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Andrej MOJZEŠ1 
 

ČASOVÉ PRIEBEHY OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNUV PÔDNOM VZDUCHU NA 
VYBRANÝCH LOKALITÁCH 

TIME COURSES OF SOIL RADON VOLUME ACTIVITY IN SELECTED AREAS 

 

Abstract 
The nearsurface layer of soils and mouldered rocks is the environment in that all emanometric 

measurements of radon content in soil air are usually performed. Because of existing differences 
between gaseous environment of pores and atmospheric masses radon moves upwards to the ground 
surface. Intensity of this movement is determined by physical properties of soil layer whereby some 
of them are influenced by meteorological factors. Monitoring measurements in three study areas with 
different (to some extent) geological basement confirmed the results known from former case studies 
and mainly: a) the inverse proportion between soil fine particle content and range of soil radon 
volume activity values, b) two-maxima-shape of the soil 222Rn volume activity time course in a year 
cycle typical of this climatic region and c) the possibility of dissimilar radon risk classification in 
areas with inhomogeneous geological basement structure depending on measurement time during 
a year. 
 
 

Úvod 
Pripovrchová vrstva pôd a zvetraných hornín je zvyčajne prostredím, v ktorom sa realizujú 

emanometrické merania koncentrácie radónu v pôdnom vzduchu. V dôsledku existujúcich rozdielov 
(tlak, hustota, koncentrácia, teplota, vlhkosť, ...) medzi plynným prostredím pórového priestoru pôd a 
hornín a vonkajším atmosferickým prostredím, má radón spolu s ďalšími “zemskými” plynmi veľkú 
tendenciu uvoľňovať sa do atmosféry cez zemský povrch. Rýchlosť tohto pohybu nahor a teda aj 
intenzita komunikácie medzi horninovým a atmosferickým prostredím je v rozhodujúcej miere 
určená fyzikálnymi vlastnosťami pripovrchovej vrstvy pôdneho a horninového prostredia. Niektoré z 
týchto fyzikálnych a inžiniersko-geologických vlastností pôdy a následne aj prítomnosť a pohyb 
radónu v jej pórovom prostredí sú významne ovplyvňované meteorologickými faktormi atmosféry. 
Zistiť, resp. overiť už známe zákonitosti zo starších prác v tejto problematike na základe vlastných 
terénnych monitorovacích meraní bolo ich hlavným cieľom. Konkrétne bolo naše úsilie zamerané na: 

� výber niekoľkých lokalít, ktoré majú do určitej miery rozdielnu nielen štruktúru pôdneho 
horizontu, ale aj relatívne hlbšie geologické podložie, 

� realizáciu čo najdlhšie trvajúcich opakovaných meraní objemovej aktivity radónu v pôdnom 
vzduchu spolu s teplotou, vlhkosťou a tlakom atmosferického vzduchu a prípadne aj teplotou 
pôdy, 

� zrnitostnú analýzu pôdy na vybraných lokalitách za účelom zhodnotenia jej 
plynopriepustnosti, 

� spracovanie nameraných údajov, ich vyhodnotenie a porovnanie s výsledkami starších 
výskumov. 

Metódy merania a charakteristika oblastí merania 
Počas rokov 1997–1998 boli uskutočnené takmer dva roky trvajúce opakované merania 

objemovej aktivity radónu (222Rn i 220Rn) [kBq·m-3] v pôdnom vzduchu odoberaného z hĺbky 0.8 m 
pomocou kovovej trúbky trvalo osadenej a utesnenej. Merania boli realizované in situ pomocou 
prenosného digitálneho scintilačného radónového detektora LUK 3R na báze vymieňateľných 
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Lucasových komôrok o objeme 0.145 l. Merania boli vykonané v Bratislave na troch lokalitách, 
podľa možnosti s odlišným geologickým podložím (obr. 1): 

