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Abstract: The concentrations of natural radioactive elements
(K, U and Th) and 137Cs in bottom sediments of the Brno Dam
(on the Svratka River) have been determined by gamma-ray
spectrometry. Natural radioactivity of studied sediments is
relativelly low and corresponds to natural radioactivity of the
main rocks of accumulation area of watershed. In bottom sedi-
ments of the Brno Dam a horizon strongly contaminated by
radiocesium coming from radioactive fall-out due to an accident
of the atomic reactor of the Chernobyl power station in 1986
year was encountered. Activity of 137Cs in this horizon achieves
as much as 309 Bq.kg–1. The Brno Dam water is now let out so
the water level is ten metres lower and water stream is eroding
bottom dam sediments. Sediments with extremely high concen-
tration of 137Cs are in this way redeposited into streams below
the Brno Dam and they can represent a certain environmental
risk.

Radioaktivita sedimentů přehradních nádrží je dána pova-
hou materiálu transportovaného ze snosové oblasti, a to
včetně množství jaderného spadu přinášeného z této oblasti
a možností jeho vazby na přehradní sedimenty. V této zprá-
vě jsou sumarizovány výsledky gamaspektrometrických
stanovení obsahů přirozených radioaktivních prvků (K, U
a Th) a 137Cs v sedimentech dočasně vypuštěné Brněnské
přehrady. Zjištěná data mohou být významná pro úvahy
o způsobu deponování přehradních sedimentů, popř. o je-
jich možném využití. Je pravděpodobné, že pokud by in-
formace o obsazích 137Cs v sedimentech byly dostupné
již v době rozhodování o vypuštění přehrady, byly by jed-
ním z argumentů proti tomuto kroku. Část údajů uvede-
ných v této zprávě již autoři zveřejnili (Zimák – Ďurďová
2009a, b).

Vzorky a metody

Ze dna vypuštěné Brněnské přehrady bylo v úseku mezi
chatovou osadou Mečkov a přehradní hrází odebráno
v roce 2009 celkem 122 vzorků přehradních sedimentů;
66 vzorků je materiál z povrchové části sedimentární výpl-
ně (do hloubky ca 30 cm) v náhodně zvolených bodech
v uvedeném úseku přehrady. Zbývajících 56 vzorků bylo
odebráno v sedmi přirozených vertikálních profilech
(označených jako profily I až VII), které byly vytvořeny
v přehradních sedimentech díky erozní činnosti proudící
vody po vypuštění přehradní nádrže. Jednotlivé vzorky v pro-
filech jsou označeny písmeny – vzorky A a B reprezentují
povrchovou vrstvu sedimentů (tedy do ca 30 cm).
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Obr. 1. Hmotnostní aktivita 137Cs v profilech III, IV, V a VI (Bq.kg–1).



Základní údaje k profilům I–VII:
I – v pravém břehu stávajícího toku Svratky, pod osadou

Mečkov (výška profilu ca 180 cm, v pravidelných vzdále-
nostech odebráno 10 vzorků);

II – v levém břehu stávajícího toku Svratky proti chatové
osadě Mečkov (výška profilu ca 200 cm, v pravidelných
vzdálenostech odebráno 8 vzorků);

III – vytvořen pravostranným přítokem Svratky (poto-
kem Veverka) pod hradem Veveří (výška profilu ca
150 cm, v pravidelných vzdálenostech odebráno 7 vzorků);

IV – v levém břehu stávajícího toku Svratky, ca 100 m
nad lávkou pod hradem Veveří (výška profilu ca 200 cm,
v pravidelných vzdálenostech odebráno 12 vzorků);

V – v levém břehu stávajícího toku Svratky, ca 100 m
pod lávkou pod hradem Veveří (výška profilu ca 100 cm,
v pravidelných vzdálenostech odebráno 6 vzorků);

VI – v pravém břehu stávajícího toku Svratky, ca 300 m
pod Oborou (výška profilu ca 250 cm, v pravidelných
vzdálenostech odebráno 15 vzorků);

VII – v pravém břehu stávajícího toku Svratky, ca 400 m
pod Oborou (výška profilu ca 220 cm, v pravidelných
vzdálenostech odebráno 12 vzorků).

