky znamenať 

pozitívum. Totiž vysoké hodnoty biologickej dostupnosti Zn a Cu by znamenali okamžitú 

dostupnosť týchto kovov pre rastliny, pričom by mohol nastať prípad, že koreňový systém by 

nebol schopný toto množstvo v danom okamihu efektívne prijať. Z toho vyplýva, že 

študovaný ČK môže reprezentovať zaujímavý zdroj Zn a Cu ako významných 

mikroelementov vo výžive rastlín, ale relatívne pevne viazaných, ktoré sa z tejto matrice 

môžu uvoľňovať v menších podieloch riadených ustaľovaním postupne opakovane 

vytváraných koncentračných rovnováh [Me]roztok : [Me]ČK alebo postupným rozkladom tejto 

matrice v danom pôdnom prostredí. 

 

A B 
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Laboratórne lyzimetrické experimenty 

Laboratórne lyzimetrické experimenty zahŕňajúce aplikáciu ČK (15 t/ha – experiment 

A alebo 30 t/ha – experiment B) do vrchnej vrstvy PVP (0 – 10 cm) tvoriacej súčasť 40 cm 

pôdneho stĺpca, v ktorom sa kultivovali sadenice rastlín tabaku, nám umožnili uskutočniť 

celkovú bilanciu Cu a Zn z pohľadu ich aplikovaného množstva do pôdy v podobe ČK.  

Na Obr. 2 je číselne identifikovaná postupnosť jednotlivých zalievaní pôdneho stĺpca 

syntetickou dažďovou vodou a následných odsávaní pôdneho eluátu počas 28 dní, resp. 21 dní 

realizácie experimentov. Taktiež sú na uvedenom Obr. 2 graficky znázornené zmeny 

v hodnotách tlakového potenciálu vody zistené v jednotlivých analyzovaných vrstvách pôdy 

korešpondujúce s pôdnou vlhkosťou, kedy hodnota tlakového potenciálu v blízkosti hodnoty 

0 hPa reprezentuje úplne saturovanú pôdu vodou a hodnoty do -600 až -700 hPa reprezentujú 

pôdu s minimálnym podielom vody (praktiky suchú pôdu). 

 

 

Obr. 2. Zmeny pôdnej vlhkosti analyzované pomocou tenziometrov umiestnených v jednotlivých 

vrstvách vytvoreného pôdneho stĺpca spôsobené zalievaním, odsávaním pôdneho eluátu alebo 

evapotranspiráciou vody za podmienok daných rastovou komorou počas 28 dní (A), resp. 21 dní (B) 

realizácie lyzimetrického experimentu. Do najvrchnejšej vrstvy pôdneho stĺpca sa za homogénneho 

premiešania pridalo 105 g ČK (hmotnostný pomer ČK : PVP = 1 : 76) a zasadili sa 3 rastliny tabaku  

(N. tabacum L.) (A), resp. 210 g ČK (hmotnostný pomer ČK : PVP = 1 : 38) a zasadili sa 2 rastliny 

tabaku (B). Číselne sú identifikované jednotlivé zalievania pôdneho stĺpca so syntetickou dažďovou 

vodou a následné odsávanie pôdneho eluátu. Kultivácia rastlín prebiehala pri fotoperióde 16 h deň /  

8 h noc (max. intenzita osvetlenia 11 450 lx), teplote 28/18 ºC a relatívnej vlhkosti 60  80 %. 

 

V rámci analýzy zastúpenia Cu a Zn vo vzorkách pôdnych eluátov odsatých z dna 

nádoby lyzimetra sa potvrdilo postupné zvyšovanie koncentrácie Cu a Zn (0,03 mg/dm
3
  

pri Cu a 0,21 mg/dm
3
 pri Zn na hodnoty 0,19 mg/dm

3
, resp. 0,96 mg/dm

3
) v odobraných 

pôdnych eluátoch počas realizácie obidvoch experimentov. Postupné zvyšovanie množstiev 

Cu a Zn v pôdnych eluátoch pravdepodobne súvisí s postupným uvoľňovaním týchto kovov 

z ČK aplikovaného do najvrchnejšej vrstvy pôdy, a to vzhľadom aj na fakt, že samotné 

jednotlivé vrstvy pôdy sa v zastúpení týchto kovov prakticky nelíšili. 