1. lokalita - oblasť pri Malom Dunaji - plochá rovinatá oblasť v JV časti mesta, neďaleko 
odčlenenia toku Malého Dunaja od hlavného toku Dunaja. Lokalita je budovaná nivnými ílovitými a 
ílovito-piesčitými sedimentmi tokov a ich mŕtvych ramien. Hladina podzemnej vody je tu v relatívne 
malej hĺbke. Podiel ílovitých častíc s priemerom menším ako 0.063 mm sa mení pre rôzne miesta 
lokality od 67 % do 100 % s priemernou hodnotou 89 %. Z hľadiska geologickej a tektonickej stavby 
je možné študovanú lokalitu považovať za homogénnu na základe charakteru geologického prostredia 
(mocné kvartérne sedimenty, vysoká hladina podzemnej vody), jej malej plochy (20 x 40 m) v 
porovnaní s amplitúdou tektonických porúch typických pre takéto prostredie a relatívne jednotného 
zrnitostného zloženia pôdneho horizontu. Na lokalite bolo inštalovaných 17 meracích bodov. 

2. lokalita – kempus Prírodovedeckej fakulty UK v Mlynskej doline v oblasti päty južného 
svahu hrebeňa Sitina - do údolia Dunaja sa zvažujúce svahy najjužnejších výbežkov Malých Karpát v 
JZ časti mesta na sútoku potoka Vydrica s Dunajom. Lokalita je budovaná svahovými hlinami, resp. 
sedimentmi starých terás Dunaja. Bezprostredný materiál, v ktorom je umiestnená odberná kovová 
trúbka je však veľmi heterogénna stavebná navážka. Podiel ílovitých častíc s priemerom menším ako 
0.063 mm v nej je 49 %. Na lokalite bol inštalovaný 1 merací bod. 

3. lokalita - oblasť tektonicky založeného Líščieho údolia - údolie v JZ časti Bratislavy smeru 
JV - SZ na západ od hrebeňa Sitina. Svahy údolia sú budované značne zvetraným granitoidom a 
pokryté silne kamenitými svahovými hlinami premenlivej hrúbky. Dno údolia je vyplnené 
hrubozrnným hlinito-kamenitým materiálom. Prítomnosť tektoniky a zvýšené hodnoty objemovej 
aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu sú doložené aj v práci Hricka (1997). Podiel ílovitých častíc s 
priemerom menším ako 0.063 mm sa mení pre rôzne miesta lokality od 18 % do 45 % s priemernou 
hodnotou 31 %. Na lokalite bolo inštalovaných 7 meracích bodov. 

Paralelne s hodnotami objemovej aktivity 222Rn a 220Rn v pôdnom vzduchu boli snímané aj 
parametre atmosferického vzduchu (teplota, vlhkosť a tlak) a teplota pôdy. Snaha bola realizovať 
merania raz týždenne. 

Pri stanovovaní kategórie radónového rizika základovej pôdy ide výhradne o meranie 
objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu, no pri emanometrických meraniach vo všeobecnosti 
môže byť popri izotope 222Rn meraný aj izotop 220Rn. Jeho detekcia je náročnejšia, pretože má 
omnoho menší polčas rozpadu (T1/2=54.5 s) ako 222Rn (T1/2=3.825 dňa). Prístroj LUK 3R 
prostredníctvom svojej programovej funkcie “Radon” umožňuje súčasne s meraním objemovej 
aktivity 222Rn [kBq·m-3] aj detekciu 220Rn vo forme odhadu objemovej aktivity 220Rn [kBq·m-3]. O 
spoľahlivosti určovania tejto veličiny výrobca (Plch, 1994) uvádza, že výsledná neistota stanovenia 
220Rn je cca 15 % a že jeho obsah je významný iba vtedy, keď prístroj ukáže viac ako dvojnásobok 
tohoto limitu, t.j. ak objemová aktivita 220Rn predstavuje viac ako 30 % objemovej aktivity 222Rn. 
Napriek tomuto nedostatku sme sledovali aj túto veličinu a pokúsili sme sa ju zhodnotiť. 
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Obr.1  Lokalizácia záujmových lokalít na území Bratislavy 

