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Současná úroveň výzkumu radonového rizika v České re-
publice umožňuje sumarizovat aktuální data o radonu v geo-
logickém podloží, jeho radioaktivitě a radonu v objektech,
která jsou využitelná pro aktivní přístup obyvatelstva, místní
samosprávy a státních orgánů k problematice radiační
ochrany. Kombinace všech dostupných databázových údajů
slouží jako základ pro připravovanou internetovou aplikaci,
jejíž cílem bude prezentování statistických radonových a ra-
diometrických údajů na úrovni katastru obcí a městských
částí. V rámci projektu byla vytvořena komplexní databáze
těchto údajů a výběr z ní bude po konzultacích s pracovníky
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) zpracován
ve veřejně přístupné webové aplikaci na podkladu aktuali-
zovaných map radonového indexu podloží (Barnet – Pache-
rová 2011, Pacherová et al. 2011, Barnet et al. 2012).
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Základem pro údaje o radonu v geologickém podloží bylo
9124 dat získaných podle metodiky pro hodnocení radono-
vého indexu pozemku. Data jsou uložena v radonové data-
bázi České geologické služby (ČGS), která je jejich správ-
cem. Základem geologické informace pro centroidy částí
obcí bylo provázání na horninový typ v podloží centroidu,
vyjádřený jak v měřítku 1 : 50 000, tak v měřítku 1 : 500 000
podle vektorizovaných geologických map. Údaje o radono-
vém indexu podloží v centroidu části obce obsahují jednak
číselné označení radonového indexu geologického podloží
v centroidu části obce (1 – nízký, 2 – střední, 3 – vysoký),
jednak slovní označení radonového indexu podloží v cen-
troidu části obce s přihlédnutím k přítomnosti kvartérních se-
dimentů. Pro jednotlivé eratémy jsou k dispozici i údaje o kon-
centracích radonu v podloží. Údaje byly zpracovány podle
aktualizovaných map radonového indexu podloží v měřítku
1 : 50 000, které jsou publikovány na webových stránkách
České geologické služby (www.geology.cz/radon).

Pro zpracování údajů o radonu v objektech byla využita
databáze Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO).
Celkem databáze obsahuje 92 276 dat o měření radonu v ob-
jektech společně se souřadnicemi měřených objektů (do-
stupná georeferencovaná data SÚRO ke květnu 2012). Ag-
regované údaje o koncentracích radonu v objektech byly
vypočteny s prostorovým omezením polygonu katastru obce
nebo městské části. Tyto informace byly plošně vztaženy
k hranicím jednotlivých geologických eratémů uvedených
v mapě geologického podloží v měřítku 1 : 500 000. Regio-
nální měřítko bylo zvoleno proto, že do statistického zpraco-
vání pro jednotlivé eratémy bylo možno zahrnout větší počet
měření radonu v objektech situovaných v eratémech.

Dávkový příkon záření gama byl pro jednotlivé centroi-
dy a části obcí stanoven podle vektorizovaných polygonů
radiometrické mapy ČR v měřítku 1 : 500 000. Pro stano-
vení jediné regionálně zpracované radiometrické informa-
ce pro celé území ČR ve vektorové formě byla využita kon-
turová mapa dávkového příkonu hornin (údaje v nGy.h–1;
Manová – Matolín 1998). Pro každý polygon katastru obce
nebo městské části byl vypočten průměrný dávkový příkon
z jednotlivých konturových segmentů mapy, protínajících
daný polygon katastru.

Další základní vrstvou pro prezentaci v připravované in-
ternetové aplikaci je topografický podklad poskytnutý
ČGS Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním z da-
tabáze ZABAGED®, odpovídající přesnosti a podrobnosti
Základních map České republiky v měřítku 1 : 10 000.
V současné době mapový podklad obsahuje kompletně
všechny údaje, které jsou v tištěných topografických ma-
pách v měřítku 1 : 10 000. Proto bude nutno redukovat po-
čet vrstev kvůli čitelnosti radonové informace pro obce
a jejich části a výsledné měřítko aplikace přizpůsobit mě-
řítku vstupních dat (obvykle 1 : 50 000).

Český statistický úřad poskytl pro účely radonového mapo-
vání centroidy obcí a jejich částí ve vektorizovaném formátu
pro použití v ArcGIS 9.3 a polygony obcí a městských částí.
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Pro každou část obce a městskou část jsou k dispozici identifi-
kační správní údaje. Na centroidy částí obcí bude v připravo-
vané aplikaci navázána komplexní radonová informace.