Na konci experimentu sa vyrastené rastliny tabaku a jednotlivé vrstvy pôdy vybrali 

z lyzimetrickej nádoby a podrobili kvantitatívnej analýze zastúpenia Cu a Zn pomocou 

atómovej absorpčnej spektrometrie. V prvom kroku sa hodnotila extrahovateľnosť 

mikroelementov – kovov Cu a Zn pomocou jednokrokových extrakčných postupov 

za využitia roztoku Mehlich III s cieľom zistenia biologickej dostupnosti týchto kovov 

v rámci jednotlivých vrstiev pôdneho stĺpca. Najvyššia extrahovateľnosť Cu a Zn 

analyzovaná pomocou jednokrokových extrakčných postupov za využitia roztoku Mehlich III 

bola zistená v najvrchnejšej vrstve pôdy zahŕňajúcej aplikáciu študovaného ČK (Obr. 3A), 

A B 
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kedy z celkového množstva Zn a Cu v analyzovanej vrchnej vrstve pôdy sa až 13,8 % Zn 

vyskytovalo v extrahovateľnej, a teda dostupnej forme, a v prípade Cu iba 8,4 %. 

Z kvantitatívneho pohľadu môžeme taktiež tvrdiť, že v prípade Cu bola biologická dostupnosť 

o 30 % vyššia ako u nižších vrstiev pôdy bez priamej aplikácie ČK a v prípade Zn až  

3-násobne vyššia v tomto porovnaní. Aj v prípade druhého experimentu (Obr. 3B) sme zistili, 

že najvyššia extrahovateľnosť Cu a Zn bola v najvrchnejšej vrstve pôdy zahŕňajúcej aplikáciu 

študovaného ČK, kedy z celkového množstva Zn a Cu v analyzovanej vrchnej vrstve pôdy sa 

až 14,6 % Zn vyskytovalo v extrahovateľnej, a teda biologicky dostupnej forme, a v prípade 

Cu iba 9,2 %. Z kvantitatívneho pohľadu môžeme taktiež tvrdiť, že v prípade Cu bola 

biologická dostupnosť o 40 % vyššia ako u nižších vrstiev pôdy bez priamej aplikácie ČK 

a v prípade Zn skoro až 2-násobne vyššia v tomto porovnaní. 

 

 

Obr. 3. Extrahovateľnosť Cu a Zn z jednotlivých vrstiev PVP (P1: najvrchnejšia vrstva pôdy  

0 – 10 cm; P2: 10 – 20 cm; P3: 20 – 30 cm; P4: 30 – 40 cm) po ukončení laboratórnych 

lyzimetrických experimentov detailne opísaných v texte Obr. 2 (A = experiment A; B = experiment 

B). Extrakcia Cu a Zn vyjadrená ako celkové extrahovateľné množstvo (v mg/kg). Chybové úsečky 

reprezentujú štandardné odchýlky aritmetického priemeru z dvoch nezávislých experimentov. 

 

Z odobraných vzoriek rastlín tabaku sme zistili, že rastliny počas 28 dňového trvania 

experimentu A dosiahli minimálne 3-násobné zvýšenie v hodnotách kvantitatívnych 

parametrov, ako napr. výška rastlín, dĺžka nadzemnej časti alebo hmotnosť rastlín. Z pohľadu 

samotného zastúpenia Zn a Cu v pletivách rastlín tabaku sme zistili, že Cu sa vyskytovala 

v celkovej koncentrácií 21,9 mg/kg (such. hm.) a Zn v množstve 84,4 mg/kg (such. hm.), čo 

korešponduje s koncentračným výskytom týchto kovov vo vrchnej vrstve pôdy zahŕňajúcej 

aplikáciu ČK (26,6 mg/kg Cu a 86,8 mg/kg Zn). Taktiež sme hodnotili aj zastúpenie 

uvedených kovov v pletivách jednotlivých častí rastlín – koreň, stonka a listy s cieľom 

zistenia koncentračných faktorov (CF) definovaných ako [Me]nadz.časť : [Me]koreň a transfér 

faktorov (TF) definovaných ako [Me]rastlina : [Me]pôda. CF dosahoval totožnú hodnotu 0,74 

v prípade obidvoch kovov a v prípade TF 0,82 pre Cu a 0,97 pre Zn.  