Výsledky meraní 
Z časových období, v ktorých boli realizované merania na jednotlivých lokalitách, je možné 

vybrať časový úsek spoločný pre všetky tri lokality, ktorým je obdobie od 5.3.1997 do 31.12.1998. 
Výhodou je, že všetky tri lokality sú geograficky veľmi blízko, takže je možné pre ne uvažovať 
totožný priebeh počasia. To znamená, že existujúce rozdiely v časových priebehoch je teoreticky 
možné pripísať na vrub charakteru geologického podložia lokality a detailných inžiniersko-
geologických vlastností pôdneho a zvetralinového pokryvu. 

Ďalším faktorom, ktorý je potrebné vziať do úvahy pri porovnávaní časových priebehov 
pôdneho radónu na týchto lokalitách, je určitá “nekompatibilita” medzi krivkami objemovej aktivity 
222Rn na lokalitách č. 1 a 3 a krivkou objemovej aktivity 222Rn na lokalite č. 2, pretože krivka na 
lokalite č. 1, resp. 3, je priemernou hodnotou zo 17, resp. 7 monitorovacích bodov na danej lokalite, a 
krivka na lokalite č. 2 pochádza iba z jediného monitorovacieho bodu na tejto lokalite. Preto krivky 
na lokalitách č. 1 a 3 majú hladší priebeh ako krivka na lokalite č. 2. 

Zo stručnej charakteristiky študovaných lokalít v predchádzajúcej časti vyplýva, že 
plynopriepustnosť pôdneho prostredia rastie v poradí: lokalita č. 1 (priemerný podiel ílovitej zložky = 
89 %) – lokalita č. 2 (podiel ílovitej zložky = 49 %) – lokalita č. 3 (priemerný podiel ílovitej zložky = 
31 %). 
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Časové priebehy objemovej aktivity 222Rn a 220Rn v pôdnom vzduchu na lokalitách sú 
znázornené na obr. 2. Štatistické zhodnotenie súborov meraní na jednotlivých lokalitách v skúmanom 
období podáva tab. 1. 
 
 
 
 

Tab.1  Charakteristiky súborov monitorovacích meraní na lokalitách č. 1, 2 a 3 v období 5.3.1997 – 
31.12.1998 

 LOKALITA č. 1 LOKALITA č. 2 LOKALITA č. 3 
Veličina 

Charakteristika 

aV (222Rn) 
[kBq·m-3] 

aV (220Rn) 
[kBq·m-3] 

aV (222Rn) 
[kBq·m-3] 

aV (220Rn) 
[kBq·m-3] 

aV (222Rn) 
[kBq·m-3] 

aV (220Rn) 
[kBq·m-3] 

Počet mer. bodov 17 17 1 1 7 7 
Počet meraní 1281 1281 591 591 304 304 

Variačné rozpätie 29.9 51.9 18.1 38.8 46.8 80.3 
Minimum 6.0 2.5 2.2 2.0 5.0 1.8 
Maximum 35.9 54.3 20.3 40.8 51.8 82.1 

75 %-kvantil 15.6 30.0 10.9 23.3 24.0 37.3 
Medián 13.1 24.9 9.3 18.3 18.1 25.8 

Aritmet. priemer 13.8 25.4 9.5 18.6 19.4 28.0 
Smer. odchýlka 4.3 7.5 3.1 6.7 9.3 15.6 

Rozptyl 18.2 55.6 9.6 44.6 87.2 244 
Variačný koef. 0.31 0.29 0.33 0.36 0.48 0.56 

Vysvetlivky k tabuľke: 
aV (222Rn) – objemová aktivita 222Rn [kBq/m3] v pôdnom vzduchu v hĺbke 0.8 m 
aV (220Rn) – objemová aktivita 220Rn [kBq/m3] v pôdnom vzduchu v hĺbke 0.8 m 
 
 
 

