
„Každá padajúca dažďová kvapka, či vločka snehu znáša k zemi niečo
rádioaktívne, aj každý list a steblo trávy je pokryté neviditeľným nánosom
rádioaktívnych látok. "

Sir Ernest Rutherford



Po celú dobu svojej existencie je človek vystavovaný určitým dávkam
ionizujúceho žiarenia z prírodných rádionuklidov a z kozmického žiarenia. Od

začiatku 20. storočia začal pribúdať tiež vplyv umelých rádionuklidov a zdrojov
ionizujúceho žiarenia. 

Rádionuklidy podobne ako rôzne fyzikálne a chemické faktory majú pri pôsobení na 
človeka a jeho životné prostredie kladné, ale tiež záporné stránky, hlavne ak ich 
účinok ionizujúceho žiarenia presahuje prípustné hodnoty. Podľa výskytu, intenzity a 
pohybu v jednotlivých zložkách životného prostredia a v potravnom reťazci 
spôsobujú vonkajšie a vnútorné ožarovanie.

Do organizmu sa rádionuklidy dostávajú za normálnych podmienok dýchaním  
(inhaláciou ) a príjmom potravy a nápojov (ingesciou). Dýchaním sa do organizmu
dostávajú plynné rádioaktívne látky a rádioaktívne aerosoly. Do potravy sa
rádioaktívne látky dostávajú z rastlín a živočíchov. Rádioaktivita rastlín pochádza
prevažne z pôdy a usadzovaním na ich nadzemných častiach. Veľkosť príjmu je
pritom závislá najmä na type rastliny, koreňovom systéme, na vlastnostiach pôdy,
chemickej forme rádionuklidov, fyziologickom chovaní v rastline a ďalších
faktoroch.



Životné prostredie
Životné prostredie, je priestor, v ktorom sa všetci 
pohybujeme. Nedá sa vymedziť hranicami štátu. 
Jednotlivé prírodné sústavy sú navzájom prepojené a 
rovnako je príroda jednou veľkou sústavou v rámci 
Slovenska. Preto nemôže byť ľahostajný jej osud 
nikomu. Akákoľvek nerovnováha ‐ problém, ktorý 
vznikne v oblasti životného prostredia na jednom 
konci republiky sa nutne odrazí aj na konci opačnom. 
Pokiaľ sa k ochrane životného prostredia nebude 
pristupovať systematicky na celej Zemi, bude ochrana 
a zveľaďovanie jej jednotlivých častí veľkým 
problémom.





Zložky životného prostredia

neživé (anorganické) zložky 
voda (hydrosféra)
pôda (pedosféra)
ovzdušie (atmosféra)
horninové podložie (litosféra)

živé (organické) zložky 
organizmy (biosféra, biocenóza)

http://sk.wikipedia.org/wiki/Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hydrosf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4da
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pedosf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vzduch
http://sk.wikipedia.org/wiki/Atmosf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Litosf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiv%C3%A1_bytos%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biosf%C3%A9ra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Biocen%C3%B3za




Rádioaktivita

Rádioaktivita je jav vyskytujúci sa aj v prírode. Určité prvky 
sú prirodzene nestabilné, pričom spontánne uvoľňujú rôzne 
formy energie. Toto spontánne uvoľňovanie energiou nabitých 
častíc sa nazýva rádioaktivita.

Prirodzená rádioaktivita
Určité množstvo prirodzenej rádioaktivity pôsobí všade okolo 
nás. Všetky živé organizmy, vrátane nás ľudí, sú čiastočne 
rádioaktívne, pretože i taký prvok, ktorý je základom všetkých 
organických molekúl - uhlík – existuje aj v rádioaktívnej 
forme. 