Vzorky sedimentů ze sledovaného úseku Brněnské pře-
hrady jsou převážně zrnitostně dobře vytříděné a lze je na
základě granulometrie klasifikovat jako písek (dále arenit),
prach nebo jíl (sedimenty těchto zrnitostních kategorií jsou
dále označovány jako lutit). V mnoha vzorcích se střídají
laminy nebo tenké pásky tvořené lutitem s laminami či pás-
ky zrnitostně odpovídajícími velmi jemně zrnitému až
středně zrnitému arenitu – tyto vzorky dále označujeme
jako arenit/lutit a při sledování radioaktivity byly studová-
ny jako celek. Častou součástí přehradních sedimentů je
rostlinná hmota (listy, větve, šišky).

K laboratornímu stanovení obsahů přirozených radioak-
tivních prvků a 137Cs byly použity vysušené vzorky (při
105 °C), vložené po případném nadrcení do měřicích pouz-
der, v nichž byly hermeticky uzavřeny po dobu přesahující
20 dní. Hmotnost jednotlivých vzorků v měřicích pouz-
drech se zpravidla pohybovala v rozpětí 250–300 g. Obsa-
hy K, U, Th a 137Cs byly ve vzorcích stanoveny gamaspek-
trometricky na PřF UP v Olomouci za použití spektrometru
SG-1000 LAB s NaI(Tl) detektorem o objemu 0,35 dm3

(průměr 76 mm, délka 76 mm). Obsah draslíku byl stano-
ven přímo na základě 40K, obsahy U a Th nepřímo na zákla-
dě koncentrací dceřiných produktů (proto je při uvádění
výsledků analýz užito označení eU a eTh). Přímo bylo sta-
noveno radiocesium 137Cs, jehož množství v sedimentu je
vyjadřováno hmotnostní aktivitou 137Cs (v Bq.kg–1).

Přirozené radioaktivní prvky různou měrou ovlivňují
úhrnnou gama-aktivitu horninového prostředí. Z tohoto
důvodu byl proveden přepočet stanovených koncentrací
draslíku, uranu a thoria na hmotnostní aktivitu ekvivalen-
tu 226Ra (am), a to pomocí vztahu am = 12,35 U + (1,43 ×
4,06 Th) + (0,077 × 313 K), do kterého jsou obsahy U a Th
dosazovány v ppm, obsah K v hmot. %.

Výsledky a závěry

Obsahy přirozených radioaktivních prvků v sedimentech
Brněnské přehrady jsou relativně nízké (viz tab. 1). Nebyly
zjištěny žádné výrazné rozdíly v průměrných obsazích K,
U a Th v arenitech a lutitech, z dat v tab. 1 je zřejmé mírné
zvyšování obsahu uranu se snižováním podílu pískové
frakce a opačné chování thoria. Mezi thoriem a uranem
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Tabulka 1. Obsahy přirozených radioaktivních prvků v sedimentech a vypočtená hmotnostní aktivita (am)

n K (hmot. %) eU (ppm) eTh (ppm) am (Bq.kg–1)

rozpětí ∅ rozpětí ∅ rozpětí ∅ rozpětí ∅

arenit 43 1,4–2,7 2,0 1,4–5,7 3,6 4,3–20,1 11,2 101–222 159

arenit/lutit 37 1,6–2,5 2,0 2,8–5,8 4,0 6,2–14,3 11,1 119–185 161

lutit 42 1,5–2,5 2,0 2,5–6,6 4,2 7,7–14,7 10,3 124–197 160

Tabulka 2. Hmotností aktivita 137Cs (am) v sedimentech měřená
v roce 2009

n am (Bq.kg–1)

rozpětí ∅

povrchová vrstva (do 30 cm) 66 < 4–168 28

hlubší vrstvy (30–220 cm) 56 < 4–309 38

Tabulka 3. Hmotnostní aktivita 137Cs v profilech (Bq.kg–1) měře-
ná v roce 2009

I II III IV V VI VII

A < 4 30 31 91 18 41 168

B < 4 26 48 159 63 39 6

C 6 37 69 242 73 40 12

D 14 27 309 7 95 45 12

E < 4 40 10 7 78 40 10

F < 4 27 11 14 9 50 8

G < 4 50 14 10 65 16

H < 4 36 7 66 11

I < 4 13 157 10

J < 4 10 193 17

K 13 26 13

L 16 15 13

M 6

N 9

O 16



v rámci daného souboru vzorků však existuje zřetelná pozi-
tivní korelace (Zimák – Ďurďová 2009a, b). Vypočtená
průměrná přirozená hmotnostní aktivita celého souboru
vzorků je poměrně nízká (160 Bq.kg–1). Z tohoto hlediska
lze sedimenty Brněnské přehrady považovat za „neriziko-
vé“. Jejich přirozená radioaktivita v zásadě odpovídá ob-
vyklým hodnotám přirozené radioaktivity horninového
prostředí v okolí města Brna.