Najvyššie priemerné hodnoty a aj najväčšie variačné rozpätie majú hodnoty objemovej 
aktivity 222Rn a 220Rn na tektonicky preddisponovanej lokalite č. 3 (tab. 1). Príčinou nižších 
priemerných hodnôt objemovej aktivity 222Rn a 220Rn na lokalite č. 2 oproti lokalite č. 1 môže byť aj 
existujúca navážka po rozsiahlych stavebných prácach v areáli Prírodovedeckej fakulty UK. Z 
teoretických základov (Matolín, 1994), štúdií (Barnet, 1992) i praktických výsledkov meraní (Neznal 
et al., 1992; Švec, 1993; Ball, 1994; Rosén a Ek, 1994) je známe, že veľkosť variačného rozpätia 
hodnôt objemovej aktivity pôdneho radónu a podiel ílovitej frakcie v pôdnom horizonte sú veličiny 
navzájom nepriamoúmerné. Pre naše tri porovnávané lokality tento vzťah pre variačné rozpätie 
neplatí úplne (tab. 1 – vzťah lokalít č. 1 a 2), pretože je zakrytý tým, že lokalita č. 1 ako aj lokalita č. 
3 sú charakterizované priemernými hodnotami zo 17, resp. 7 bodov.  

Jednoznačne je tento vzťah viditeľný pre hodnoty variačného koeficientu (tab. 1). Preto je 
možné konštatovať, že najväčší vplyv zmien meteorologických parametrov na hodnoty objemovej 
aktivity pôdneho radónu je pozorovaný na lokalite č. 3, kde je iste zosilnený aj prítomnosťou 
tektoniky. Naopak, najmenší vplyv je v prípade ílovitých sedimentov lokality č. 1. 

Z porovnania konkrétnych kriviek časových priebehov objemovej aktivity 222Rn na lokalitách 
v skúmanom časovom úseku (obr. 2) vyplýva ich relatívne dobrá korelácia. Časové priebehy na 
lokalitách č. 1 a 3 majú výrazný dvojmaximový tvar v ročnom cykle (júl – august 1997, november 
1997 – február 1998, apríl – máj 1998, september – december 1998) v dobrej zhode s výsledkami 
monitorovacích meraní prezentovanými v práci Holý et al. (1995), ktoré sa vzťahujú na geograficky a 
klimaticky totožný región, hlavne ako priamoúmerne závislé od nárastu vlhkosti (tab. 2) v súvislosti s 
intenzívnejšími dažďovými zrážkami. Anomálie na týchto dvoch lokalitách spolu dobre korelujú 
(apríl – máj 1998). Časový priebeh objemovej aktivity 222Rn na lokalite č. 2 vykazuje väčšiu 
závislosť od výraznejších zrážok, kedy jeho maximá dobre korelujú s maximami na lokalitách č. 1 a 3 
(júl – august 1997 a september – november 1998). V ostatnom priebehu krivka aV (222Rn) na lokalite 
č. 2 slabo koreluje s ostatnými lokalitami a jej malé lokálne maximá sledujú nevýrazné krátkodobé 
zrážkové udalosti (marec 1998, jún – júl 1998). Príčinou tejto slabšej korelácie je aj spomínaná 
“nekompatibilita” výsledkov prezentovaných v krivkách na obr. 2. 
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Obr.2  Časové priebehy objemových aktivít 222Rn a 220Rn v pôdnom vzduchu na študovaných 
lokalitách 

V súvislosti s časovými priebehmi objemovej aktivity 220Rn na študovaných lokalitách (obr. 2) 
je možné pozorovať najväčšiu závislosť (priamoúmernú) na teplote (atmosferického vzduchu aj 
pôdy) (tab. 2), keď krivky nadobúdajú maximálne hodnoty v teplejších mesiacoch (cca od júna do 
októbra) a minimálne hodnoty v chladnejších mesiacoch (cca od októbra do júna). Príčinou by mohla 
byť pozitívna teplotná závislosť procesu emanácie 220Rn zo zŕn minerálov. 
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Tab.2 Korelačné koeficienty lineárnej závislosti objemovej aktivity 222Rn a 220Rn od 
meteorologických parametrov 

