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ABSTRAKT 
Medzi najvýznamnejšie objavy konca 19. storočia patrí aj objavenie rádioaktivity, t. j. schopnosti atómových 
jadier niektorých nuklidov podliehať samovoľnej premene sprevádzanej vysielaním rádioaktívneho žiarenia. 
Prirodzená rádioaktivita pôd, atmosféry, vody a všadeprítomné kozmické žiarenie je súčasťou nášho životného 
prostredia a tvorí prirodzené rádioaktívne pozadie. Sme tiež vystavovaní umelému ionizujúcemu žiareniu – z 
obrazoviek televízorov, z lekárskych prístrojov, rádioaktivite uvoľňovanej z priemyselného používania 
rádioaktívnych materiálov. Kvôli jeho škodlivosti na ľudský organizmus je potrebné chrániť sa pred každým 
nadbytočným rádioaktívnym žiarením. Tento článok sa venuje zdrojom prirodzenej a umelej rádioaktivity 
v biosfére a charakterizuje možnosti detekcie a merania rádioaktívneho žiarenia.  
 
Kľúčové slová: bezpečnosť, rádioaktivita, ionizujúce žiarenie, prirodzená rádioaktivita, umelá rádioaktivita, 
biosféra 
 
 
ABSTRACT 
The discovery of radioactivity includes among the most important discoveries of the late 19th century. It is the 
ability of atomic nuclei of certain nuclides subject to spontaneous transformation accompanied broadcast 
radiation. Natural radioactivity of soil, air, water and as well as the omnipresent cosmic radiation is a part of 
our environment and form natural radioactive background. Humans are also constantly exposed to artificial 
ionizing radiation - from television screens, from medical devices, and radioactive releases from industrial use 
of radioactive materials. Due to radiation harmful effects on the human body, it is necessary to protect 
themselves from any excess of radiation. This article deals with sources of natural and artificial radioactivity in 
the biosphere and introduce you to the ways and means of detecting and measuring ionizing radiation. 
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ÚVOD 
 
Rádioaktivita sprevádza Zem a život na nej od jej vzniku. Žijeme v mori žiarenia - svetelného, tepelného, 
ultrafialového i ionizujúceho. Svetelné a tepelné žiarenie môžeme vnímať, ionizujúce žiarenie je pre naše zmysly 
neviditeľné, aj keď je všadeprítomné. Ionizujúce žiarenie a rádioaktivita sprevádza Zem od jej vzniku, človek 
však objavil jej existenciu pomerne nedávno – koncom 19. storočia.  Od tej doby sa tejto problematike stále 
podrobnejšie venujú výskumné skupiny odborníkov, ktorý ju skúmajú, poznávajú a učia sa ju využívať. Je 
známe, že účinky rádioaktivity môžu mať negatívny vplyv na živé organizmy, ale v niektorých prípadoch môžu 
naopak liečiť. Je preto potrebné porozumieť obidvom aspektom – rizikám aj prínosom. 
 
CHARAKTERISTIKA RÁDIOAKTIVITY  
 
Rádioaktivita je jav, pri ktorom sa jadra jedného prvku samovoľne menia na jadra iného prvku emisií častíc alfa, 
neutrónov, elektrónov a pozitrónov. Všetky prvky s protónovým číslom väčším ako 82 sa samovoľne menia tak, 
že vysielajú alfa častice (alfa žiarenie) alebo elektróny (beta žiarenie), pričom tento rozpad spravidla sprevádza 
aj emisie gama žiarenia, t.j. elektromagnetického žiarenia s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou. Tento jav objavil 
Becquerel v roku 1896 a o jeho preskúmanie sa zaslúžili hlavne manželia Curierovci. Manželia Joliotovci 
objavili v roku 1934 jav, pri ktorom následkom jadrovej reakcie vznikol prvok, ktorý sa samovoľne menil na iný 
prvok, i keď mal protónové číslo menšie ako 82. Tento jav, sa nazýva umelá rádioaktivita. Oba javy sú veľmi 
užitočné pri skúmaní vlastností jadier a majú veľmi široké praktické využitie. Žiarenie vznikajúce pri 
rádioaktívnych premenách môže byť zdraviu škodlivé, na druhej strane však môže k zdraviu dopomôcť, okrem 
toho sa môže využiť pri riešení celej rady technických problémov [1]. 
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RÁDIONUKLIDY 
 
Rádionuklid je rádioaktívny nuklid, teda nuklid s jadrami podliehajúcimi rádioaktívnej premene. Rádionuklidy 
rozdeľujeme na (1) prirodzené – sú prirodzenou súčasťou životného prostredia v ktorom žijeme (nachádzajú sa 
vo väčšej alebo menšej koncentrácii vo všetkých horninách, pôdach, vodách, ovzduší) a (2) umelé – priemyselne 
pripravované bombardovaním atómových jadier nabitými časticami z urýchľovačov. 
 
