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Abstract: A correlation of soil gas Rn data (8,544, Czech Geolog-
ical Survey) and 92,275 indoor Rn data (National Radiation Pro-
tection Institute) was performed in 29 generalised rock types,
delineated after the new vectorized geological map of the Czech
Republic 1 : 500,000 without Quaternary sediments. A higher lin-
ear regression coefficient R = 0,96 was reached for mean concen-
trations soil gas – indoor Rn, compared to calculations using me-
dians of Rn concentrations. Six rock types were excluded from
ArcGIS 9.3. processing due to statistically non-sufficient number
of data. The correlation has proved the close relationship of radon
in deeper geological basement and indoor Rn and confirmed the
low barrier effect of Quaternary sediments on radon transport
from underlying rocks. The results will contribute to construction
of probabilistic radon maps for administrative units of the Czech
Republic.

Jedním z cílů nového Radonového programu České repub-
liky na období let 2010–2019 je podle usnesení vlády
ČR č. 594 (Topolánek 2009) detailizace přechodného ra-
donového indexu podle hlubšího geologického podloží.
Tento úkol je zpracováván na základě zjištění, že 57 % cen-
troidů intravilánů obcí je situováno na přechodném rado-
novém indexu. Rovněž 48 % dat z radonové databáze pod-
loží (Česká geologická služba) a 47 % dat měření radonu
v objektech (Státní ústav radiační ochrany) leží na pře-
chodném radonovém indexu. Kategorie přechodného inde-
xu byla v mapách radonového indexu geologického podlo-
ží 1 : 50 000 určena pro kvartérní sedimenty, u nichž byl
díky nehomogenitě litologického složení a možného vlivu
transportu (fluviálního, eolického) předpokládán velký
rozptyl měřených koncentrací Rn v podloží.

Statistickým zpracováním dat měření radonu v podloží

získaných v průběhu let 1999–2005 a doplněním vstupních
databázových souborů bylo prokázáno, že existuje proka-
zatelná závislost mezi hodnotami Rn v objektech na pře-
chodném indexu rozděleném podle kategorií radonového
indexu hlubšího podloží. Studie prováděné v letech 2008
a 2009 v oblasti středočeského plutonického komplexu
(Pacherová – Barnet 2009) a Železnohorska a Svitavska
(Barnet – Pacherová 2009) prokázaly významnou korelaci
radonu v objektech a v hlubších podložních horninách s mi-
nimálním vlivem kvartérních sedimentů, které se navíc po-
dle webové aplikace ČGS – Geofondu vyznačují průměrnou
mocností do 10 m i v sedimentárně exponovaných oblastech
( např. soutok Vltavy a Labe, Vltavy a Berounky).

Publikování nové geologické mapy ČR bez kvartérních
sedimentů v měřítku 1 : 500 000 (Cháb et al. 2007) vý-
znamně napomohlo studiu závislostí radonu v objektech na
radonu v hlubším podloží. Celý projekt je součástí detaili-
zace přechodného radonového indexu podle hlubšího pod-
loží a přípravy pravděpodobnostních radonových map pro
administrativní jednotky, která je jedním z hlavních cílů
Radonového programu ČR na příští dekádu.

Metodika

V programu ArcGIS 9.3. byly propojeny vektorizované
kontury litologických jednotek podle geologické mapy
1 : 500 000 a georeferencovaná data měření radonu v pod-
loží a objektech. Statistické zpracování zahrnulo výpočet
průměrů, mediánů a průměru maximálních hodnot pro da-
tové soubory radonu v podloží a v objektech, rozčleněné po-
dle generalizovaných horninových typů. Generalizace byla
provedena podle zkušeností publikovaných v dřívějších
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Obr. 1. Vztah průměrů radonu v hlubším
podloží a v objektech v generalizova-
ných horninových typech. Čísla typů od-
povídají tab. 1 (podle geologické mapy
ČR 1 : 500 000).



pracích (Barnet et al. 2008) s využitím nového detailněj-
šího členění geologických jednotek. Ve srovnání s dřívěj-
šími korelačními projekty byl počet radonově kontrastních
horninových typů zvýšen z 20 na 29. Regresní závislosti
obou souborů pro jednotlivé horninové typy byly vzájemně
porovnány podle různých statistických metod a pro prezen-
taci v tomto článku byl vybrán typ lineární regrese s nej-
vyšší hodnotou regresního koeficientu R.

