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Abstract: Soil gas radon in contact hornfelses was measured at the
contact aureole of the Central Bohemian Plutonic Complex in
Blovice Proterozoic area (Klatovy, SW Bohemia). At most of 11
test sites the mean concentrations from 15 probes at each test site
varied between 20–30 kBq.m–3, whilst the maximum values have
reached nearly triple of mean values. The gamma-spectrometric
measurements have detected slightly increased U concentrations
(5–13 ppm) on two tectonically affected test sites and areas with
intercalations of black shales and silicites (locality Struhadlo and
Prádlo). The rest of test sites exhibits the U concentrations close
to 3 ppm. The presence of locally confined maximums (in the
scale of meters) cause also the occurence of indoor radon values
exceeding the action level 400 Bq.m–3 in the area mentioned
above. The negative regression between the distance from the
contact with granitoids and soil gas radon concentrations was sur-
prisingly observed, which might be explained more by the pri-
mary lithological and radiometric character of hornfelses’ Pro-
terozoic precursor rocks than by the thermal and pressure effects
of granitoid body. The new data enable to change the classifica-
tion of radon index on hornfelses’ bedrock from low to medium in
future mapping projects of the Czech Radon Programme and to
intensify the indoor radon measurements in the confined area.

Jako příspěvek k článku Barneta, Pacherové a Fojtíkové
(2008), zabývajícímu se vlivem geologické stavby na zvý-
šení hodnot radonu v objektech na podloží s nízkým rado-
novým indexem, byl proveden podrobnější průzkum jedné
ze čtyř specifikovaných oblastí, a sice oblasti blovického
proterozoika a jz. části ostrovní zóny středočeského pluto-
nu, ve které byla zjištěna nejvyšší frekvence výskytu ob-
jektů překračujících koncentraci radonu 400 Bq.m–3 (směr-
nou hodnotu pro Českou republiku).

Jelikož výskyt objektů překračujících směrnou hodnotu
koncentrace radonu 400 Bq.m–3 je vázán na podloží kon-
taktně metamorfovaných hornin při sz. okraji klatovské
apofýzy středočeského plutonického komplexu a ostrovní
zóny, bylo do této oblasti situováno 11 ploch měření rado-
nu v podloží. Měření přístrojem RM 2 podle standardní
metodiky, schválené Státním úřadem pro jadernou bezpeč-
nost (Neznal et al. 2004), bylo doplněno měřením pozemní
gammaspektrometrie přenosným přístrojem GS 256 a mě-
řením dávkového příkonu ve výšce 1 m nad terénem pří-
strojem PTF 02. Výsledky měření jsou uvedeny v tab. 1 a 2.

Regionální rozsah kontaktně metamorfovaných rohovců
a situování ploch na podkladu geologické mapy 1 : 500 000
ilustruje obr. 1.

Výsledky

Lokalizace měřených ploch na kontaktních rohovcích
blovického proterozoika společně se schematickou geolo-
gickou mapou širšího okolí je znázorněna na obr. 1. S vý-
jimkou jediné plochy Uzenice, která je situována v mirotic-
kém metamorfovaném ostrovu, jsou ostatní plochy měření
umístěny v exokontaktu jz. části středočeského plutonic-
kého komplexu.

Diskuse

Údaje z tab. 1 potvrzují zvýšené hodnoty koncentrace ra-
donu v podloží na lokalitách s kontaktními rohovci ve srov-
nání s koncentracemi radonu v proterozoických metasedi-
mentech, publikované v práci Barneta et al. 2008. Střední
hodnoty koncentrace radonu se pohybují zpravidla v roz-
mezí mezi 20–30 kBq.m–3 s výjimkou plochy Struhadlo
(100 kBq.m–3), maximální hodnoty však dosahují úrovně
60–90 kBq.m–3 a ukazují tak na vysokou litologickou va-
riabilitu i v měřítku jedné měřené plochy. Nejvyšší hodno-
ty radonu v podloží byly naměřeny na lokalitě Struhadlo na
kontaktu pararul silicitů a rohovců (maximální hodnota
181 kBq.m-–3) a na lokalitě Prádlo (288 kBq.m–3). Na první
lokalitě je zřejmě důvodem výrazně zvýšené koncentrace
radonu silné tektonické porušení rohovců (až střípkovitý
rozpad), na druhé lokalitě se v těsné blízkosti měřené plo-
chy vyskytuje jak tektonika, tak i černé fylitické břidlice,
vyznačující se lokálně zvýšeným obsahem uranu. Výrazný
je však rozdíl středních a maximálních koncentrací radonu
na kontaktních rohovcích (téměř trojnásobný – tab. 1),
z čehož lze usoudit na vysokou variabilitu hodnot i v lokál-
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ním měřítku metrů až desítek metrů. S tím souvisí i vysvět-
lení zvýšených koncentrací radonu v objektech situova-
ných na kontaktních rohovcích, které jsou způsobeny
právě přítomností lokálních maxim. Toto konstatování
podporují i nejnovější výsledky, dokládající vliv podlož-
ních hornin a kvartérních sedimentů na koncentrace radonu
v objektech, sledované na profilech ve středočeském pluto-