Prirodzené rádionuklidy 
 
Prirodzené rádionuklidy vznikali/vznikajú ako (1) neaktívne nuklidy vplyvom kozmického žiarenia – majú 
krátky polčas premeny, (2) ľahké a stredne ťažké rádionuklidy (, , , ,   , ) pri vývoji našej Zeme, (3) rádionuklidy 
tóriového, uránového a aktíniového premenového radu s počiatočnými nuklidmi    .  
 
Najvýznamnejším prirodzeným rádionuklidom je izotop draslíka  (T = 1,3.109 rokov), ktorý je esenciálnym 
makroelementom pre rastlinný, živočíšny a ľudský organizmus. Emituje beta a gama žiarenia. Po draslíku je 
významný uhlík  (T = 5570 rokov) a trícium  (T = 12.26 rokov), čisté beta žiariče.  Z prirodzených rádionuklidov 
s veľkou hmotnosťou sú najdôležitejšími rádium  (T = 1620 rokov) a radón  (T = 3,8 dní) [2].   
 
Umelé rádionuklidy 
 
Umelé rádionuklidy vznikajú pri jadrových výbuchoch, činnostiach jadrových elektrární, prepracovaní 
vyhorených palivových článkov a pri práci v jadrochemických a rádionuklidových laboratóriách.  
 
Pri rádioaktívnej kontaminácií biosféry hrali rozhodujúcu úlohu jadrové výbuchy, kedy sa značná časť 
rádioaktívnych látok dostávala do stratosféry a zo stratosféry v dôsledku pomalého rádioaktívneho spadu na 
ľubovoľnú časť našej Zeme. Rádionuklidy, ktoré vznikajú pri jadrových výbuchoch podľa pôvodu môžeme 
rozdeliť do troch skupín:  

• Rozptýlená, štiepnej reakcii nezúčastnená časť výbušniny ( ), 
• Rádionuklidy vzniknuté z konštrukčného materiálu bomby, okolitej atmosféry, pôdy a vody oceánu, 
• Štiepne produkty, ktorých význam je najväčší.  

 
Zo štiepnych produktov vzniknutých v dôsledku jadrových výbuchov treba spomenúť rádionuklidy  , resp. ich 
dcérske nuklidy , ,  a rádionuklid . Tieto rádionuklidy, pre ich krátky polčas premeny, sú však nebezpečné iba 
niekoľko mesiacov po výbuchu, neskôr je ich príspevok k celkovej kontaminácii stále menší. Ako výsledok 
jadrového výbuchu je životné prostredie znečisťované aj izotopmi plutónia z ktorých najväčší význam má  a .  
 
V rádioaktívnej kontaminácií biosféry hrajú nezanedbateľnú úlohu aj jadrovoenergetické zariadenia, z ktorých sa 
do atmosféry a povrchových vôd dostáva pomerne značné množstvo rádioaktívnych látok [2]. 
 
 
RÁDIOAKTIVITA V BIOSFÉRE 
 
Živé organizmy na Zemi vznikli a vyvíjajú sa v podmienkach ustavičného pôsobenia prirodzeného 
rádioaktívneho pozadia vytvoreného kozmickým žiarením a prirodzenými rádionuklidmi nachádzajúcimi sa 
v horninách a v ovzduší [2]. 
 
Žiarenie pochádza z vesmíru, alebo z bezprostredného okolia na zemskom povrchu. 
 
