
Radioaktivita je jednou ze základních fyzikálních vlastností 
hornin. Její hodnocení je součástí regionálně geologic-
kého výzkumu, neboť zvýšená radioaktivita horninového 
prostředí může představovat environmentální riziko, při-
nejmenším limituje využitelnost hornin například ve sta-
vebnictví. Převážná část ionizujícího záření, jemuž je 
vystavena naše populace, souvisí s přítomností přirozených 
primordiálních radionuklidů v horninovém prostředí (např. 
Bencko et al. 2011, Beamish 2014). Tento článek suma-
rizuje údaje o obsazích tří hlavních přirozených radioak-
tivních prvků (K, U a Th) v sedimentárních horninách sv. 
části moravsko-slezského paleozoika, na území pokrytém 
mapovými listy 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 
15-41 Hlučín a 15-43 Ostrava. Součástí vysvětlivek ke  
geologickým mapám v měřítku 1 : 50 000 (pro území ČR) 

je zpravidla hodnocení radioaktivity hornin, jehož autoři  
(M. Manová, K. Šalanský nebo M. Matolín) se opírají ze-
jména o výsledky letecké gamaspektrometrie, která má 
vedle nesporných výhod několik zásadních nedostatků, 
mezi něž patří nemožnost stanovení obsahu K, U a Th 
v konkrétním horninovém typu. Intenzita detekovaného 
gama záření při leteckém průzkumu reprezentuje plochu 
o průměru stovky metrů, a proto takto zjištěná radioaktivita 
odpovídá přibližně průměrné hodnotě pro danou plochu.

Článek vychází z laboratorního stanovení obsahů K, 
U a Th v 1612 horninových vzorcích. Přirozená radioak-
tivita jednotlivých horninových typů je hodnocena na zá-
kladě vypočtené hmotnostní aktivity ekvivalentu 226Ra. 
V případě siliciklastik, která ve sledovaném území vystu-
pují na velkých plochách a zásadním způsobem ovlivňují 
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Summary: The paper provides detailed information on the natural 
radioactivity of sedimentary rocks in the northeastern part of the 
Moravo-Silesian Palaeozoic Basin in the Bohemian Massif. The studied 
area is dominated by the Lower Carboniferous flysch sediments 
belonging to the Horní Benešov, Moravice, and Hradec-Kyjovice 
formations (from botttom to the top). These three flysch formations 
consist of siliciclastic sediments, mainly graywackes, siltstones, silty 
shales, and clay shales, while conglomerates are less abundant. The 
overlying sediments of the Ostrava Formation (Namurian) occur on 
the eastern margin of the studied area. The Ostrava Formation has 
a character of a paralic coal-bearing molasse with alternating beds 
of sandstone (or arkose), siltstone and claystone. The sediments 
often have an elevated content of organic matter, concentrating 
into coal seams. The rocks of the Ponikev Formation (Devonian) 
occur in a narrow belt in the western part of the studied area. The 
Ponikev Formation consists mainly of silicites. Potassium, uranium 
and thorium contents were measured using a laboratory gamma-

ray spectrometer in 1612 rock samples from 672 localities on five 
map sheets (1 : 50 000 scale). The calculated values of mass activity 
of 226Ra equivalent (am) demonstrate that the natural radioactivity 
of sedimentary rocks of all three flysch formations is lower or 
similar to that of the average Earth crust (about 180 Bq . kg–1). The 
radioactivity of flysch sediments increases with decreasing grain 
size from psephites (average am is 122 Bq . kg–1) to psammites  
(144 Bq . kg–1) and to aleurites + pelites (188 Bq . kg–1). Siltstones and 
claystones with a low organic matter content (226 Bq . kg–1), coaly 
siltstones and coaly claystones (240 Bq . kg–1), coaly sandstones 
and arkose sandstones (232 Bq . kg–1), and coal (202 Bq . kg–1) of 
the Ostrava Formation show slightly higher average am values.  
The relatively high radioactivity of these sediments is related to the 
elevated content of uranium (7.9 ppm on average). 
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regionální pole přirozené radioaktivity, je uvedena i hod-
nota dávkového příkonu, odvozená z obsahů tří výše zmí-
něných prvků.