Z odobraných vzoriek rastlín tabaku sme zistili, že rastliny počas 21 dňového trvania 

experimentu B dosiahli minimálne 3-násobné zvýšenie v hodnotách kvantitatívnych 

parametrov. Vzhľadom na použité dvojnásobné množstvo ČK (30 t/ha) v zmysle aj zákonom 

povolených množstiev (Zákon č. 188/2003 Z.z.; limit 15 t/ha) sa nepozorovali toxické účinky 

tohto zvýšeného prídavku ČK na rast rastlín tabaku. Z pohľadu zastúpenia Zn a Cu 

v pletivách rastlín tabaku sme zistili, že v tomto prípade sa Cu vyskytovala v celkovej 

koncentrácií 15,7 mg/kg (such. hm.) a Zn v množstve 96,2 mg/kg (such. hm.). Teda išlo  

o prakticky podobné koncentrácie ako v prípade experimentu zahŕňajúceho aplikáciu len 

polovičného množstva ČK. Na tomto mieste treba však podotknúť, že celkové množstvo Cu 

A B 
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a Zn vo vrchnej vrstve pôdy sa po aplikácii dvojnásobne vyššieho množstva ČK ako povoľuje 

legislatíva zvýšilo v prípade Cu len o 25 % a v prípade Zn o 48 %. Pri výpočte hodnôt 

koncentračných faktorov (CF) a transfér faktorov (TF) sme zistili trošku odlišné údaje ako 

v predchádzajúcom experimente A. V prípade CF, ale aj hodnôt TF sa vyššie hodnoty 

dosiahli pre Zn (CF = 0,74; TF = 0,94) ako pre Cu (CF = 0,36; TF = 0,54). Tento rozdiel 

v zistených hodnotách CF a TF pre študované kovy by sa v tomto prípade dvojnásobného 

aplikovaného množstva ČK mohol dať vysvetliť výraznejším zastúpením Zn (820 mg v celej 

vrchnej vrstve pôdy) v porovnaní s Cu (234 mg v celej vrchnej vrstve pôdy). 

 

 

Obr. 4. Percentuálna distribúcia celkového množstva Cu a Zn vyskytujúcich sa v aplikovanom ČK 

(Cu – 23,5 mg a Zn – 133 mg) po ukončení 28 dňového laboratórneho lyzimetrického experimentu 

zahŕňajúceho pôdny biosystém ČK/PVP – pôdny roztok – 3 rastliny tabaku (N. tabacum L.) (A), resp. 

v aplikovanom ČK (Cu – 47,0 mg a Zn – 267 mg) po ukončení 21 dňového laboratórneho 

lyzimetrického experimentu zahŕňajúceho pôdny biosystém ČK/PVP – pôdny roztok – 2 rastliny 

tabaku (B). Detailný opis experimentov je na Obr. 2. 

 

V prípade aplikácie ČK v najvyššom, legislatívne povolenom množstve (15 t/ha) 

celková bilancia Cu a Zn pochádzajúcich z aplikovaného množstva ČK do pôdy na začiatku 

experimentu (Cu – 23,5 mg a Zn – 133 mg) ukázala, že do pôdneho eluátu sa uvoľnilo 0,07 % 

Cu a 0,11 % Zn a v rastlinách tabaku sa akumulovalo 0,05 % Cu a 0,13 % Zn (Obr. 4).  

Pri aplikácii ČK v množstve 30 t/ha, teda v množstve dvojnásobne prekračujúcom legislatívne 

povolené limity, sa zistilo, že z aplikovaného množstva ČK do pôdy na začiatku experimentu 

(Cu – 47,0 mg a Zn – 267 mg) sa do pôdneho eluátu uvoľnilo 0,04 % Cu a 0,02 % Zn 

a v rastlinách tabaku sa akumulovalo 0,09 % Cu a 0,16 % Zn (Obr. 4). Zvyšné percentuálne 

množstvá Cu a Zn zostávali viazané vo vytvorenom, 40 cm dlhom pôdnom stĺpci. 