Z vesmíru a zo Slnka sú emitované častice a elektromagnetické žiarenie s vysokou energiou, ktorého intenzita je 
premenlivá s výškou a polohou na Zemi. Na obrázku 1 je experimentálne znázornená závislosť intenzity 
kozmického žiarenia od výšky nad zemským povrchom. Analýzou tejto závislosti môžeme kozmické žiarenie 
z hľadiska pôvodu rozdeliť do dvoch skupín: (1) primárne kozmické žiarenie a (2) sekundárne kozmické žiarenie 
[3].  
 

http://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/N/nuklid
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Obrázok 1: Závislosť intenzity kozmického žiarenia od výšky nad zemským povrchom [3] 

 
Primárne kozmické žiarenie má priestorové zloženie. Skladá sa z 99 % protónov a alfa častíc. Jedno percento 
žiarenia pozostáva z jadier ľahkých prvkov až po železo. Energia primárneho kozmického žiarenia je od 109 eV 
až po hodnoty 1018 eV. Sekundárna zložka kozmického žiarenia vzniká do výšky 50 km interakciou primárnej 
zložky so zemskou atmosférou. Analýzou sa zistilo, že sa skladá zo známych elementárnych častíc (protón, 
neutrón, elektrón) a širokého spektra elementárnych častíc, ktoré dovtedy neboli známe (pozitrón, mezóny, 
hyperóny). Kozmické žiarenie atakuje našu Zem po celú jej doterajšiu históriu a život v biosfére od okamihu, 
keď sa začal vyvíjať z najjednoduchších foriem. Dá sa predpokladať, že kozmické žiarenie malo po milióny 
rokov až do dnešných čias rovnakú, málo premennú hodnotu.  Súčasne s kozmickým žiarením sa v prírode 
nachádza rádioaktívne žiarenie vznikajúce premenou jadier – jadrovými reakciami. V podmienkach našej 
slnečnej sústavy a na Zemi vznikali prirodzené rádioaktívne látky už pred viac ako dvoma miliardami rokov. 
Vznikli pri formovaní slnečnej sústavy a nazývajú sa primordiálne. Vytvárajú sa neustále a to rádioaktívnymi 
premenami jadier v horninách, ale aj rádioaktívnymi premenami spôsobenými interakciou kozmického žiarenia 
(hlavne neutrónov) s atómami a molekulami atmosféry, pôdy a vody. Tieto rádioizotopy nazývame 
kozmogénne[3]. 
 
Prirodzené rádioaktívne pozadie malo po milióny rokov, až do začiatku nášho storočia, pomerne stálu hodnotu. 
V 20. storočí v dôsledku skúšok jadrových zbraní, mierového použitia rádionuklidov a prevádzky jadrových 
elektrární dochádza k rádioaktívnemu zamoreniu prírodného prostredia, k trvalému rastu pozadia rádioaktívneho 
žiarenia, v ktorom človek žije, a k zvýšenému ohrozeniu ľudí na našej planéte [2]. 
 
Rádioaktivita pôdy 
 
Viazanie rádionuklidov na pôdu a obohacovanie pôdy má rozhodujúci význam, nakoľko sa rádionuklidy v nej 
uplatňujú nielen na poli žiarenia, ale vstupujú do potravového reťazca a tak sa podieľajú na vnútornom ožarovaní 
[4]. 
 
Prirodzená rádioaktivita pôdy  
Koncentrácia rádionuklidov v pôde je závislá od jej geologického pôvodu, geografickej lokality, klimatických 
podmienok, hydrologických podmienok a poľnohospodárskej kultivácií pôdy. Viac rádionuklidov obsahujú pôdy 
vzniknuté na kyslých magmatických zeminách, menej pôdy zo zásaditých hornín. Na Zemi sú miesta so 
zvýšenou koncentráciou rádioaktívnych prvkov, nazývajú sa rádioaktívne provincie, z ktorých najväčší význam 
majú uránové a tóriové. Najznámejšie z nich sú kanadské a africké ložiská. 
 
Významnú časť prirodzenej rádioaktivity pôdy zapríčiňuje rádioaktívny draslík . Priemerný obsah draslíka 
v pôde je 1 – 2 %, ale v prípade pôd vytvorených z granitových hornín môže dosiahnuť až 3 – 4 %. Hnojenie pôd 
draslíkovým hnojivom teda zvyšuje aj aktivitu pôdy [3]. 
 
