
Literatura

HOFFMANN, F. (1939): Bericht über ein Vorkommen von Kobalterz und
Schwefelkies auf der Böhmisch-Mährischen Höhe. – MS Čes. geol.
služba – Geofond (P 2544/3).

HOUZAR, S. (2000): Minerály skarnu v Rešicích na západní Moravě. –
Minerál, 7, 4, 326–328. Brno.

NĚMEC, D. (1962): Závěrečná zpráva lokality Svratouch, prospekce rud
Co-Bi. – MS Čes. geol. služba – Geofond (P 14059).

NĚMEC, D. (1963): Genetické typy primárních zlatonosných výskytů na Čes-
komoravské vrchovině. – Čas. Morav. Mus., Vědy přír., 48, 53–57. Brno.

NĚMEC, D. (1965): Die sulfidischen Erzminerale in westmahrischen
Skarngesteinen. – N. Jb. Miner., Abh., 102, 2, 189–220. Stuttgart.

NĚMEC, D. (1966): Poznámky k výskytu molybdenitu a minerálů vizmutu
ve skarnech Českomoravské vrchoviny. – Čas. Mineral. Geol., 11, 1,
67–69. Praha.

NOVÁČEK, R. (1940): Výskyt kobaltinu na Českomoravské vysočině. –
Věda přír., 20, 10, 308–309.

POKORNÝ, J. (1960): Asociace sulfidů ve skarnu ze Svratouchu. – Vlasti-
věd. Sbor. Vysočiny, Odd. Věd přír., 4, 11–13. Jihlava.

POLÁK, A. (1950): Ložiska železných rud severní části Českomoravské
vysočiny. – MS Čes. geol. služba – Geofond (P 3278).
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The relation of the gas permeability and the soil gas radon concentrations – the statistical approach
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Abstract: The main parameters controlling the radon risk classifi-
cation of building site and subsequently one of the factors affect-
ing the resulting indoor radon concentrations are the volume radon
concentrations and the permeability of soil and rock for gases. We
have counted the mean values of the permeability, soil gas and in-
door radon concentrations for the main rock types of the Czech
Republic to examine the influence of the permeability on the re-
sulting radon concentrations.

Radonový index pozemku je určen vyhodnocením dvou
vstupních parametrů, objemové aktivity radonu (OAR)
v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin. Plynopro-
pustnost charakterizuje možnost šíření radonu a jiných ply-
nů v zeminách. Pro účely stanovení radonového indexu po-
zemku pojem zemina zahrnuje jak zeminy
(tedy produkt větrání hornin), tak i půdy
(tj. svrchní horizonty větrání hornin s or-
ganickou substancí) a horniny skalního
podkladu (NEZNAL et al. 2004). Plynopro-
pustnost se určuje přímým měřením nebo
odborným posouzením zemin (NEZNAL –
NEZNAL 2005). Pro stanovení radonového
indexu pozemku je plynopropustnost vy-
jádřena pomocí tří kategorií jako nízká (1),
střední (2) a vysoká (3). Vlivem propust-
nosti na koncentrace radonu v půdním
vzduchu a v objektech se zabývá řada prací
(BARNET 1992, KEMSKI et al. 1996, MOSE et
al. 1992). Cílem této práce bylo statistické
vyhodnocení dosavadních měření radonu
v České republice.

Základní statistické parametry pro hlavní
horninové typy byly vypočteny z údajů ra-
donové databáze České geologické služby a
z databáze měření radonu v objektech Stát-

ního ústavu radiační ochrany. Radonová databáze České
geologické služby obsahuje údaje o více než 9000 měře-
ních radonu v podloží, mimo jiné lokalizační údaje ploch
po 15 bodech, údaje o objemové aktivitě radonu a výsledné
kategorii radonového indexu a propustnosti. Pomocí prog-
ramu ArcGis 9.1 jsme podle geologické mapy v měřítku
1 : 500 000 vypočetli průměrné hodnoty koncentrací rado-
nu pro hlavní horninové jednotky bez zohlednění různého
stupně zvětrání v místech jednotlivých měření.

Výsledky

Z dostupných výsledků je patrné, že plynopropustnost ze-
min má významný vliv na koncentrace radonu v půdním
vzduchu. Závislost koncentrace radonu v půdním vzduchu
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Obr.1. Závislost koncentrace radonu v půdním vzduchu na propustnosti (označení hornin v tab. 1).



na propustnosti je znázorněná v obr. 1, kdy se vzrůstající
průměrnou propustností se zvyšují i průměrné koncentrace
radonu. Vliv propustnosti je nejméně významný v sedi-
mentárních horninách, které mají také nejmenší percentu-
ální podíl vysokého radonového indexu i nejnižší průměr-
nou OAR. Následují horniny metamorfované a největší
vliv má propustnost na koncentraci radonu v magmatic-
kých horninách, které zároveň vykazují nejvyšší průměr-
nou OAR i nejvyšší procentuální podíl vysokého radono-
vého indexu (BARNET et al. 2007).

Koncentrace radonu v objektech vykazují stejnou závis-
lost na propustnosti jako koncentrace v půdním vzduchu
(obr. 2). Z trendu stoupající koncentrace radonu v závislos-
ti na stoupající propustnosti půdy výrazněji vybočují pouze
syenity a durbachity, které vykazují jednoznačně nejvyšší

hodnoty koncentrací radonu v objektech i
v půdním vzduchu (BARNET – FOJTÍKOVÁ

2007) při relativně nižší průměrné propust-
nosti. Nízká propustnost je způsobena vyso-
kým podílem jílovité složky v půdním po-
kryvu durbachitů, který výrazně ovlivňuje
míru propustnosti půdy pro plyny (PACHE-

ROVÁ 2004). V tabulce 1 jsou shrnuty prů-
měrné koncentrace radonu v půdním vzdu-
chu a v objektech pro hlavní horninové
jednotky České republiky.

Závěr

Z porovnání průměrných hodnot propust-
nosti a koncentrací radonu v půdním vzdu-
chu u všech hlavních typů hornin České re-
publiky vyplývá, že plynopropustnost
zemin výrazně ovlivňuje jak koncentrace
radonu v půdním vzduchu, tak následně i
výsledné koncentrace v objektech. Posou-

zení plynopropustnosti by tedy mělo i nadále být součástí
určování radonového indexu stavebního pozemku.
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Tabulka 1. Průměrné koncentrace radonu v půdním vzduchu a v objektech pro hlavní horninové jednotky České republiky

Obr. 2. Porovnání závislosti koncentrací radonu v půdním vzduchu a v objektech na propust-
nosti zemin.