 

 

Rastliny: 

Pôdny stĺpec: 

Pôdny eluát: 

0,05 % Cu 

0,13 % Zn 

99,88 % Cu 

99,76 % Zn 

0,07 % Cu 

0,11 % Zn 

Experiment A 

0,09 % Cu 

0,16 % Zn 

99,87 % Cu 

99,82 % Zn 

0,04 % Cu 

0,02 % Zn 

Experiment B 
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ZÁVER 

Z pohľadu hodnotenia možnosti aplikácie študovaného ČK do poľnohospodársky 

využívaných pôd je možné konštatovať, že uvedený kal reprezentuje zaujímavý zdroj 

dôležitých mikroelementov vo výžive rastlín, a to Cu a Zn. Tieto kovy sa v študovanom kale 

vyskytujú v biologicky dostupnej forme, pričom ich biologicky dostupný podiel je vyšší ako 

v prípade použitej PVP, ale nie natoľko, aby reprezentoval riziko významnejšieho prieniku 

týchto ťažkých kovov do nižších vrstiev pôdy, resp. podzemných vôd. V tomto smere sa 

taktiež ukázalo, že ani dvojnásobne prekročenie povolených limitov v zmysle aplikácie ČK  

do pôdy nemalo negatívne dopady z pohľadu významnejšieho vertikálneho transportu 

sledovaných kovov Cu a Zn do nižších vrstiev pôdneho stĺpca alebo z pohľadu samotného 

rastu rastlín tabaku (N. tabacum L.) ako modelu rýchlorastúcej rastliny. Samozrejme, treba 

brať na zreteľ, že dlhodobé a najmä opakované aplikovanie vyšších množstiev ČK do pôd 

môže viesť k negatívnemu hromadeniu ťažkých kovov pochádzajúcich z tejto aplikácie a ku 

kontaminovaniu pôd. V tomto zmysle je aj koncipovaná príslušná legislatíva SR (Zákon  

č. 188/2003 Z.z.). Zaujímavou vedeckou výzvou, ako aj výzvou pre prax je uplatnenie 

čistiarenských kalov ako veľkoobjemovo produkovaných odpadov v zmysle ich aplikácie 

do degradovaných pôd alebo pôd deficientných na niektoré dôležité prvky vo výžive rastlín  

a pre pestovanie rýchlorastúcich rastlín (aj drevín) – energetických plodín. 
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ÚVOD  

Vážiteľné lyzimetre predstavujú cenný nástroj pre štúdium vodnej bilancie v systéme 

pôda-podzemná voda-rastlinný kryt-atmosféra (PPVRAT). Precíznym meraním hmotnosti 

pôdneho monolitu za jednotku času dokážu zachytiť zmenu obsahu vody v pôde,  t.j. jeden  

zo základných prvkov vodnej bilancie. Zmena obsahu vody (ΔW) v známom objeme pôdy  

za známy čas, je rovná tokom na jeho hornom a dolnom okraji. Všeobecne môže mať 

bilančná rovnica nasledovný tvar [1, 2]: 

 

ΔW   P   I – ETa– SW + CR        (1) 

 

Na hornej hranici, medzi povrchom pôdy, rastlinným krytom a atmosférou, infiltruje 

voda zo zrážok (P - precipitation), prípadne aj zo závlahy (I - irrigation) a zároveň sa vyparuje 

do atmosféry v podobe aktuálnej evapotranspirácie (ETa). Na dolnej hranici sa vplyvom 

gravitácie voda dostáva do podzemnej vody (SW – seepage water), prípadne vplyvom 

kapilárnych síl vzlína z podzemnej vody smerom hore do nenasýtenej zóny (CR – capillary 

rise). 

Lyzimetre v lyzimetrickej stanici v Petrovciach nad Laborcom na východe Slovenska 

sú vybavené systémom regulácie hladiny podzemnej vody. Tento systém umožňuje presne 

kvantifikovať toky vody aj na dolnej hranici nenasýtenej zóny pôdy. Pri známom úhrne 

zrážok (resp. závlahy) predstavuje aktuálna evapotranspirácia (ETa) jediný neznámy prvok  

v bilančnej rovnici – a teda je ju možno jednoducho vyrátať. 

Potenciálne zdroje nepresností lyzimetrických meraní vyplývajú z faktu, že meranie 

hmotnosti lyzimetra je vystavené vonkajším vplyvom (sila vetra, trenie na okrajoch 

lyzimetrov spôsobené snehom, prechod zvierat po povrchu a pod). Nepresnosti pri výpočte 

ETa môžu mať príčinu aj v meraní zrážok zrážkomermi. Aj keď je zrážkomer umiestnený  

v bezprostrednej blízkosti lyzimetra, vplyvom turbulencií zapríčinených vetrom, rozdielnym 

výškam merania, prípadne rôznymi plochami merania a pod., bývajú údaje zo zrážkomeru 

často nepresné [1]. 

