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Abstract: Nearly 60 % of villages in the Czech Republic are situ-
ated on the bedrock characterised by intermediate radon category
(the intermediate category of radon risk is intended for
inhomogeneous Quaternary sediments). We have made the mea-
surements of soil gas radon concentrations on five profiles on
Quaternary sediments (situated on different types of geological
basement) to examine the effect of the geological basement on the
resulting soil gas radon concentration on Quaternary sediments.
The results were compared with the indoor radon measurements.
The results show high effect of the geological basement on the
level of soil gas radon concentrations and indoor radon concentra-
tions measured on the Quaternary sediments.

Na podloží charakterizovaném přechodným radonovým
indexem (určeným pro nehomogenní kvartérní sedimenty)
leží téměř polovina obcí v České republice. Cílem práce
bylo prozkoumání možnosti detailnějšího rozčlenění pře-
chodného radonového indexu podle hlubšího horninového
podloží za účelem zpřesnění vyhledávání obcí se zvýšenou
pravděpodobností vysokých hodnot radonu naměřeného
v objektech.

Ke zjištění vlivu hlubšího horninového podloží na varia-
ce radonu v územích přechodného indexu bylo na vybra-
ných lokalitách provedeno měření objemové aktivity rado-
nu (OAR). Vybrané lokality s přechodným indexem se
nacházejí na kontaktu středočeského plutonu s moldanu-
bickými metamorfity a ostrovní metamorfovanou zónou.
Celkem bylo proměřeno a vyhodnoceno pět profilů měření
OAR na přechodném radonovém indexu v nivních sedi-

mentech Kocáby, Chotýšanky, Mastníku, Sázavy a Skali-
ce. Výsledky měření radonu v půdním plynu byly zpraco-
vány pomocí programu ArcGis 9.1 a 9.2 a následně
porovnány s hodnotami radonu naměřenými v objektech
(byly porovnány jak hodnoty měření z území označené-
ho přechodným radonovým indexem, tak i průměrné hod-
noty radonu v objektech z celého území obce). Celkem
byla OAR změřena na 75 plochách, na každé ploše bylo
podle platné metodiky změřeno 15 bodů (Neznal et al.
2004). Měření provedla Česká geologická služba a Radon
v.o.s. Údaje o měření radonu v objektech pocházejí z data-
báze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Výsledky

Na všech profilech je patrná závislost OAR v půdním ply-
nu (naměřená na území s přechodným radonovým inde-
xem) na charakteru geologického podloží kvartérních sedi-
mentů – naměřené hodnoty odpovídají převládajícímu
radonovému indexu podloží podle map radonového indexu
geologického podloží. Z hlediska srovnání hodnot radonu
v půdním plynu s výslednými hodnotami v objektech se
jako nejlepší ukazatel jeví maximální hodnoty OAR v půd-
ním plynu, popř. hodnoty druhého maxima, které na rozdíl
od průměrných hodnot a hodnot třetích kvartilů lépe kore-
lují s výslednými koncentracemi radonu v objektech. Moc-
nost kvartérních sedimentů se na všech měřených plochách
pohybuje v rozsahu 3–5 m (údaje pocházejí z informačního
portálu Státní geologické služby), z čehož při uvážení ty-
pických hloubek založení objektů do 2 m vyplývá velmi
malý hloubkový rozdíl mezi základovou deskou objektu a
podložní horninou. Závislost koncentrací radonu na moc-
nosti kvartéru nebyla tedy prokázána ani v nivních sedi-
mentech, ani v objektech.

Zajímavé jsou i výsledky srovnání hodnot radonu namě-
řených v objektech na kvartérních sedimentech (tedy na
přechodném indexu radonového rizika) s průměrnými hod-
notami radonu v objektech z celého území obce. Měření
mají velmi podobný vývoj a ve většině případů i velmi po-
dobné hodnoty. Rozdíly jsou významné především v přípa-
dech, kdy je hodnota radonu v objektech na přechodném
indexu výsledkem pouze malého počtu rozdílných měření
v objektech. Nízký počet měření v objektech zejména na
přechodném indexu může způsobovat i další relativní roz-
díly ve srovnání radonu v podloží a v objektech.

Jako příklad vlivu hlubšího geologického podloží na vý-
sledné hodnoty radonu na kvartérních sedimentech uvádí-
me profil podél Mastníku. Mastník se nachází na v. hranici
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středočeského plutonu (měřený profil začíná u obce Ješeti-
ce a končí u obce Radíč) a jeho geologické podloží (od pra-
mene toku k jeho ústí do Vltavy) tvoří tři základní skupiny
hornin: pestrá série moldanubika (kromě převládajících
pararul obsahuje i tělesa jiných metamorfovaných sedi-
mentů) v úseku Listenec–Ješetice, granitoidy maršovické a
blatenské skupiny středočeského plutonu a durbachity Čer-
tova břemene (úsek Bučovice–Křenovice). Metamorfity
ostrovní zóny vystupují pouze u Osečan. Pararuly mají pře-
vážně střední radonový index, granitoidy a durbachity pře-
vážně vysoký index. Doplňková měření mezi Prčicemi
a Sedlčany podél toku Sedleckého potoka jsou situována
rovněž na podloží granitoidů a durbachitů. Výsledky mě-

ření provedených podél toku Mastníku jsou znázorněny
v obr. 1.