Za samostatnú zmienku stojí výskyt radónu v horninách a pôdach a to hlavne z dôvodu, že radón s jeho 
dcérskymi produktmi premeny spôsobuje približne polovicu radiačnej záťaže obyvateľstva. Radón  vzniká 
rádioaktívnou premenou rádia , ktorý je členom premenového radu. V dôsledku spätného odrazu pri 
rádioaktívnej premene rádia sa radón uvoľňuje z pevnej fázy do systému pórov v hornine [5].  
 
V Indii, v oblasti Kerala pôda obsahuje značné množstvo monazitu s vysokým obsahom tória, v dôsledku čoho 
rádioaktivita pozadia rádovo prevyšuje hodnotu priemernej prirodzenej rádioaktivity Zeme. V horných vrstvách 
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pôdy nachádzame plynný radón, ktorého koncentrácia závisí od ročného obdobia resp. od teploty a od hĺbky. Jej 
koncentrácia napr. v hĺbke 2,5 m je rádovo väčšia ako v hĺbke 0,5 m. Prirodzená rádioaktivita pôdy súvisí s jej 
vlhkosťou, pretože väčší obsah vody znižuje intenzitu žiarenia.  
 
Prirodzená rádioaktivita pôd závisí nielen od ich typu a obsahu rádioaktívnych prvkov v materskej hornine, ale 
tiež je závislá od genetických horizontov. U väčšiny pôd je pozorovaný pokles rádioaktivity s hĺbkou. Zvýšená 
koncentrácia v pripovrchovej vrstve pôdy zas súvisí v značnej miere s činnosťou rastlinného porastu, ktorý 
jednak vynáša rádioaktívne prvky zo spodných horizontov do najvrchnejšej vrstvy pôdy a jednak pohlcuje 
produkty premeny radónu a torónu zo vzduchu. Pri použití priemyselných hnojív do pôdy sa dostávajú značné 
množstvá prirodzených rádionuklidov okrem  predovšetkým urán, tórium, rádium  polónium  a olovo . 
Z priemyselných hnojív predovšetkým fosfáty obsahujú väčšie množstvá uránu a jeho dcérskych nuklidov. 
Hnojením priemyslovými hnojivami značne narastá prirodzená rádioaktivita pôdy. v USA napr. 1000 kg 
fosfátového hnojiva na 1 ha zvýšilo dvojnásobne prirodzenú rádioaktivitu [2]. 
 
Na obrázku 2 je znázornený graf vyjadrujúci denné hodnoty objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu 
a priemerné denné teploty. Z grafu je evidentné, že objemová aktivita radónu je závislá na teplote okolia. So 
zvyšujúcou sa teplotou hlavne v letných mesiacoch, množstvo radónu v pôde značne klesá. V zimných 
mesiacoch má táto závislosť opačný charakter.  
 

 
       Obrázok 2: Závislosť aktivity radónu v pôdnom vzduchu od teploty okolia [2] 

 
 