nickém komplexu a sousedících horninových tělesech (Pa-
cherová 2008). Podle těchto výsledků korelují hodnoty ra-
donu v objektech na různých horninových typech
překrytých kvartérními sedimenty nejlépe s maximy kon-
centrací radonu v podloží. Podle klasifikace radonového
indexu lze většinu lokalit na kontaktních rohovcích zařadit
do střední až vysoké kategorie radonového indexu.
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Obr. 1. Rozsah kontaktních rohovců v lemu středočeského plutonického komplexu (fialový lem) a situování měřených ploch v kontaktních rohovcích.

Tabulka 1. Výsledky měření radonu v podloží (kBq.m–3) s uvedením vzdálenosti od kontaktu s granitoidy (m)

č. lokality 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

lokalita Dlažov Miletice Struhadlo Libkov Dolany Bíluky Prádlo Točník Sedliště Klášter Uzenice

průměr 39,87 31,48 100,93 24,23 33,24 15,47 80,61 18,26 6,32 32,41 22,80

směr. odch. 19,80 34,67 42,92 14,83 26,70 11,41 91,06 15,51 5,94 19,11 18,73

medián 38,40 15,80 108,00 17,70 28,60 9,90 38,60 13,15 2,30 28,50 21,30

3. kvartil 42,70 21,80 120,00 25,70 38,20 18,20 71,30 23,90 2,30 35,70 24,30

max 84,30 96,60 181,00 59,10 89,90 35,30 288.00 64,80 17,60 71,20 54,40

Rn index 3 1 3 2 2 2 3 2 1 3 1

vzdálenost 1640 551 1573 2447 3033 1111 451 382 440 1531 –

kategorie Rn indexu: 1 – nízký, 2 – střední, 3 – vysoký

Tabulka 2. Výsledky gammaspektrometrického měření a měření dávkového příkonu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Dlažov Miletice Struhadlo Libkov Dolany Bíluky Prádlo Točník Sedliště Klášter Uzenice

Tc (eU ppm) 5,0 10,3 8,9 6,4 8,6 12,0 14,1 9,8 5,6 11,8 15,5

K (%) 0,5 1,2 1,2 0,7 0,8 1,6 0,2 1,2 0,7 1,5 2,1

U (ppm) 1,8 2,7 2,6 2,4 3,0 2,5 12,7 2,4 1,0 2,4 3,3

Th (ppm) 3,4 5,9 5,7 3,5 4,8 7,6 1,3 6,1 3,9 7,7 9,0

D (μSv.h–1) 0,15 0,15 0,12 0,15 0,13 0,17 0,28 0,08 0,09 0,20 0,18



Koncentrace uranu na většině měřených lokalit nepře-
kračují 3 ppm, s výjimkou lokality Prádlo, kde byl deteko-
ván výrazně vyšší obsah uranu – 12,7 ppm. Hodnoty dáv-
kového příkonu jsou relativně nízké a regionálně
odpovídají údajům z radiometrické mapy ČR 1 : 500 000
(Manová – Matolín 1998), opět s výjimkou lokality Prádlo
(0,28 μSv.h–1).