Umelá rádioaktivita
Toto umelé žiarenie vzniká pôsobením človeka. Jeho zdrojom sú 
rádioaktívne látky používané v lekárstve, spád z nadzemných 
pokusov jadrových zbraní, ktoré boli až do roku 1963, kedy vstúpila 
do platnosti Dohoda o čiastočnom zastavení pokusov, veľmi bežné, 
zariadenia jadrového priemyslu a jadrový odpad. Aj keď umelá 
rádioaktivita má len relatívne malý podiel na celkovom množstve 
rádioaktivity okolo nás, môže mať omnoho silnejší účinok, než by sa 
dalo predpokladať. Niektoré z rádioaktívnych látok vyrábaných 
človekom (napríklad plutónium, resp. všetky prvky nachádzajúce sa 
v periodickej sústave prvkov za uránom, nazývané transurány) sa 
v prírode nevyskytujú. Iné sa síce vyskytujú, ak však preniknú do 
okolia ako výsledok ľudského pôsobenia, môžu mať iné fyzikálne či 
chemické vlastnosti, než aké majú v prírode. To môže zároveň 
prispieť k ich rozšíreniu v prírode, či k ich akumulácii v potravovom 
reťazci. 



Jadrové elektrárne
Jadrové elektrárne ovplyvňujú okolité životné prostredie najmä odpadmi, 
ktoré produkujú. Týmito odpadmi sú rádioaktívne látky, odpadové teplo a 
chemické látky.

Rádioaktívne látky
Rádioaktívne látky sa z elektrární do okolitého prostredia dostávajú troma 
možnými spôsobmi.

1 - Prostredníctvom plynov. Ich vypúšťanie je organizované , a preto sa 
príroda zaťažuje len množstvom, ktoré je pod hodnotami prípustných 
noriem. Množstvo rádioaktívnych látok v plynoch je eliminované 
filtrovaním so špeciálnymi filtrami, na ktorých sa väčšia časť zachytáva a 
následne zneškodňuje.
2 – Prostredníctvom odpadových vôd. Ich množstvo v odpadových 
vodách je pravidelne kontrolovaná príslušnými orgánmi a množstvá sú 
povolené normami.





3 – Prostredníctvom rádioaktívnych odpadov. Pri spaľovaní 
paliva v reaktoroch vznikajú štiepne produkty – rádionuklidy. 
Veľká časť rádioaktívneho odpadu je fixovaná do špeciálneho 
asfaltu a zalisovaná do sudov, ktoré sú uložené na území jadrovej 
elektrárne. Neskôr sú transportované a ukladané do dlhodobých 
skladov alebo sa hádžu do mora. Hádzanie rádioaktívneho 
odpadu do morí je veľmi riskantné. Aktivita odpadov trvá 
storočia až tisícročia a materiál , z ktorého je sud vyrobený 
nemôže odolávať korózii takú dlhú dobu. Napríklad vo vodách 
východného pobrežia USA boli v 60‐tych rokoch uskladnené 
rádioaktívne odpady. Na týchto miestach bola zistená 
mnohonásobne vyššia koncentrácia rádioaktívneho cézia 137 v 
porovnaní s predchádzajúcou hodnotou.

Rádioaktívne odpady ukladané do zeme sú chránené pred 
stykom s okolitým prostredím fixáciou špeciálnym asfaltom 
alebo betónom, výstavbou betónových odzemných priestorov , 
ktoré slúžia na ich uskladnenie a prírodným materiálom, akým je 
napríklad íl.





Rádioaktívne odpady = problém, 
ktorého sa nezbavíme

Vyhoreté jadrové palivo je jedným z najnebezpečnejších 
materiálov, aké sa na svete nachádzajú a pravdepodobne 
najnebezpečnejší odpad, aký kedy človek vyprodukoval. 
Dlhodobá silná rádioaktivita a toxicita, riziko jeho 
zneužitia pre jadrové zbrane, znamenajú ako pre životné 
prostredie, tak pre zdravie človeka obrovské riziko. Niet 
divu, že rádioaktívne odpady predstavujú jeden z 
najvážnejšich problémov jadrovej energetiky. 





Riziká vyhoreného jadrového paliva
Vyhoreté palivo z klasických jadrových reaktorov obsahuje 96 % 
uránu, 1 % plutónia a 3 % zmesi štiepnych produktov, ktoré zahŕňajú 
hlavne rádioaktívne izotopy stroncia a cézia. 
Človek stojaci v blízkosti vyhoretého jadrového paliva, by obdržal
smrtelnú dávku žiarenia v priebehu niekoľkých sekúnd. 