Paleozoické jednotky na sledovaném území 
a jejich horninová náplň

Sedimentární horniny moravskoslezského paleozoika 
na sledovaném území náleží k pěti souvrstvím: ponikev-
skému, hornobenešovskému, moravickému, hradecko-ky-
jovickému a ostravskému.

Ponikevské souvrství (dále jen PonS) zde vystupuje 
pouze v úzkém pruhu při západním okraji sledovaného 
území, na mapových listech 15-14 Krnov a 15-32 Opava. 
PonS je tvořeno silicity, které mají charakter křemitých 
břidlic s vložkami černých masivních silicitů rohovcového 
vzhledu s místy hojnými křemennými žilkami (např. Ko-
verdynský 1993). Mocnost PonS na listu Opava nepřesa-
huje 150 m (Macoun 1992), na listu Krnov je přes 100 m 
(Skácel 2000).

Hornobenešovské souvrství (HoBeS), moravické sou-
vrství (MorS) a hradecko-kyjovické souvrství (HrKyS) 
reprezentují typická flyšová souvrství (kulm) jesenického 
bloku, vytvořená sedimentací siliciklastického materiálu 
transportovaného turbiditními proudy (např. Dvořák 1994, 
Hartley – Otava 2001). HoBeS je tvořeno drobami (místy 
přecházejícími do křemenných pískovců), jílovými a sil-
tovými břidlice a také siltovci (časté jsou rytmity). MorS 
je tvořeno převážně drobami (hlavně litickými) a rytmity, 
v nichž se střídají siltové nebo jílové břidlice se siltovci 
a jemnozrnnými drobami. Místy se v MorS vyskytují 
konglomeráty s drobovou základní hmotou (zpravidla jde 
o gravelity). V HrKyS převažují siliciklastika s aleuritic-
kou nebo pelitickou strukturou (siltové a jílové břidlice, 
siltovce – často jde o rytmity) a psamity (litické droby, 
někdy arkózy) nad petromiktními konglomeráty s drobo-
vou základní hmotou. Charakteristiku flyšových sedimentů 
v této části moravsko-slezského paleozoika uvádí například 
Maštera (1975), Kumpera (1976), Zapletal et al. (1989), 
Dvořák (1994), Kumpera a Martinec (1995).

Litologie ostravského souvrství (OstrS) odpovídá para-
lické uhlonosné molase. Celková mocnost OstrS dosahuje 
téměř 3000 m. Stratigraficky se dělí na čtyři členy: petř-
kovické, hrušovské, jaklovecké a porubské vrstvy (např. 
Macoun – Müller 1992, Dopita 2003, Dopita et al. 2005, 
Pešek – Sivek 2012). Díky velké rozmanitosti sedimentač-
ního prostředí je OstrS litologicky velmi pestré, střídají se 
v něm cyklicky uspořádané mořské, brakické a terigenní 
sedimenty (mocnost cyklotém je 15–40 m). Z petrogra-
fického hlediska jde dominantně o siliciklastika s psami-
tickou, aleuritickou nebo pelitickou strukturou (převážně 
jemnozrnné nebo středně zrnité pískovce, případně arkózy, 
siltovce a jílovce), často se zvýšeným obsahem uhelné 
hmoty, koncentrující se do uhelných slojí. Ojedinělé jsou 
konglomeráty, jejichž podíl na složení celého souboru sili-
ciklastik je pod 1 % (Dopita 2003), hojné jsou však v tzv. 
zámeckém slepenci (litologicky jde o středně až hrubě zr-
nité pískovce s vložkami gravelitů v nižší části porubských 

vrstev), jenž je výsledkem narušení paralického vývoje bě-
hem glaciálu (viz Jirásek et al. 2013b). Podrobnější údaje 
k petrografickým poměrům OstrS a jeho vývoji uvádí na-
příklad Dopita a Kumpera (1993), Žídková et al. (1997), 
Dopita et al. (2005), Pešek a Sivek (2012), Hýlová et al. 
(2013), Jirásek et al. (2013a, b, 2018).