Korelace radonu v podloží a v objektech
podle nové geologické mapy 1 : 500 000

Základním poznatkem ze statistického zpracování dat ra-
donu v podloží a v objektech je fakt, že nejvyšší hodnoty
koeficientu regrese byly vždy zjištěny pro lineární regresi
průměrné hodnoty radonu v podloží a v objektech, nikoliv
pro jakékoliv jiné typy regrese průměrů, mediánů nebo
průměru maxim obou souborů. Z obecných hledisek statis-
tiky je střední hodnota průměru vždy více ovlivněna výsky-
tem vysokých odlehlých hodnot v porovnání se střední
hodnotou reprezentovanou mediánem výběrového soubo-
ru. Pokud však pracujeme v oboru radiační ochrany, právě
vysoké odlehlé hodnoty jsou předmětem zájmu, protože
zvyšují možnost pronikání radonu z podloží do objektů
a měly by být ve volbě výsledného statistického zpracování
zohledněny. Korelace radonu v podloží a v objektech
v horninových typech je proto prezentována na základě
průměrů (obr. 1 a tab. 1). Jak je patrné z obr. 1, regresní koe-
ficient R pro 23 z 29 základních horninových typů dosahu-
je hodnoty 0,96. Procentuální zastoupení vysokého rado-
nového indexu (Neznal et al. 2004) a průměrných
koncentrací radonu v objektech v generalizovaných horni-
nových typech je znázorněno na obr. 2 s koeficientem re-
grese R = 0,96.

Diskuse

Do souborného zpracování nebylo zahrnuto šest hornino-
vých typů pro statisticky nedostačující nebo nulový počet
měření radonu v objektech a v podloží. Minimum dat bylo
k dispozici pro prekambrické ruly, prevariské kvarcdiority,
neoproterozoické silicity, ultrabazika, fonolity a neovulka-

nity Karpat, které však nejsou v celostátním měřítku plošně
významné horninové typy. Z celkového zpracování byly
vyloučeny rovněž silurské černé břidlice Barrandienu s lo-
kálně zvýšenými koncentracemi uranu, vystupující v late-
rálně litologicky proměnlivém želkovickém souvrství. Ob-
jekty s koncentrací radonu nad 400 Bq.m–3 jsou v tomto
horninovém typu soustředěny v jz. závěru barrandienské
synklinály. Ani nejpodrobnější vektorově zpracované
mapy v měřítku 1 : 50 000 však nedovolují detailnější pros-
torové rozdělení želkovického souvrství podle frekvence
výskytu lokálních anomálií uranu a radonu. Při dřívějších
měřeních uranu a radonu v podloží (Barnet 1994) byly ex-
trémní hodnoty i při vysokém průměru zaznamenány vždy
pouze na několika z patnácti bodů v síti 5 × 5 m, což indi-
kuje víceméně náhodnou prostorovou distribuci uranem
obohacených poloh i v měřítku jedné lokality. Tomu odpo-
vídá i prostorová distribuce hodnot radonu v objektech,
kdy v obcích na podloží želkovického souvrství těsně sou-
sedí objekty výrazně překračující 400 Bq.m–3 s objekty pod
100 Bq.m–3 (všechny objekty jsou rodinné domy postavené
před r. 1992). Pokud bychom vyčlenili pouze soubor měře-
ní v objektech nad 400 Bq.m–3 (pravděpodobně přímo situ-
ovaných na černých břidlicích obohacených uranem), prů-
měr radonu v těchto objektech je 676,1 Bq.m–3 při průměru
radonu v podloží silurských černých břidlic 96,4 kBq.m–3

(srovnatelné hodnoty s durbachity). Náhodná distribuce
uranu a následně i radonu v želkovickém souvrství v pod-
statě znemožňuje statisticky hodnověrně zpracovat silur-
ské břidlice jako celek v měřítku 1 : 500 000.