Výsledky stanovení hmotnostní aktivity 137Cs jsou shr-
nuty v tab. 2, v níž je soubor studovaných vzorků rozdělen
na vzorky z povrchové vrstvy (do 30 cm) a vzorky pochá-
zející z hlubších částí sedimentární výplně. Průměrná
hmotnostní aktivita 137Cs v sedimentech povrchové vrstvy
je nepatrně nižší („pouze“ 28 Bq.kg–1), hmotnostní aktivita
137Cs v jednotlivých vzorcích z této vrstvy zpravidla nedo-
sahuje 50 Bq.kg–1, lokálně však byly zjištěny hodnoty vý-
razně vyšší (až 168 Bq.kg–1).

V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky stanovení hmotnostní
aktivity 137Cs ve vzorcích ze sedmi studovaných profilů.
Vysoká variabilita hodnot je zřejmá (od hmotnostní aktivi-
ty pod mezí detekce až po 309 Bq.kg–1). V případě profilů
III až VI je hmotnostní aktivita 137Cs vyjádřena graficky na
obr. 1. Ve všech čtyřech profilech dochází ve směru od po-
vrchu k růstu aktivity 137Cs na určitou maximální hodnotu,
po jejímž dosažení se aktivita 137Cs výrazně snižuje na úro-
veň obvykle 10–15 Bq.kg–1, tj. na hodnotu podstatně nižší
než na povrchu. Výrazné píky na křivkách (obr. 1) jsou jed-
noznačně záznamem černobylské havárie v roce 1986. Na
profilech III až V jsou maxima hmotnostní aktivity 137Cs
v hloubkách 60–70 cm, což odpovídá rychlosti sedimenta-
ce 2–3 cm/rok (tj. zcela v souladu s výsledky Sedláčka a
Bábka 2009). V případě profilu VI je pík 137Cs v hloubce až
170 cm; průměrná rychlost sedimentace je zde kolem
7 cm/rok.

Pro posouzení rizikovosti obsahů 137Cs v sedimentech ne-
existují v současnosti limitní hodnoty, dřívější kritéria urče-
ná pro kategorii zemin byla zrušena (ve starších materiálech
MŽP stanovena pro kategorii A ve výši 100 Bq.kg–1, pro ka-
tegorii B ve výši 500 Bq.kg–1). Z řady prací a posudků

z posledních letech (např. Hanák et al. 2005, Hůlka – Malá-
tová 2007) se pro sedimenty přehradních nádrží jako vhod-
ná limitní hodnota jeví 200 Bq.kg–1. Překročení této hodno-
ty by mělo být důvodem pro zahájení bližšího průzkumu
a zjištění stavu kontaminace radiocesiem. Hmotnostní akti-
vita 137Cs v sedimentech brněnské přehrady překračuje
200 Bq.kg–1 pouze v horizontech uložených bezprostředně
po černobylské havárii.

Současně s vypouštěním Brněnské přehrady začala řeka
Svratka erodovat přehradní sedimenty. Touto erozí byl za-
stižen i horizont se zvýšenou koncentrací radioaktivního
spadu po černobylské havárii. Materiál tohoto horizontu
byl a dosud je vodním tokem přemisťován a deponován
níže, o čemž svědčí výrazně zvýšená hmotnostní aktivita
137Cs v některých vzorcích sedimentů odebraných na povr-
chu (viz např. profil VII v tab. 3). Vzhledem k pravděpo-
dobné vazbě Cs na jílové minerály lze předpokládat, že ur-
čitá část radiocesia byla v podobě suspenzí jílových
minerálů vynesena i z přehradní nádrže.

Poděkování. Autoři děkují za podnětné rady a připomínky RNDr.
J. Hanákovi, CSc., a doc. RNDr. P. Müllerovi, CSc.
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