Tento príspevok sa zaoberá kvantifikáciou a analyzovaním jednotlivých členov vodnej 

bilancie systému PPVRAT. Použitím údajov z meteo stanice, ktorá je súčasťou lyzimetrickej 

stanice, boli zároveň vypočítané hodnoty referenčnej evapotranspirácie (ETref), s ktorými boli 

konfrontované hodnoty ETa získané z lyzimetra. 

 

METODIKA PRÁCE 

Experimentálne miesto a časové obdobie experimentu 

Lyzimetrická stanica bola vybudovaná v roku 2014 a je situovaná vo východnej časti 

územia Slovenska (N 48° 47,540´; E 21° 53,175´; 117 m n.m.), (obr. 1). Podľa Klimatického 

atlasu Slovenska [3] je to oblasť teplá, mierne vlhká, s miernou zimou (priemerná ročná 
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teplota vzduchu 10 °C; priemerný ročný úhrn zrážok 600 – 700 mm). Stanica je napájaná 

solárnymi panelmi a pozostáva z piatich vážiteľných lyzimetrov, meteorologickej stanice 

a hydrologického vrtu. Vo všetkých piatich lyzimetroch je možnosť automatického 

udržiavania zvolenej hladiny podzemnej vody (HPV). Hydrologický vrt slúži ako zásobník 

vody pri regulácii hladiny podzemnej vody. Výška všetkých lyzimetrov je 2,5 m a plocha 

povrchu je 1 m
2
. Hmotnosti lyzimetrov sa pohybujú od cca 5 000 kg do cca 5 300 kg. 

Lyzimetre sú naplnené neporušenými blokmi pôdy, dovezenými z piatich rozličných miest 

Východoslovenskej nížiny (VSN). Vegetačný kryt tvorí trávnatý porast, zastrihávaním 

udržiavaný na výšku cca. 12 cm.  

 

 
Obr. 1. Lokalizácia lyzimetrickej stanice v Petrovciach nad Laborcom a miesto odberu pôdneho 

monolitu v skúmanom lyzimetri v obci Poľany. 

 

V tomto príspevku sú spracované dáta z jedného lyzimetra. Skúmaný lyzimeter je 

naplnený hlinitým pieskom až pieskom, ktorý v najvrchnejšej časti pôdneho profilu prechádza 

do pieskovitej hliny (obr. 2). Pôdny profil v tomto lyzimetri pochádza z juhovýchodného cípu 

VSN, pri obci Poľany. Analyzované je kontinuálne obdobie od 27. 05. 2017 do 22. 10. 2017 – 

t.j. 148 dní. Hladina podzemnej vody bola počas celého obdobia udržiavaná na úrovni -1 m 

pod terénom. Závlaha nebola aplikovaná. 

 

Použité údaje z lyzimetrickej stanice 

Najdôležitejším výstupom z lyzimetra je údaj o hmotnosti pôdneho monolitu. Meranie 

hmotnosti prebieha v hodinových intervaloch s presnosťou ± 0,01 kg. Keďže povrchová 

plocha lyzimetra je 1 m
2
, každá zmena hmotnosti lyzimetra o 1 kg, predstavuje zmenu obsahu 

vody (ΔW) o 1 mm (vyjadrenú v jednotkách dĺžky). 
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Obr. 2. Zrnitostné zloženie pôdy v skúmanom lyzimetri vyjadrené po výške pôdneho profilu (vľavo) 

a v trojuholníkovom klasifikačnom trojuholníku (vpravo). 

 

Ďalším údajom z lyzimetra sú toky vody na jeho spodnej časti (BF – bottom fluxes). 

V prípade, že voda prúdi do lyzimetra, majú kladnú hodnotu, pri výtoku z lyzimetra zápornú 

hodnotu. Keďže HPV bola udržiavaná na konštantnej úrovni (-1 m pod terénom), kladné BF 

kompenzujú kapilárne straty a záporné BF predstavujú gravitačné toky do HPV. Hodnoty BF 

boli spracované v hodinových intervaloch. 

V príspevku sú použité aj údaje o priebehu objemovej vlhkosti pôdy v hĺbke -20 cm    

(Θ-20), ktoré slúžili ako kontrola, či je v pôdnom profile dostatok vody pre maximálny možný 

výpar. 