LOKALITA nezávislá prem. X 
závislá prem. Y 

Tatm Tpôdy Watm Patm 

č. 1 
aV (222Rn) -0.16 -0.09 0.45 -0.42 

aV (220Rn) 0.21 0.51 0.11 0.06 

č. 2 
aV (222Rn) 0.23 - 0.12 -0.06 

aV (220Rn) 0.39 - -0.10 0.09 

č. 3 
aV (222Rn) 0.01 0.04 0.07 0.03 

aV (220Rn) 0.32 0.38 -0.13 0.20 

Vysvetlivky k tabuľke: 
aV (222Rn) – objemová aktivita 222Rn [kBq/m3] v pôdnom vzduchu v hĺbke 0.8 m 
aV (220Rn) – objemová aktivita 220Rn [kBq/m3] v pôdnom vzduchu v hĺbke 0.8 m 
Tatm – teplota atmosferického vzduchu [ºC] 
Tpôdy – teplota pôdy v hĺbke 0.8 m [ºC] 
Watm – vlhkosť atmosferického vzduchu [% r.v.] 
Patm – tlak atmosferického vzduchu [hPa] 

Ak využijeme hodnoty objemovej aktivity 222Rn na lokalitách č. 1 a 3 namerané počas 
monitorovacích meraní na stanovenie kategórie radónového rizika podľa Smernice MŽP SR, potom 
zistíme, že aj minimálna (13.5 kBq·m-3 nameraná 9.5.1997) aj maximálna (20.7 kBq·m-3 nameraná 
2.10.1996 a 16.7.1997) hodnota 75 %-kvantilu objemovej aktivity 222Rn znamenajú pre lokalitu č. 1 
vždy nízke radónové riziko. Pre lokalitu č. 3 znamená minimálna (16 kBq·m-3 nameraná 11.12.1998) 
hodnota 75 %-kvantilu objemovej aktivity 222Rn nízke radónové riziko, kým maximálna (23 kBq·m-3 
nameraná 16.10.1998) hodnota 75 %-kvantilu objemovej aktivity 222Rn už znamená zaradenie 
lokality do kategórie stredného radónového rizika. 

Závery 
Časové priebehy objemových aktivít radónu v pôdnom vzduchu rôznych geologických 

podloží potvrdzujú závislosť intenzity komunikácie horninového a atmosferického prostredia hlavne 
od fyzikálneho zloženia pripovrchovej vrstvy a následne od zmien meteorologických parametrov. 
Naše výsledky monitorovacích meraní potvrdili závery známe zo starších výskumných prác, a to, že 
existuje nepriamoúmerný vzťah medzi podielom jemnozrnnej frakcie v pôdnom horizonte 
a variačným rozpätím hodnôt objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, že časový priebeh 
hodnôt objemovej aktivity 222Rn v pôdnom vzduchu v danom regióne má dvojmaximový tvar 
v ročnom cykle hlavne v závislosti od zrážkovej vlhkosti pôdy, že časový priebeh hodnôt objemovej 
aktivity 220Rn v pôdnom vzduchu má vlnovitý tvar s jedným maximom a jedným minimom počas 
roka ako dôsledok závislosti hlavne od teploty pôdy a atmosferického vzduchu. Uvedená možnosť 
rozdielnej kategorizácie radónového rizika na lokalite č. 3 v závislosti od časovej realizácie meraní 
zdôrazňuje potrebu zodpovedného prístupu k problematike stanovenia kategórie radónového rizika 
základových pôd, zvlášť na lokalitách s heterogénnou štruktúrou geologického podložia. Zistené 
výsledky a závery predstavujú ďalší príspevok k pomerne početnej skupine prípadových štúdií 
venovaných tejto problematike, ktorý môže byť zaujímavý napr. svojím regionálnym zameraním. 

Poďakovanie – Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/1030/04 

“Geofyzikálne riziká na území Slovenska”. 
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