Vzorky a metody

Během terénních prací bylo na území pokrytém mapovými 
listy 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlu-
čín a 15-43 Ostrava na celkem 672 lokalitách odebráno 
1612 horninových vzorků. Horninové vzorky reprezentující 
PonS, HoBeS, MorS a HrKyS byly získány převážně z vý-
chozů (přirozených nebo umělých) a svahových sedimentů, 
v menší míře z haldového materiálu v lomech a z odklizů 
v místech těžby štípatelných břidlic. V souborech vzorků 
z těchto čtyř souvrství jsou zastoupeny horniny ze všech 
jejich členů (jsou-li rozlišovány); místa odběru vzorků byla 
zvolena tak, aby jejich soubor reprezentoval celou plochu, 
na níž dané souvrství vystupuje. V případě OstrS byly 
z výchozů a svahových sedimentů odebírány pouze vzorky 
z petřkovických a hrušovských vrstev (v prostoru Landeku) 
a vzorky „zámeckého slepence“ (výchozy nad pravým bře-
hem Lučiny). V souboru vzorků z OstrS dominuje materiál 
získaný na haldách dolu Odra (Přívoz), dolu Hubert, příp. 
Stachanov (Hrušov), dolu Heřmanice (Hrušov) a na haldě 
Ema (Slezská Ostrava), jehož spolehlivé stratigrafické za-
řazení není možné. Nutno konstatovat, že studovaný soubor 
vzorků nepokrývá stejnoměrně celé souvrství, materiál z ja-
kloveckých vrstev je zastoupen minimálně, pokud vůbec.

Determinace hornin byla prováděna pouze makrosko-
picky, a proto jsou klastické sedimenty děleny pouze na tři 
základní skupiny, a to psefity, psamity a aleurity + pelity. 
V případě OstrS jsou všechny sedimenty s podstatným ob-
sahem uhelné složky (tj. nad 10 obj. %) bez ohledu na je-
jich strukturu označovány souborně jako uhelné sedimenty 
(jde převážně o uhelné jílovce nebo siltovce, méně často 
o uhelné pískovce, příp. arkózy). Je-li uhelná složka vý-
razně dominantní součástí vzorku, pak jde o uhlí. Takto 
chápané uhelné sedimenty a uhlí jsou v tomto článku cha-
rakterizovány souborně, a proto není nutno definovat kla-
sifikační rozhraní mezi nimi.

Na PřF UP v Olomouci byly v horninových vzorcích sta-
noveny obsahy K, U a Th pomocí spektrometru SG – 1000 
LAB s NaI(Tl) detektorem o objemu 0,35 dm3 (průměr 
76 mm, délka 76 mm). Základem uvedeného přístroje je 
laboratorní spektrometr gama záření GR-320 LAB včetně 
PC s obslužným SW, digitálními vahami (600 g / 0,01 g) 
a sadou etalonů K, U, Th (a též 137Cs) o objemu 250 ml 
(dodavatel firma Exploranium CZ, s. r. o.). Kalibrace pří-
stroje byla prováděna měsíčně. Před měřením byly horni-
nové vzorky rozdrceny a uzavřeny do krabiček o objemu 
250 ml, v nichž byly následně měřeny. Hmotnost takto při-
pravených vzorků se pohybovala kolem 400 gramů. Doba 
měření: 1800 s. Meze detekce: 0,5 hm. % K, 1,5 ppm U  
a 1,5 ppm Th. Pokud byl v analyzovaném vzorku obsah 
některého ze stanovovaných prvků pod mezí detekce, bylo 
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map sheet / geol. unit / 
rock type

n
K (wt. %) U (ppm) Th (ppm) am (Bq . kg–1)

min. max. med. avg. min. max. med. avg. min. max. med. avg. min. max. med. avg.

map sheet 15-14 Krnov (n = 156)

PonS – silicites 29 0.2 1.9 0.8 0.8 0.4 4.3 1.0 1.5 0.5 10.3 3.0 3.8 19 144 53 61