Pre výpočet ETref slúžili údaje z meteorologickej stanice v bezprostrednej vzdialenosti 

od lyzimetra: priemerná hodinová teplota vzduchu vo výške 2 m (Thr), priemerná hodinová 

rýchlosť vetra vo výške 2 m (u2), priemerná hodinová relatívna vlhkosť vzduchu vo výške 2 

m (RH) a priemerné hodinové globálne žiarenie (Rs). 

Z meteorologickej stanice boli použité hodinové úhrny zrážok (Pm). 

 

Príprava a spracovanie údajov z lyzimetra 

Kvôli vyhladeniu údajov o hmotnosti lyzimetra (W) bol použitý Savitzky-Golay filter 

s využitím kvadratickej aproximácie v nasledovnej forme [4]: 

 

     
 

  
                                                                (2) 

kde t je jednotka času (v tomto prípade 1 hod). 

 

Pred samotným vyhladením boli od surových údajov o hmotnosti najprv odčítané 

kumulatívne hodnoty tokov na spodnom okraji lyzimetra (BFcum) a kumulatívne hodnoty 

zrážok (Plys cum). Výsledok aplikácie Savitzky-Golay filtra je znázornený na príklade piatich 

dní z augusta 2017 na obr. 3. Bodovo sú znázornené namerané hmotnosti (očistené  

od kumulatívnych tokov na dolnom okraji (BFcum) a kumulatívnych zrážok (Plys cum) a plnou 

čiarou ich vyhladený priebeh. 
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Obr. 3. Ukážka priebehu merania hmotnosti lyzimetra (očistené od tokov na spodnom okraji a zrážok) 

a jej vyhladenia použitím Savitzky-Golay filtra (na príklade piatich dní zo začiatku augusta 2017). 

 

Použitie údajov o zrážkach z preklápacieho zrážkomeru v meteostanici viedlo  

pri výpočte často k nezmyselným hodnotám ETa (výrazne záporné hodnoty ETa). Bolo 

zistené, že preklápací zrážkomer podhodnocoval skutočne spadnuté zrážky. Podhodnocovanie 

zrážok preklápacím zrážkomerom v literatúre potvrdil aj Nolz [1]. Nepresnosti merania 

vertikálnych zrážok zrážkomerom boli eliminované ich nahradením zrážkami získanými 

priamo z lyzimetra nasledovným spôsobom: V prípade, že zrážkomerom bola zachytená 

zrážková udalosť (Pm > 0), tak táto zapríčinila nárast hmotnosti lyzimetra za jednotku času. 

Každý takýto nárast hmotnosti za jednotku času o 1 kg predstavuje  zrážkovú udalosť 

o veľkosti 1 mm za rovnakú časovú jednotku. Pre výpočet Plys platí: 

 

                                                                          (3) 

 

kde Pm je úhrn zrážok nameraný preklápacím zrážkomerom, Plys je úhrn zrážok 

získaný z lyzimetra a W je hmotnosť lyzimetra, od ktorej sú odrátané kumulatívne toky  

na spodnej hranici lyzimetra BF. 

Na základe uvedeného, bola bilančná rovnica (1) upravená do nasledovného tvaru:  

 

                                    (4) 

 

kde ΔW je zmena obsahu vody v lyzimetri (je totožná so zmenou hmotnosti lyzimetra), 

Plys je úhrn zrážok z lyzimetra, ETa je aktuálna evapotranspirácia a BF sú toky na spodnej 

hranici lyzimetra (kladné sú prítoky, záporné sú odtoky). Všetky členy rovnice sú vyjadrené 

v jednotkách dĺžky [mm]. 
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Výpočet referenčnej evapotranspirácie 

Postup výpočtu štandardizovanej referenčnej evapotranspirácie ETref je popísaný 

v práci [5]. Rovnica má nasledovný tvar: 

 

      
                

  
       

           

             
                      (5) 

 

(  = radiačná bilancia povrchu plodiny [MJ m
−2

 h
−1

], G = tok tepla v pôde  

[MJ m
−2

 h
−1

], Thr = priemerná hodinová teplota vzduchu vo výške od 1,5 do 2,5 m [°C],  

 2 = priemerná hodinová rýchlosť vetra vo výške 2 m [m s
−1

], es = tlak nasýtenej vodnej pary 

vo výške od 1,5 do 2,5 m [kPa], ea = priemerný aktuálny tlak vodnej pary vo výške od 1,5  

do 2,5 m [kPa],   = derivácia tlaku nasýtenej vodnej pary pri teplote vzduchu Thr [kPa °C
-1

],  

  = psychrometrická konštanta [kPa °C
-1 

], Cn a Cd  sú konštanty ktoré sa menia podľa 

referenčného typu). 