Profil durbachitové apofýzy je čítankovým příkladem
vlivu hlubšího podloží jak na OAR v objektech, tak i v alu-
viálních sedimentech. Nárůst obou parametrů je patrný
zejména v úseku toku protínajícím durbachitové těleso;
v horní i dolní části profilu na pararulách i na granitoidech
středočeského plutonu jsou hodnoty parametrů výrazně
nižší. Koncentrace radonu v objektech kopírují koncentra-
ce radonu v aluviálních sedimentech, přičemž nebyl zazna-
menán výrazný rozdíl mezi OAR v objektech v celé obci a
v objektech na kvartérních sedimentech.

Souhrnné zpracování měřených dat podle litologických
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Obr. 1. Výsledky měření hodnot objemové aktivity radonu (OAR) v kvartérních sedimentech (průměr, maximum, 2. maximum a 3. kvartil) a v objektech
(výsledky z celého území obce a z území ležícího na přechodném indexu) na profilu Mastník. Použité kódy hornin: GR – granity, GN – ortoruly,
DR – durbachity, KR – pararuly.

Obr. 2. Vztah radonu v podloží a v objektech podle hlubšího podloží aluviálních sedimentů (inprech – průměr OAR v objektech, incelaobec – průměr
OAR v objektech celé obce, RNMAX a 3Q – střední hodnota maxim a třetích kvartilů v aluviálních sedimentech na hlubším podloží uvedených hornin.
Kódy hornin: DR – durbachity, GR – granity, GN – ortoruly, KR – pararuly, GD – granodiority.



typů hornin (obr. 2) potvrdilo statistické údaje OAR z rado-
nové databáze ČGS (Barnet et al. 2008), vypočtené pro
celé území ČR (ca 9000 měřených ploch). Maximální hod-
noty OAR jak v podloží, tak i v objektech byly zjištěny
v aluviálních sedimentech na hlubším podloží durbachitů a
oba parametry klesají postupně na granitech, ortorulách,
pararulách a granodioritech. Poslední pozice granodioritů
je způsobena lokalizací měřených ploch na profilu Sázava
(většina ploch z výběrového souboru granodioritů je situo-
vána na hlubším podloží sázavského granodioritu s nejniž-
ším dávkovým příkonem záření gama z granitoidů středo-
českého plutonu). Výsledky zpracování tak potvrzují
rozhodující vliv hlubších podložních hornin na koncentra-
ce radonu v kvartérních sedimentech i v objektech na nich
situovaných. Z hlediska koncentrací radonu nepřevažuje
vliv laterálního transportu sedimentárního materiálu nad
vlivem podložních hornin.

Závěry

Z porovnání výsledků měření radonu v podloží s hodnota-
mi radonu naměřenými v objektech vyplývají následující
závěry:
1. na měřených profilech bylo zjištěno, že zvýšené hodno-

ty radonu v geologickém podloží převážně odpovídají
koncentracím radonu v objektech;

2. průměrné hodnoty radonu v objektech naměřené na

kvartérních sedimentech vykazují podobné hodnoty
jako průměrné hodnoty radonu v objektech celé obce.
Z toho plyne, že hlubší geologické podloží má výrazný
vliv na hodnoty radonu naměřené v objektech na území
s přechodným radonovým indexem. Nízká mocnost
kvartérních sedimentů na měřených profilech statisticky
neovlivňuje výsledné hodnoty radonu v kvartérních se-
dimentech ani v podloží, ani v objektech;

3. zjištěná fakta mohou být po ověření na geologickém
podloží se středním a nízkým radonovým indexem apli-
kována na podrobnější rozčlenění kategorie přechodné-
ho radonového indexu geologického podloží;

4. z výsledků výzkumu vyplývající významná korelace
mezi maximálními hodnotami radonu v kvartérních sedi-
mentech a v objektech v katastru obce může mít i zásadní
vliv na novelizaci metodiky měření radonu v podloží.

Tato práce byla financována v rámci radonového programu ČR
z projektu 637400 Geologické parametry při sledování radonu
v podloží na přechodném indexu, poskytovatel MŽP.
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Abstract: New pegmatite of beryl-columbite type has been found
near Šejby, Novohradské hory highland, Moldanubian zone of
the Bohemian Massif, southern Czech Republic. The N-S
trending pegmatite dyke (50×3 m in size) cut gneisses near the
exocontact of the two-mica granites of the South Bohemian
Pluton and is accompanied with several granite dykes of similar
strike and mineral and chemical composition. The pegmatite
comprises of quartz, blocky K-feldspar, muscovite and beryl with
disseminated fluorapatite, ferrocolumbite-ferotantalite and ferro-
tapiolite. Zircon with uraninite inclusions is scarce. A body of
muscovite-quartz metasomatite with disseminated ferrocolum-
bite has been found nearby.

V severní části Novohradských hor, v území zhruba mezi
Novými Hrady na SZ, Dolní Stropnicí na JZ a česko-ra-
kouskou hranicí na V byly v 80. letech popsány intenzivní
šlichové anomálie kassiteritu a wolframitu (Tenčík 1982).
Ač koncentrace rudních minerálů v některých vzorcích
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