Umelá rádioaktivita pôdy  
 
Rádioaktívna kontaminácia pôdy je spôsobená v dôsledku pokusných jadrových výbuchov, resp. činností 
jadrovoenergetických zariadení. Z rádionuklidov spôsobujúcich trvalú rádioaktívnu kontamináciu pôdy majú 
najväčší význam stroncium  a cézium . Väčšia časť týchto rádionuklidov sa dostáva na povrch pôdy z atmosféry 
suchým alebo mokrým vymývaním, kde sa zachytávajú alebo prenikajú do hlbších vrstiev.  
Pri vytvorení rádioaktívnej kontaminácie má pôda prevažne sprostredkujúcu úlohu tým, že z atmosféry, zo 
zrážkovej vody alebo z povrchových vôd viaže štiepne produkty a zapája ich do biologických cyklov prvkov. Na 
hladinu rádioaktivity pôdy vplývajú aj povrchové útvary na Zemi. Je rozdiel medzi zachytávaním rádionuklidov 
na rovinatom alebo kopcovitom teréne, kde rastliny pestované na kopcoch vykazujú nižšiu rádioaktivitu ako 
pestované na rovine. Je to preto, lebo rádionuklidy v zrážkovej vode, predovšetkým v prípade veľkých búrok, 
odtekajú ešte pred ich zachytávaním z povrchu pôdy. Rádioaktívnu kontamináciu pôdy v rozhodujúcej miere 
ovplyvňuje jej mechanická štruktúra a chemické zloženie, ako aj použité agrochemické a agrotechnické postupy. 
Ľahké pôdy ľahko prepúšťajú rádionuklidy do hlbších lokalít, z ktorých ich rastliny už nemôžu prijať a neskoršie 
transportovať do živočíšneho a ľudského organizmu. Od rádioaktívnej kontaminácie pôdy teda závisí pomer 
v akom sa dostávajú ďalej rádionuklidy do biologického reťazca: rastlina – živočích – človek. Rádioaktivita 
pôdy aj priamo vplýva na organizmy rastlín, živočíchov a človeka, ktoré sa vyskytujú na danej lokalite. Toto 
radiačné zaťaženie je však podstatne nižšie  ako vnútorné ožiarenie spôsobené inkorporovanými rádionuklidmi. 
Množstvo rádioaktívnych látok, ktoré sa dostávajú do rastlín závisí aj od chemického zloženia pôdy. Určujúcim 
faktorom je pomer inaktívnych a aktívnych zložiek daného prvku. Z hľadiska rádioaktívnej kontaminácie pôdy 
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veľkým problémom je skládkovanie rádioaktívnych odpadov, kde základným hľadiskom je, aby sa pôda 
nekontaminovala v priebehu niekoľko sto rokov. Jedným z často používaných spôsobov skládkovania 
rádioaktívnych odpadov je ich umiestnenie v horných vrstvách pôdy. V týchto prípadoch kontaminujúci účinok 
rádioaktívnej látky sa prejaví prostredníctvom podzemnej vody. Predpismi je preto určená vzdialenosť skládky 
a rádioaktívneho odpadu od hladiny podzemnej vody. Čo sa týka ochrany čistoty povrchových vôd, skládka má 
byť čo najďalej od povrchových vôd. Stroncium , ktorý je rozpustený v podzemnej vode v prípade hrubého 
piesku alebo štrku sa za 1 rok dostane do vzdialenosti 50 m a viac [2].  
 
Rádioaktivita hydrosféry 
 
Rádioaktivitou vodných ekosystémov sa zaoberá špeciálna oblasť hydrobiológie – hydroradiológia. 
Rádioaktívne látky nachádzajúce sa v hydrosfére rozdeľujeme na prirodzené (rádionuklidy a dcérske prvky 
vylúhované z pôdy a z minerálov, rádionuklidy vznikajúce vplyvom kozmického žiarenia vo vyšších vrstvách 
atmosféry, ktoré sú rozpustené vo vodách) a umelé (rádionuklidy vzniknuté pri výbuchoch jadrových zbraní a pri 
prevádzke jadrovoenergetických zariadení a jadrového priemyslu). Zemský povrch pokrýva asi 70 % vody a na 
základe tohto poznatku môžeme povedať, že väčšina rádioaktívnych látok vznikajúca alebo obsiahnutá v 
atmosfére sa dostáva do povrchových vôd. Veľká časť rádioaktívnych látok nachádzajúca sa na zemskom 
povrchu alebo na rastlinách sa dostáva do hydrosféry, pretože vymytá z pôdy, prípadne po prechode cez reťazec: 
rastlina – živočích – človek – odpadová voda prechádza do riek, jazier a oceánov [6]. 
 
Prirodzená rádioaktivita hydrosféry  
 
Vytvára sa v dôsledku jej interakcie s litosférou a atmosférou. Rádioaktivitu vody ovplyvňuje aj prítomnosť 
živých organizmov, ktoré zachytávajú rádionuklidy prítomné vo vode. Tento proces môže prebiehať aj 
v opačnom smere – rozkladom biomasy sa rádioaktívne látky dostávajú znova do vody.  
S výnimkou niektorých minerálnych vôd a vôd z okolia nálezísk rádioaktívnych rúd sa na aktivite podzemných 
vôd najviac podieľa draslík . Obsah draslíka v riekach a jazerách závisí od geológie okolia, od jeho obsahu 
rozpusteného vo vode, od použitia priemyselných hnojív, prívodu komunálnych vôd, atď. Priemerná draslíková  
aktivita Dunaja je 70 – 90 mBq l-1. Podstatne vyššia (o 2 – 3 rády) je  aktivita morskej vody, čo súvisí s tým, že 
obsahuje popri NaCl aj značne vyššie množstvo KCl. Aktivita  morskej vody je 10 – 15 Bq l-1. Obsah rádia, 
radónu, olova  a polónia  v povrchových vodách závisí od množstva uránu a rádia v nich, ako aj od množstva 
rádioaktívnych látok, ktoré sa dostávajú do vody z atmosféry. Jednou z hlavných zložiek prirodzenej aktivity 
minerálnych vôd je plynný radón. Ďalšími zložkami prirodzenej rádioaktivity podzemných vôd je urán a rádium. 
Vody s aktivitou nad 1370 Bq l-1 sa počítajú medzi rádioaktívne minerálne vody. Obsah uhlíka  v hydrosfére je 
asi 48 kg, čo je ekvivalentné aktivite 7,8.109 GBq. Uhlík  sa v horných vrstvách oceánov zdržiava 3 – 4 roky [7]. 
 