Rovnica (5) bola použitá pre výpočet štandardizovanej referenčnej evapotranspirácie 

pre tzv. „nízku plodinu“, ktorá je podobná kosením udržiavanej tráve na výšku 12 cm. 

Hodnoty ETref boli počítané s hodinovým krokom. 

 
VÝSLEDKY A DISKUSIA 

Na obr. 4 je vynesený meraný priebeh objemovej vlhkosti pôdy v hĺbke -20 cm (Θ-20) 

spolu s hodinovými úhrnmi zrážok získaných z lyzimetra (Plys). Vyznačené sú aj hodnoty 

pôdnych hydrolimitov pre skúmanú pôdu (Wp – bod vädnutia, Tp – bod zníženej dostupnosti, 

Fc – poľná vodná kapacita  a  Θs – plná vodná kapacita).  

 

Obr. 4. Priebeh meranej objemovej vlhkosti v hĺbke -20 cm spolu s hodinovými úhrnmi 

zrážok a vyznačenými pôdnymi hydrolimitmi. 

 

Z obrázku vidieť ako priebeh vlhkosti koreluje so spadnutými zrážkami. Počas celého 

skúmaného obdobia sa vlhkosť pôdneho profilu nedostala pod bod zníženej dostupnosti, 

dokonca sa až na malé časové úseky pohybovala nad bodom poľnej vodnej kapacity. 

Priemerná hodnota Θ-20 bola 22,4%, min 16,9% a max 30,2%. Z uvedeného vyplýva, že počas 
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skúmaného obdobia mal pôdny profil dostatok vlahy na maximálny možný výpar, čiže 

aktuálna evapotranspirácia by mala byť totožná s potenciálnou. Strata vody výparom bola 

v tomto piesočnatom profile dostatočne kompenzovaná zrážkami a kapilárnymi prítokmi 

z konštantne udržiavanej HPV. 

Vizuálne porovnanie vypočítaných hodnôt ETref  so zmeranými hodnotami ETa  

na príklade piatich dní zo začiatku augusta 2017 je na obr. 5. Badateľná je pomerne vysoká 

zhoda medzi priebehmi ETa a ETref. Celkové porovnanie nameranej ETa a vypočítanej ETref  

na základe hodinových údajov z obdobia od 27.05.2017 do 22.10.2017 (148 dní) je na obr. 6. 

  

 

Obr. 5. Porovnanie priebehu vypočítanej referenčnej evapotranspirácie s priebehom zmeranej 

aktuálnej evapotranspirácie na príklade piatich dní zo začiatku augusta 2017. 

 

 

Obr. 6. Vypočítané hodnoty ETref vs lyzimetrom namerané hodnoty ETa. 
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Koeficient determinácie R
2
 = 0,935 poukazuje na veľmi vysoký stupeň korelácie 

a hodnota strednej kvadratickej chyby RMSE = 0,049 znamená, že hodnoty oboch 

porovnávaných súborov sa číselne odlišujú minimálne. V porovnaní s inými lyzimetrami  

vo svete, vyzerajú parametre uvedeného porovnania veľmi priaznivo (tab. 1). Uvedené 

porovnanie je možné posudzovať len orientačne, nakoľko boli porovnávané rozdielne obdobia 

s rozličnou dĺžkou. 

 

Tab. 1. Porovnanie lyzimetricky meranej ETa s vypočítanou ETref s výsledkami vo svete.  

Locality Days Slope Intercept R
2
 RMSE 

Five Points, California, USA [6]  448 1.02 0.004 0.92 0.062 

Gross-Enzersdorf, Austria [2]  1 185 0.82 0.560 0.92 0.550 

Petrovce nad Laborcom (This study) 148 1.02 0.001 0.93 0.049 

 

Vývoj jednotlivých členov vodnej bilancie počas skúmaného obdobia je zachytený  

na obr. 7 a v tab. 2. Od začiatku bilancovaného obdobia do cca druhej polovice júna bol 

prísun zrážkovej vody na udržanie konštantnej HPV výrazne nedostatočný a preto bol deficit 

vody v profile kompenzovaný prísunom vody cez dolný okraj lyzimetra (kladné BF). 

