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Abstract: Differences in the mean soil gas and indoor radon con-
centrations and percentage fraction of high radon index test sites
were calculated for 10 major rock types (Czech Republic) of a
great areal extent. Each rock type was divided into 2 parts repre-
senting the areas of uncovered rock type and areas of Quaternary
cover. The ArcGIS 9.3. processing used the vectorized geological
map 1 : 500,000 for deeper basement and selection of Quaternary
polygon files from the radon index maps at a scale 1 : 50,000,
combined with the georeferenced soil gas radon database (Czech
Geological Survey) and indoor measurements database of the Na-
tional Radiation Protection Institute. The processing has discov-
ered negligible differences in mean soil gas and indoor radon con-
centrations between covered and uncovered parts of basement
rocks. The correlation coefficients of mean soil gas and indoor Rn
reach very high value of R > 0.95 both for covered and uncovered
parts of basement rock. These unexpected findings, caused
mainly by relatively low thickness of Quaternary sediments and
thus their low barrier effect on radon release from deeper base-
ment, can contribute to more detailed dividing of intermediate ra-
don risk category in Quaternary sediments according to the radon
characteristics of their deeper basement.

V mapách radonového indexu geologického podloží v mě-
řítku 1 : 50 000 jsou kvartérní sedimenty souborně charak-
terizovány přechodným radonovým indexem. Vzhledem

k tomu, že většina obcí je situována právě na kvartérních
sedimentech v blízkosti vodních toků, připravované prav-
děpodobnostní mapy radonového indexu administrativ-
ních jednotek musí zohlednit tento fakt a zaměřit se na po-
drobnější rozčlenění ploch přechodného radonového
indexu. Aktuálně prováděné výzkumy potvrzují v lokálním
měřítku (středočeský plutonický komplex, severní svah
Železných hor a Svitavsko – Pacherová a Barnet 2009,
Barnet a Pacherová 2009) těsnou vazbu koncentrací rado-
nu v objektech na koncentrace radonu v hlubším podloží
kvartérních sedimentů. Doplňkem těchto prací je zhodno-
cení této závislosti v regionálním měřítku na deseti plošně
nejrozšířenějších horninových typech České republiky.
Kombinace vektorizovaných mapových podkladů hlubší-
ho podloží v měřítku 1 : 500 000 (Cháb et al. 2007), vrstvy
kvartérního pokryvu v měřítku 1 : 50 000 a georeferenco-
vaných dat měření radonu v podloží a v objektech umožňu-
je rozčlenit každý vybraný horninový typ na dva podsou-
bory (horninu bez kvartérního pokryvu a s kvartérním
pokryvem). Předpokládané rozdíly v průměrných koncen-
tracích radonu v podloží a v objektech a průměrné hodnoty
radonového indexu v podsouborech by indikovaly v regio-
nálním měřítku vliv kvartérních sedimentů na pronikání
radonu z hlubšího podloží do objektů. Pokud jsou rozdíly
radonových charakteristik mezi podsoubory minimální, lze
rozčlenit plochy přechodného radonového indexu podle in-
dexu hlubších podložních hornin.

Metodika

Z vektorizované geologické mapy Čes-
ké republiky v měřítku 1 : 500 000 bez
kvartérního pokryvu bylo vybráno
10 hlavních horninových typů s největ-
ším plošným rozšířením na území ČR.
Tyto horninové typy zároveň zahrnují
převážnou většinu dat měření radonu
v podloží (76 %) a dat měření radonu
v objektech (85 %). V programu Arc-
GIS 9.3. byla na vektorizovanou mapu
1 : 500 000 přidána vrstva vektorizo-
vaných polygonů hornin charakterizo-
vaných přechodným indexem (kvar-
térní sedimenty) z map radonového
indexu geologického podloží v měřít-
ku 1 : 50 000. Pomocí funkcí Erase a
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Obr. 1. Srovnání průměrných hodnot radonu v podloží ve vybraných horninových typech bez kvar-
térního pokryvu a s kvartérním pokryvem.



Clip byl každý hlavní horninový typ
rozdělen na dvě polygonové části – jed-
nu bez kvartérního pokryvu a druhou
s kvartérním pokryvem. Do obou částí
každého horninového typu byla geore-
ferencována data měření radonu v pod-
loží a data měření radonu v objektech.
Pro každou část byl vypočten průměr
veličiny (mediány méně odrážejí vliv
vysokých odlehlých hodnot ve statistic-
kých souborech – Barnet a Pacherová
2010). Tím byly získány údaje charak-
terizující rozdíly uvedených veličin
podle přítomnosti kvartérního pokryvu
na horninovém typu (viz tab. 1).

Výsledky

Srovnání datových souborů pro odkryté
horniny a horniny s kvartérním pokry-
vem přineslo neočekávané výsledky.
Průměrné koncentrace radonu v podlo-
ží se minimálně liší v závislosti na pří-
tomnosti kvartérního pokryvu (obr. 1).
Mírně zvýšené rozdíly byly zazname-
nány v horninových typech s vyšší kon-
centrací radonu (variské granity a dur-
bachity), což je způsobeno vyšší
frekvencí výskytu extrémních hodnot
koncentrace radonu v podloží a tím
i větším rozptylem datových souborů.
Shoda průměrných koncentrací radonu
v odkrytých a zakrytých částech horni-
nových souborů indikuje minimální
vliv kvartérních sedimentů na proniká-
ní radonu z hlubšího podloží. Regresní
závislosti průměrných koncentrací ra-
donu v objektech a v podloží na odkry-
tých a zakrytých částech pro 10 horni-
nových typů s největším plošným
rozšířením v ČR se téměř neliší (obr. 2 a obr. 3), jejich ko-
relační koeficienty jsou pro odkryté části R = 0,96 a pro
části s kvartérním pokryvem R = 0,99.