Překvapivé výsledky přineslo sledování závislosti kon-
centrace radonu v podloží na vzdálenosti od kontaktu gra-
nitoidů středočeského plutonického komplexu s protero-
zoickými metasedimenty. Pomocí programu ArcGIS 9.2.
byla odečtena kolmá vzdálenost měřené plochy od nejbliž-
šího kontaktu s granitoidy a výsledky byly srovnány s kon-
centrací radonu v podložních rohovcích. Ze zpracování
byly vyloučeny plochy Struhadlo a Uzenice (tektonické
ovlivnění) a Prádlo (výskyt černých fylitických břidlic
v blízkém okolí). Bylo zjištěno, že nejnižší koncentrace ra-
donu v podloží jsou pozorovány v těsné blízkosti kontaktu
a se vzrůstající vzdáleností od kontaktu se hodnoty naopak
zvyšují, nikoliv snižují.

Podle logické úvahy klesá kontaktně metamorfní vliv
magmatických těles se vzdáleností od kontaktu. Pokud by-
chom vycházeli z těchto poznatků, P-T úroveň metamorf-
ního přepracování by měla se vzdáleností od kontaktu kle-
sat. Výsledky z kontaktních rohovců však potvrzují zcela
opačný trend, pokud bychom uvažovali rostoucí redistri-
buci uranu směrem ke kontaktu. Tento jev odporuje dosud
známým poznatkům o kontaktně metamorfním přepraco-
vání hornin, jediná vysvětlení lze snad formulovat do dvou
bodů:

1. Primární koncentrace uranu v proterozoických horni-
nách dominují nad přínosem nebo redistribucí uranu bě-
hem vmístění plutonu, takže ani tlakové a termální přepra-
cování hornin je výrazně neovlivní.

2. Maximální vzdálenost měřených ploch od kontaktu je
3 km a do této vzdálenosti není pozorovatelný regionální
trend.

Zůstává otázkou k diskusi, který z těchto dvou bodů je
blíže reálné situaci; vzhledem k vrstevnatému charakteru a
litologické variabilitě prekurzorů rohovců (metadroby,

černé břidlice, silicity) se zdá být pravděpodobnější vy-
světlení podle prvního bodu.

Závěry

1. Zjištěné poznatky dovolují pro budoucí program detaili-
zace map radonového indexu geologického podloží a
pravděpodobnostních map pro administrativní jednotky
zpřesnit kategorizaci kontaktně metamorfovaných ro-
hovců v oblasti blovického proterozoika z nízkého rado-
nového indexu na střední.

2. Zvýšené koncentrace radonu v objektech ve studované
oblasti jsou způsobeny nahodilým lokálním, prostorově
omezeným výskytem vysokých koncentrací radonu
v podloží a velkým rozdílem maxim a středních hodnot
v souborech dat z jednotlivých lokalit.

3. Proti původnímu předpokladu byl na jedenácti lokalitách
prokázán nárůst koncentrace radonu se vzdáleností od
kontaktu s granitoidy. Domníváme se, že tento jev může
být způsoben primárními litologickými rozdíly hornin
v premetamorfním stadiu, do dalších úvah je však nutno
zakalkulovat i relativně malou vzdálenost od kontaktu, ve
které se ještě nemusí projevit regionální trend.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci Radonového progra-
mu České republiky (projekt České geologické služby 636500, fi-
nancovaný Ministerstvem životního prostředí ČR).

Literatura

BARNET, I. – PACHEROVÁ, P. – FOJTÍKOVÁ, I. (2008): Vliv geologické
stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém
radonovém indexu podloží.– Zpr. geol. Výzk. v Roce 2007, 137–142.

MANOVÁ, M. – MATOLÍN, M. (1998): Radiometric map of the Czech Re-
public 1 : 500 000. GEOČR 500, CD-ROM. – Čes. geol. úst., Praha.

NEZNAL, M. – NEZNAL, M. – MATOLÍN, M. – BARNET, I. – MIKŠOVÁ, J.
(2004): The new method for assessing the radon risk of building sites. –
Czech Geol. Surv. Spec. Pap., 16, 47 s.

PACHEROVÁ, P. (2008): Geologické parametry při sledování radonu
v podloží na přechodném indexu. Zpráva projektu 637400. – MS Čes.
geol. služba – Min. život. prostř. Čes. republ. Praha.

142 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 • Česká geologická služba, Praha, 2009 • ISSN 0514-8057