Rádioaktívne izotopy sa síce časom rozpadajú a rádioaktivita 
postupne klesá, ale aj po 100 tisíc rokoch bude tento odpad človeku 
nebezpečný. Aj po tejto dobe je totiž aktivita prírodného uránu ešte 
tisíckrát vyššia. 
Už jeden miligram plutónia dokáže usmrtiť človeka a môže byť 
takisto zneužité k výrobe jadrových zbraní. Mnohé z umelých 
rádioizotopov sa akumulujú v rôznych častiach ľudského organizmu. 



Aké sú možnosti riešenia? 
Vyhoreté jadrové palivo sa nedá ani mechnicky ani chemicky 
zlikvidovať. Nutná je jeho dokonalá izolácia od vonkajšieho 
životného prostredia, aby sa zabránilo jeho rozšíreniu do prostredia. 
Riziko zneužitia jadrového odpadu na výrobu atómových zbraní 
zvyšuje potrebu kontroly a finančných  nákladov. 

Prepracovaním vyhorelého paliva, sa rozumie separácia uránu a 
plutónia a ich opätovné využitie ako paliva pre ľahkovodné reaktory. 
Prepracovaním sa znižuje rádioaktivita a množstvo vyhorelého
jadrového paliva. Zároveň však vznikajú veľké objemy 
rádiaoktívnych odpadov iného zloženia v plynnom, kvapalnom aj 
pevnom skupenstve. Ich izolácia je podstatne náročnejšia ako pri 
samotnom vyhoretom palive. V USA je napríklad jeho prepracovanie 
pri komerčných reaktoroch zákonom zakázané, predovšetkým z 
dôvodu zneužitia na vojenské účely. 



Čo môžete urobiť vy? 
Kontaktujte miestne samosprávy, vládu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, 
Slovenské elektrárne, a.s. s otázkami ohľadne uloženia, financovania a 
transportov rádioaktívnych odpadov. 

Podporte petície ohľadne rádioaktívnych odpadov a listové výzvy určené 
politikom, prevádzkovateľovi jadrových elektrární a miestnym 
samosprávam. 

Rozprávajte sa o tejto problematike so svojimi známymi, rodinou, 
priateľmi. 

Staňte sa členom, sympatizantom alebo aktivistom organizácie a pomôžte 
tak ochrane životného prostredia na Slovensku. 

Pomôžte  distribuovať naše materiály a informácie vo svojom blízkom 
okolí. 



Rastliny a rádioaktivita
Slovenskí vedci prišli na to, ako sa adaptujú rastliny v rádioaktívnom 
prostredí. Výsledky ich výskumu v oblasti ukrajinského Černobyľu 
publikovali renomované zahraničné odborné médiá.

Podľa nich sa získané poznatky budú dať raz využiť napríklad aj na 
pestovanie rastlín vo vesmíre. "Keď raz budú chcieť ísť ľudia na Mars, budú 
si tam musieť pestovať nejaké rastliny. Mars má riedku atmosféru, preto je 
tam zvýšená radiácia z kozmu. Rastliny budú musieť byť odolné a to je 
presne to, čo sme skúmali," povedal vedúci výskumného tímu Martin 
Hajduch z Ústavu genetiky a biotechnológií rastlín SAV v Nitre. Výsledky 
výskumu tiež ukázali, že ak by boli ľudia po prípadnej nukleárnej katastrofe 
odkázaní na konzumáciu kontaminovaných plodín, nič by sa im nestalo. 
Vedci vytvorili v černobyľskej oblasti dve políčka - jedno päť kilometrov a 
druhé sto kilometrov od jadrovej elektrárne. Zasadili do nich sóju a ľan s 
cieľom sledovať ich až po štvrtú generáciu. Zistili, že v ich semenách sa 
rozdielne akumulujú proteíny. Na základe ich identifikácie potom navrhli 
pracovný model pre adaptáciu rastlín na podmienky rádioaktívneho 
prostredia. Rastliny absorbujú z pôdy asi desať percent rádioaktivity.







Ďakujeme za pozornoť
Ďakujeme za pozornosť

Timea Sabovčíková
Zora Pekárková
Tomáš Fiala
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