Umelá rádioaktivita vôd  
 
Je spôsobená najmä rádionuklidmi vznikajúcimi pri štiepnych jadrových reakciách (jadrové výbuchy, jadrové 
reaktory). Podiel umelej rádioaktivity pripadajúcej na odpady z vedeckých a lekárskych inštitúcií je malý. Do 
úvahy prichádzajú najmä tieto rádionuklidy: stroncium , ytrium , jód , cézium s, cér ,  a iné. Ďalšie rádionuklidy 
vznikajú pôsobením neutrónového žiarenia na materiály reaktorov a jadrových zbraní (železo , kobalt , mangán ) 
alebo na zložky atmosféry (trícium , uhlík ). Najnebezpečnejšie sú rádionuklidy s dlhým polčasom rozpadu, 
vysielajúce žiarenie s veľkou hustotou ionizácie a významne sa akumulujúce v organizmoch. 
Rádioaktívna kontaminácia hydrosféry vplýva na živočíšny i ľudský organizmus vnútorne i zvonka. Vonkajší 
vplyv (napr. pri kúpaní vplyv žiarenia na organizmus) môžeme zanedbať popri vnútornom vplyve, kedy napr. 
aktivita pitnej vody a vodných živočíchov priamo v organizme vyvíja svoj zhubný negatívny vplyv. 
Rádioaktivita pitnej vody je značne nižšia ako aktivita povrchových vôd, pretože táto už bola podrobená 
čistiacim procesom.  
V hydrosfére sa nachádza aj prevažná väčšina kontaminácie tríciom. Jeho pôvod je v rozhodujúcej miere 
z jadrových výbuchov a činnosti jadrových reaktorov. Keďže jadrový priemysel produkuje značné množstvo 
rádioaktívnych odpadových vôd, treba rátať aj s ich špeciálnym čistením. Možno ich vypúšťať do životného 
prostredia iba po splnení prísnych hygienických kritérií, predovšetkým vzhľadom na špecifickú aktivitu [2]. 
 
Rádioaktivita atmosféry 
 
Rádioaktivita atmosféry je spôsobená rádioaktívnymi plynmi a aerosólmi, ktoré sú v nej obsiahnuté. 
Rádioaktívne aerosóly predstavujú tuhé či kvapalné častice, ktoré obsahujú atómy rádioaktívnych látok, 
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vznášajúce sa v plynnom prostredí. Rádioaktívne látky môžu vytvárať priamo častice, alebo môžu byť sorbované 
na povrchu neaktívnych častíc. Správanie rádioaktívnych plynov a aerosólov sa navzájom líši. Atómy plynov sa 
počas dlhej doby nepripájajú k aerosólovým časticiam, ale nachádzajú sa v atmosfére vo voľnom stave, čo 
ovplyvňuje ich ďalší vývoj. Líšia sa aj účinkami na organizmus, v ktorom sa plyny na rozdiel od aerosólov len 
málo zadržujú. Rozdielny stupeň zadržovania rádioaktívnych aerosólov a plynov spôsobuje rozdielny biologický 
účinok. Najväčší význam sa pripisuje aerosólom [8].  
 