Závěry

1. Na základě nové geologické mapy ČR v měřítku
1 : 500 000 bez kvartérních sedimentů byla sledována zá-
vislost radonu v hlubším podloží a v objektech pro 29 ge-
neralizovaných horninových typů. Z testovaných statistic-
kých parametrů (průměr, medián, průměr maxim)
a regresních závislostí dosáhla nejlepší shody lineární re-
grese průměrů koncentrací radonu v podloží a v objektech
s koeficientem regrese 0,96. Obdobného koeficientu regre-
se dosáhlo i srovnání průměrů koncentrací radonu v objek-
tech a procentuální zastoupení vysokého radonového inde-
xu v generalizovaných horninových typech (R = 0,96).
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Obr. 2. Procentuální zastoupení vyso-
kého radonového indexu generalizova-
ných horninových typů a průměru rado-
nu v objektech situovaných na těchto
horninových typech. Čísla typů odpoví-
dají tab. 1 (podle geologické mapy ČR
1 : 500 000).



2. Ze srovnání bylo vyloučeno šest horninových typů pro
statisticky nedostatečný počet měření v objektech nebo
v podloží. Do zpracování nebyla rovněž začleněna data
ze silurských černých břidlic kvůli lokální variabilitě
hodnot. To znemožňuje zpracovat tento horninový typ
jako celek způsobem srovnatelným s ostatními hornino-
vými typy. Výběrový soubor dat radonu v objektech nad
400 Bq.m–3, pravděpodobně lokalizovaných přímo na
černých břidlicích obohacených uranem, však vykazuje
pro koncentrace radonu v objektech i v podloží obdob-
nou úroveň jako durbachity, což řadí silurské černé břid-
lice k radonově nejrizikovějším horninám v ČR.

3. Získané závislosti potvrzují vliv hlubšího podloží na
transport radonu do objektů a tím dávají základ pro de-
tailizaci přechodného radonového indexu podle radono-
vých charakteristik hlubšího podloží. Tyto poznatky bu-
dou využity pro zpracování pravděpodobnostních map
radonového indexu administrativních jednotek.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci zakázky Státního úřa-
du pro jadernou bezpečnost, číslo zakázky ČGS 529045.
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Tabulka 1. Vybrané statistické charakteristiky koncentrací radonu v hlubším podloží a v objektech a procentuální zastoupení měřených
ploch s vysokým radonovým indexem

hornina číslo
horninového

typu

procenta
vysokého
Rn indexu

průměrná
koncentrace Rn

v objektech
(Bq.m–3)

počet
objektů

průměrná
koncentrace
Rn v podloží

(kBq.m–3)

počet
měření
podloží

durbachity 1 69 612,8 5730 94,3 166

teplický ryolit 2 72 556,7 65 68,8 7

variské granity 3 52 404,2 11873 64,1 555

variské granodiority 4 57 509 3645 60,9 100

prekambrické – paleozoické fylity 5 18 275,3 830 43,5 57

ortoruly a migmatity 6 23 265,7 6826 39,1 505

trondhjemity 7 22 306,2 124 37,1 18

terciér – Český masiv 8 18 225,1 1566 33 247

svory 9 10 262,9 1429 31,6 147

neoproterozoikum 10 13 303,1 2676 31,1 472

paleovulkanity 11 10 265,3 1930 30,8 253

variské diority 12 13 244,8 1759 30,1 72

paleozoikum ČR bez siluru 13 9 204,5 12288 28,8 1234

terciér terestrický 14 6 198,6 1561 28,2 153

moldanubické pararuly 15 13 199,4 10363 27,2 468

granulity 16 5 162,6 284 24,8 64

prevariské diority 17 7 138 149 23,2 12

prevariské granitoidy 18 7 188,2 1392 20,7 167

kvarcity, erlany, amfibolity v moldanubiku 19 7 169,7 639 20,7 65

neovulkanity Českého masivu 20 9 125,4 482 19,9 69

gabra 21 14 218,6 268 19,3 15

mezozoické sedimenty 22 2 132,8 17223 17,6 2029

terciér marinní – Karpaty 23 1 144,5 2720 17,4 529