Data byla zpracována v programu ArcGIS 9.3. Princip
zpracování spočívá v charakterizování katastrálního území
obcí, eventuálně částí obcí z hlediska existujícího i prognó-
zovaného radonového rizika, poskytnutí agregovaných
údajů o dosud provedených radonových a radiometrických
měřeních a měřeních objemové aktivity radonu v objek-
tech konkrétně pro každou obec, popř. pro její část a výstup
ve formě využitelné pro informování obyvatel a zlepšení
protiradonové prevence při výstavbě nových objektů.
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Kompletní obsah databáze pro část obce je členěn do sedmi
tematických bloků se 44 databázovými položkami podle
následujícího přehledu:
1. Správní údaje
2. Údaje o geologickém podloží
3. Údaje o radonovém indexu geologického podloží v cen-

troidu části obce
4. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin
5. Údaje o radonu v objektech v jednotlivých eratémech
6. Údaje o koncentracích radonu v geologickém podloží

částí obcí situovaných v jednotlivých eratémech
7. Údaje o koncentracích radonu v objektech v jednotli-

vých obcích.
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Uvedený návrh obsahu komplexní radonové informace se v
budoucí internetové aplikaci objeví po kliknutí na centroid
části obce ve formě samostatného okna. Jako podklad mapy
bude sloužit aktualizovaná mapa radonového indexu geolo-
gického podloží v měřítku 1 : 50 000 s možností zapojení
zjednodušené topografické vrstvy, eventuálně stínového
zobrazení digitálního modelu území. Aplikace bude zpraco-
vána v prostředí ArcGIS Viewer for Flex. Návrh vybraných
položek je předmětem k diskusi mezi ČGS a SÚJB a v pre-
zentované formě představuje zatím pouze doporučení ČGS.
V informačním okně je možné zobrazit všechny položky z
databáze komplexní radonové informace, které by mohli vy-
užít i odborníci pracující v oblasti radiační ochrany. Pro laic-
kého uživatele z řad veřejnosti a lokální administrativy by
však bylo toto množství informací spíše matoucí. Proto do-
poručujeme pro webové zobrazení v informačním okně ná-
sledující důležité položky z jednotlivých tematických bloků,
představující minimalistickou verzi informačního okna:

1. Správní údaje
Kód a název obce, kód a název části obce

2. Údaje o geologickém podloží
Horninový typ v centroidu podle geologických map 1 : 50 000
a 1 : 500 000

3. Údaje o radonovém indexu geologického podloží v cen-
troidu části obce
Číselné a slovní označení radonového indexu podloží

4. Údaje o dávkovém příkonu gama záření hornin
Dávkový příkon gama záření hornin (nGy.h–1)

5. Údaje o radonu v objektech v jednotlivých eratémech
Aritmetický průměr a průměr maxim objemové aktivity ra-
donu v objektech v jednotlivých eratémech

6. Údaje o koncentracích radonu v geologickém podloží
částí obcí situovaných v jednotlivých eratémech
Aritmetický průměr a průměr maxim objemové aktivity ra-
donu v podloží podle eratémů

7. Údaje o koncentracích radonu v objektech v jednotli-
vých obcích
Celkový počet měřených objektů v obci, průměrná koncen-
trace radonu v obci.
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1. V etapě 2012 zakázky Komplexní radonová informace
pro administrativní jednotky byla sumarizována a aktu-
alizována dostupná georeferencovaná data, týkající se
radonového indexu podloží, radiometrie, objemové ak-
tivity radonu v objektech a topografického podkladu.
Zpracování bylo provedeno v programu ArcGIS 9.3.

2. Byla vytvořena databáze georeferencovaná na centroidy
obcí a jejich částí. Pro praktické použití v připravované
internetové aplikaci je nutno zvážit a rozhodnout, které
položky se objeví v identifikačním okně pro centroid
obce nebo její části. Vzhledem k tomu, že údaje bude
využívat převážně veřejnost včetně lokální administrati-
vy, byl navržen redukovaný seznam položek.

3. V roce 2013 – po výběru položek pro „Komplexní rado-
novou informaci pro administrativní jednotky“ – bude
proveden převod výběru do nové aplikace ArcGIS
Viewer for Flex, zahájen zkušební provoz v intranetu
ČGS a uvolněna aplikace do internetu.

Poděkování. Práce na projektu byly finančně podpořeny zakáz-
kou SÚJB „Vytvoření komplexní radonové informace pro admi-
nistrativní jednotky – etapa 2012“, č. projektu ČGS 522010.
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