Prirodzená rádioaktivita atmosféry  
 
Je spôsobená prevažne radónom  a jeho dcérskymi produktami. Radón uniká z pôdy, hornín, vody, zo 
stavebných materiálov a tiež zo spalín tuhých palív a zemného plynu. Vylučovanie radónu je závislé na okolitej 
teplote, tlaku vzduchu, veterných pomeroch a ďalších meteorologických parametroch. Stúpaním teploty 
a poklesom barometrického tlaku sa uvoľňovanie radónu zväčšuje.  
Objemová aktivita  v prízemnej vrstve atmosféry nie je stála. Závisí od exhalačnej rýchlosti  zo zemského 
povrchu, od atmosférických rozptylových podmienok a množstva transportovaného  zo vzdialenejších zdrojov. Z 
uvedeného je zrejmé, že objemová aktivita  v prízemnej vrstve atmosféry sa môže výrazne meniť s výškou, 
časom ale aj od lokality k lokalite. Charakteristickým znakom objemových aktivít  v prízemnej vrstve atmosféry 
je to, že vykazujú denné a sezónne variácie. Konkrétne charakteristiky denných a sezónnych variácií závisia na 
jednej strane od periodicky sa opakujúcich zmien vonkajšieho prostredia, ako je solárne ohrievanie a chladnutie 
zemského povrchu a atmosféry, a na druhej strane od nepravidelných zmien meteorologických parametrov, ako 
sú rýchlosť vetra, oblačnosť, hmla, atď. Priemerná objemová aktivita  v prízemnej atmosfére vo výške 1,5 m nad 
zemským povrchom má pre Bratislavu hodnotu 6,1 Bq m-3 [5]. 
 
Umelá rádioaktivita atmosféry  
 
Kontaminácia atmosféry nastáva najmä pri výbuchu jadrových bômb. Jedna tretina vznikajúceho žiarenia pri 
výbuchu je okamžitým žiarením, ktoré sa vyžiari vo forme gama fotónov a neutrónov počas niekoľkých sekúnd 
po výbuchu. Ostávajúce dve tretiny, ktoré sú nositeľmi 10 % celkovej uvoľnenej energie, tvorí oneskorené 
žiarenie štiepnych trosiek a indukovaná rádioaktivita konštrukčného materiálu bomby a okolitého materiálu. 
V rádioaktívnom spade sa nachádzajú najmä tieto rádionuklidy: trícium , uhlík , stroncium , selén , zirkónium , 
jód , cézium  a cér  [2].  
K zdokonaľovaniu jadrových potenciálov bolo potrebné urobiť viacero pokusných jadrových výbuchov. Bez 
týchto testov by bolo nemysliteľné ďalej jadrové zbrane rozvíjať a kvalitatívne vylepšovať. Koniec studenej 
vojny priniesol i možnosť reálne ukončiť zdokonaľovanie jadrových zbraní a s tým spojené pokusné jadrové 
výbuchy (JV) [9].  
Nasledujúca tabuľka uvádza počet jadrových výbuchov v období od 16.7.1945 do roku 2002. 

 
Tabuľka 3: Počet jadrových výbuchov uskutočnených jednotlivými krajinami [9] 

Krajina Počet jadrových výbuchov 

USA 1029 

ZSSR 718 

Francúzsko 193 

Veľká Británia 45 

Čína 42 

India 6 

Pakistan 2 
 
DETEKCIA A MERANIE RÁDIOAKTÍVNEHO ŽIARENIA 
 
Hoci majú všetky druhy rádioaktívneho žiarenia pri väčšej intenzite alebo pri dlhšom pôsobení zhubný vplyv na 
ľudský organizmus, bezprostredne neúčinkujú na zmysly, preto sú potrebné detektory rádioaktívneho žiarenia, 
ktoré nás informujú o existencii žiarenia na skúmanom mieste, a prístrojov na kvantitatívne sledovanie jej 
vlastností.  
Metódy detekcie ionizujúceho žiarenia všeobecne vychádzajú zo skutočnosti, že toto žiarenie spôsobuje v 
okolitej hmote preskupovanie elektrónov v atómoch a molekulách, týka sa to aj neutrónov, aj keď ich účinok je v 
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tomto zmysle nepriamy. Uvedené preskupovanie elektrónov zapríčiňuje buď ionizačné alebo excitačné efekty. 
Na primárnych účinkoch žiarenia na hmotu sú založené najdôležitejšie metódy detekcie – ionizačné a scintilačné 
metódy. Na sekundárnych účinkoch žiarenia sú založené metódy fotografické a ďalšie, založené na chemických, 
resp. tepelných účinkoch žiarenia.  
Ionizujúce žiarenie je neviditeľné, nemôžeme ho vnímať zmyslami ani detegovať, resp. zaznamenávať nijakým 
priamym spôsobom. Na detekciu ionizujúceho žiarenia sa a preto používajú detektory. Všeobecne detektor častíc 
je zariadenie využívané pre detekciu, stopovanie, a/alebo identifikáciu elementárnych častíc vysokých energií, 
aké sú produkované jadrovým rozpadom, kozmickým žiarením, alebo v reakciách v časticovom urýchľovači. 
Moderné detektory sa využívajú aj ako kalorimetre pre meranie energie detegovaného žiarenia. Môžu byť 
využité aj pre meranie ďalších parametrov ako sú hybnosť, spin, náboj častíc atď. Detektory žiarenia sú potom 
prístroje, ktoré transformujú ionizujúce žiarenie na inú jednoduchšie spracovateľnú a indikovateľnú veličinu. 
Väčšinou je to elektrický prúd, prípadne chemická energia, svetelná energia, atď. Detektory možno deliť z 
hľadiska energie, na ktorú transformujú ionizujúce žiarenie:  