Takto vysoké korelační koeficienty by určitě sváděly
k aplikaci regresních rovnic např. pro výpočet koncentrace
radonu v jednotlivých objektech podle výsledků stanovení
radonového indexu na stavebním pozemku nebo dokonce
k odvozování koncentrace radonu v objektech podle map
radonového indexu a geologických map. Je však nutno si
uvědomit, že prezentované hodnoty koncentrací radonu
v podloží a v objektech jsou středními hodnotami početně
rozsáhlých souborů, do kterých není zahrnut vliv propust-
nosti ani vliv technického stavu objektů. Detailnější vý-
zkumy, prováděné pro jednotlivé objekty (tzv. transfer fak-
tor – Kemski et al. 2005), potvrzují značný rozptyl hodnot
faktoru, závislého především na lokálních nehomogenitách
obou zmíněných parametrů. Prezentované výsledky však
jednoznačně indikují dominantní vliv hlubších podložních

hornin na koncentrace radonu v podloží i v objektech a při
uvážení průměrných mocností kvartéru na území Česka
naopak jeho zanedbatelný vliv na šíření radonu z hlubších
horninových komplexů. Tento poznatek otevírá reálnou
možnost detailizace dosud používaného přechodného ra-
donového indexu v mapách radonového indexu v měřítku
1 : 50 000 podle radonových charakteristik hlubšího podloží.

Závěry

1. Zpracování regionálních radonových dat z území ČR
potvrdilo minimální rozdíly průměrů koncentrací rado-
nu v podloží a v objektech mezi odkrytými horninami a
horninami s kvartérním pokryvem.

2. V regionálním měřítku byla potvrzena možnost detaili-
zace kategorie přechodného radonového indexu podle
radonových charakteristik hlubšího podloží.
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Obr. 2. Regresní závislosti průměrných hodnot radonu v podloží a v objektech ve vybraných horni-
nových typech bez kvartérního pokryvu (zleva doprava marinní terciér, mezozoické sedimenty,
prevariské granitoidy, moldanubické pararuly, neoproterozoikum, paleozoické sedimenty, ortoruly
a migmatity, variské granodiority, variské granity, durbachity).

Obr. 3. Regresní závislost průměrných hodnot radonového indexu podloží ve vybraných hornino-
vých typech s kvartérním pokryvem. Pořadí horninových typů je stejné jako u obr. 2.



3. Aplikace prezentovaných regresních závislostí radonu
na jednotlivé objekty je limitována vysokou variabilitou
geologického podloží a rozdílností technického stavu
objektů.

Poděkování. Práce byly provedeny v rámci zakázky Státního úřa-
du pro jadernou bezpečnost, číslo zakázky ČGS 529045.
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Abstract: Zircons from extremely evolved peraluminous
rare-metal P, F-rich granites at Beauvoir (France) and Argemela
(Portugal) were analyzed, using EMPA for W, P, As, Nb, Ta, Si,
Ti, Zr, Hf, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Yb, Al, Sc,
Bi, Mn, Fe, Ca, Pb, S, and F, and compared with zircons from
similar granites from Podlesí, Czech Republic. Zircons from
Beauvoir and Argemela are relatively enriched in Hf and often
near the ideal composition of (Zr, Hf)SiO4. Zircons from Podlesí
are relatively enriched in P, Th, W, Nb, Ta, Y, Yb, Sc, Nb, Bi, Ca,
Fe, Al, and F, and are more strongly metamictised.

Při studiu zirkonu z vysoce frakcionovaných granitů Kruš-
ných hor (Breiter et al. 2006, 2009) byly v mnoha studova-
ných krystalech nalezeny vysoké obsahy řady prvků, které
se v zirkonu obvykle vyskytují pouze ve vedlejším či
stopovém množství. Jde zejména P, Bi, Sc a As, jejichž
obsahy zjištěné v zirkonech z Krušných hor vysoce převy-
šují nejvyšší hodnoty dosud publikovaných údajů (viz pře-
hled v Hoskin – Schaltegger 2003). Proto jsme přistoupili
k orientačnímu studiu zirkonu ze dvou extrémně frakcio-
novaných granitových systémů finálního stadia vývoje
pozdně variských peraluminických plutonů v západní Ev-
ropě. Cílem studie bylo zjistit, zda anomální chemismus
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Tabulka 1. Průměrné hodnoty  radonu v podloží a v objektech ve vybraných horninových typech České republiky

horninový typ horniny bez kvartérního pokryvu horniny s kvartérním pokryvem

podloží (kBq.m–3) objekty (Bq.m–3) podloží (kBq.m–3) objekty (Bq.m–3)

1 terciér marinní, Karpaty 17,5/96 161,3/612 19,9/703 139,7/5908

2 mezozoické sedimenty 18/773 136,4/6372 17,4/1256 130,6/10851

3 prevariské granitoidy 20,1/84 191,9/508 21,3/83 183,1/884

4 moldanubické pararuly 27,5/336 198,7/7443 26,2/102 201,4/2920

5 neoproterozoikum 30,3/289 320,9/1435 32,4/183 274,5/1240

6 paleozoické sedimenty bez siluru 30,4/705 196,3/5580 26,6/529 211,3/6708

7 ortoruly, migmatity 39,8/388 272,3/4291 36,7/117 254,5/2535

8 variské granodiority 60,3/86 516,6/2820 65/14 483/825

9 variské granity 66,8/439 414,7/8955 54,1/116 371,9/2918

10 durbachity 99,2/140 603,1/4529 96,7/31 649,6/1201

výpočet byl proveden pro horniny bez kvartérního pokryvu a s kvartérním pokryvem; za lomítkem jsou uvedeny počty zpracovaných
dat