  

 
 

Obr. 7. Schematické znázornenie vývoja členov bilančnej rovnice počas bilancovaného obdobia  

(od 27.05.2017 do 22.10.2017). 
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V ďalšom období (do cca druhej polovice júla) vďaka nadpriemerným zrážkam v júli 

nastal opačný proces, kedy musela byť voda z lyzimetra odčerpávaná (záporné BF). Ďalej sa 

situácia opakovala (kladné BF), keď podpriemerné zrážky v auguste a septembri nedokázali 

kompenzovať deficit vody v profile. Ku koncu sledovaného obdobia, ktorý bol zrážkovo 

podpriemerný, stačili na udržanie konštantnej HPV už len malé prítoky BF, nakoľko spotreba 

vody na evapotranspiráciu už bola v jeseni značne nižšia ako v letných mesiacoch. 

Udržiavanie konštantnej hladiny HPV pomocou tokov BF malo za následok, že bol 

relatívne vyrovnaný aj priebeh hmotnosti lyzimetra W (zelená čiara).  Výkyvy hmotnosti 

predstavujú zmeny obsahu vody v nenasýtenej zóne  ΔW. 

Priebeh ETa (čierna čiara) je pomerne vyrovnaný až do konca augusta, keď sú hodnoty 

ETa najvyššie.  Od konca augusta smerom k jesenným mesiacom sa výpar postupne znižoval. 

Denné priemery ETa boli koncom mája 4,7 mm, v júni 4,5 mm, v júli 4,1 mm, v auguste  

3,7 mm, v septembri 1,7 mm a v októbri 1,0 mm. 

Rozdiel ETref - ETa predstavuje tzv. evapotranspiračný deficit. Ak je tento nulový, 

alebo zanedbateľný, znamená to, že v pôdnom profile je dostatok vody na maximálny možný 

výpar, ktorý je daný meteorologickými podmienkami. Počas sledovaného obdobia 148 dní, 

dosiahol evapotranspiračný deficit hodnotu 14,1 mm. V percentuálnom vyjadrení,  

pri porovnaní s celkovo vyparenou vodou (ETa) 468,2 mm, predstavuje evapotranspiračný 

deficit 3%. 

 
Tab. 2. Mesačné sumy prvkov vodnej bilancie (v mm).  

 Plys BF W ETa ETref ETref - ETa 

Máj
*
 10,5 10,3 -2,7 23,5 22,9 -0,6 

Jún 110,5 33,6 10,3 133,7 133,8 0,1 

Júl 137,8 -24,7 -12,7 126,4 128,4 2,0 

August 53,7 51,2 -8,4 113,4 117,7 4,3 

September 74,2 -0,9 22,9 50,4 56,1 5,7 

Október
* 

11,6 9,1 -0,2 20,8 23,4 2,6 

Ʃ 398,3 79,0 9,2 468,2 482,3 14,1 

*
 Máj od 27.05.; Október do 22.10. 

 

ZÁVER 

Pomocou lyzimetra boli kvantifikované jednotlivé komponenty vodnej bilancie. 

Skúmané bolo obdobie od 27.05.2017 do 22.10.2017, čo predstavuje 148 dní. V lyzimetri 

naplnenom piesčitým pôdnym profilom bola udržiavaná konštantná HPV na úrovni -1 m. 

Priebeh nameranej ETa bol konfrontovaný s vypočítaným priebehom ETref. Zistená bola tesná 

korelácia medzi oboma radmi (R
2
 = 0,93; RMSE = 0,049). Celkovo sa odparilo 468 mm vody 

(ETa). Zrážkami cez horný okraj lyzimetra infiltrovalo 398 mm vody. Z uvedeného vyplýva, 

že samotné zrážky neboli schopné pokryť potrebu výparu. Zrážkový deficit mal hodnotu  

70 mm a bol kompenzovaný prítokmi cez spodný okraj lyzimetra BF = 79 mm. Zároveň sa 

navýšila zásoba vody v profile ΔW = 9 mm. Evapotranspiračný deficit (ETref – ETa) 

predstavoval za uvedené obdobie 3%. 

Na skúmanej lokalite bolo preukázané, že piesčitý pôdny profil so štandardným 

trávnatým porastom (12 cm), pri konštantne udržiavanej HPV na úrovni -1 m,  dokáže pokryť 

maximálnu možnú potrebu výparu aj pri nedostatočnom zásobovaní zrážkami.  
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