• premena na elektrické veličiny (ionizačná komora, GM trubica, scintilačný a polovodičový detektor),  
• premena na fyzikálne chemickú energiu (fotografické metódy, chemické dozimetre, sklené dozimetre),  
• premena na svetelnú energiu (termoluminiscenčné detektory, atď.).  

 
V prípade detektorov, ktoré transformujú žiarenie na elektrické veličiny rozoznávame:  

• detektory, ktoré merajú celkovú ionizáciu (ionizačné komory),  
• detektory pulzačné, ktoré transformujú jednotlivé častice alebo fotóny na elektrický impulz (GM trubice, 

scintilačný a kryštálový detektor).  
 
Ionizačné metódy sú založené na skutočnosti, že vplyvom interakcie ionizujúceho žiarenia s hmotou vznikajú 
iónové páry kladný ión - elektrón (resp. elektrón - diera v pevnej fáze), ktoré sa pomocou elektrického poľa 
odoberajú prúdovými metódami alebo sa stávajú vhodnými centrami k fázovým premenám kvapalina – para. 
Energia, potrebná na vytvorenie jedného páru kladný ión - elektrón je pre molekuly vzduchu za normálnych 
podmienok rovná hodnote cca 34 eV. Na rozdiel od toho v polovodičoch treba na vytvorenie páru elektrón - 
diera energiu len 1,1 eV (kremík) či 0,7 eV (germánium). 
Scintilačné metódy sú založené na skutočnosti, že ak rýchlo letiace častice rádioaktívneho žiarenia dopadnú na 
určité látky, vznikajú v nich slabé, veľmi krátko trvajúce svetelné záblesky tzv. scintilácie (lat. scintilla = iskra). 
Pri nízkych aktivitách sa týmto spôsobom dajú jednotlivé záblesky aj počítať, čo bolo základom spintariskopu, 
jednoduchého prístroja, ktorý sa niekedy veľmi často používal [10]. 
 
ZÁVER  
 
Počas celej svojej existencie sme vystavovaný určitým dávkam prirodzeného ionizujúceho žiarenia (prirodzené 
rádionuklidy, kozmické žiarenie). Vplyv umelých rádionuklidov a zdrojov umelého ionizujúceho žiarenia začal 
pribúdať od konca 19. storočia. Rádionuklidy podobne ako rôzne chemické a fyzikálne faktory majú pri 
pôsobení na človeka a jeho životné prostredie kladné, ale taktiež záporné stránky, hlavne ak účinok ionizujúceho 
žiarenia presahuje prípustné hodnoty. Podľa výskytu, intenzity a pohybu v jednotlivých zložkách životného 
prostredia a v potravovom reťazci nám spôsobujú vonkajšie a vnútorné ožarovanie. Do organizmu sa 
rádionuklidy dostávajú za normálnych podmienok dýchaním (plynné rádioaktívne látky a aerosóly) a príjmom 
nápojov a potravy (z rastlín a živočíchov). Taktiež sme vystavovaní umelému rádioaktívnemu žiareniu. 
Rádioaktívne žiarenie vo forme dlhotrvajúceho slabého, alebo krátkodobého intenzívneho žiarenia má negatívne 
účinky na všetky živé organizmy a práve z tohto dôvodu je potrebné chrániť sa pred každým nadbytočným 
žiarením. 
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