HoBeS – psephites 2 1.3 1.5 1.4 1.4 1.3 1.5 1.4 1.4 7.6 8.2 7.9 7.9 92 102 97 97

HoBeS – psammites 32 1.2 2.3 1.9 1.9 1.0 3.0 1.9 2.0 6.8 13.5 10.0 10.0 98 153 130 128

HoBeS – aleurites + pelites 5 2.1 4.2 3.2 3.2 2.0 4.2 3.3 3.1 11.1 17.5 13.7 13.8 163 240 184 196

MorS – psephites 2 1.3 1.7 1.5 1.5 2.2 2.6 2.4 2.4 12.2 15.5 13.9 13.9 129 163 146 146

MorS – psammites 62 0.7 2.5 1.8 1.7 1.0 4.1 2.1 2.1 5.7 45.6 9.7 10.7 78 344 128 130

MorS – aleurites + pelites 24 1.5 3.7 2.7 2.7 2.0 5.3 3.3 3.3 10,9 17,9 13,5 13,6 130 240 188 185

map sheet 15-32 Opava (n = 289)

PonS – silicites 27 0.2 0.8 0.3 0.4 < 0.3 2.0 0.5 0.7 < 0.3 2.6 1.2 1.2 < 10 48 26 25

HoBeS – psephites 2 2.3 2.4 2.4 2.4 3.3 3.4 3.4 3.4 11.9 14.6 13.3 13.3 167 183 175 175

HoBeS – psammites 24 1.3 2.5 2.0 2.0 1.2 10.8 2.0 2.4 8.7 15.6 10.9 11.1 104 267 137 141

MorS – psephites 25 1.4 2.1 1.9 1.8 1.3 7.4 2.2 2.4 6.3 17.4 9.3 9.9 91 223 121 131

MorS – psammites 91 0.9 2.9 1.7 1.7 1.3 5.0 2.5 2.6 6.9 32.3 11.4 11.7 100 278 135 142

MorS – aleurites + pelites 87 1.1 4.2 2.4 2.5 1.4 8.4 3.0 3.3 7.8 24.3 12.6 12.8 112 295 171 174

HrKyS – psephites 1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.9 1.9 1.9 1.9 9.2 9.2 9.2 9.2 125 125 125 125

HrKyS – psammites 32 0.9 3.0 2.3 2.2 1.5 4.6 2.9 2.9 7.7 17.6 12.4 12.3 104 207 159 161

map sheet 15-34 Vítkov (n = 614)

MorS – psephites 2 1.9 2.1 2.0 2.0 2.5 3.7 3.1 3.1 11.6 12.9 12.3 12.3 144 171 158 158

MorS – psammites 106 0.6 3.0 1.7 1.7 1.0 5.6 3.1 3.1 6.6 23.8 11.7 12.3 72 244 150 150

MorS – aleurites + pelites 140 1.7 4.0 2.8 2.8 1.8 13.4 4.4 4.5 8.4 34.8 13.5 13.9 139 430 202 204

HrKyS – psephites 67 0.8 3.0 1.5 1.6 1.0 5.0 2.0 2.2 4.0 15.0 7.4 8.2 59 192 106 113

HrKyS – psammites 234 0.6 3.6 2.0 1.9 1.0 20.6 3.1 3.3 5.9 29.2 11.3 11.3 77 400 154 153

HrKyS – aleurites + pelites 65 1.9 4.4 2.7 2.9 2.3 9.0 4.1 4.4 8.8 19.9 12.7 13.1 141 299 193 200

map sheet 15-41 Hlučín (n = 121)

HrKyS – psephites 4 1.9 2.5 2.2 2.2 2.2 5.1 3.7 3.7 9.9 22.6 15.4 15.8 130 254 185 189

HrKyS – psammites 65 0.5 2.8 1.5 1.7 1.0 6.0 2.8 2.8 7.5 17.7 11.7 11.8 82 225 139 143

HrKyS – aleurites + pelites 43 1.3 5.9 2.5 2.6 2.2 5.9 3.2 3.4 9.8 25.5 11.8 12.2 127 363 166 175

OstrS – psammites 9 0.7 1.9 0.9 1.1 0.4 1.7 0.9 1.0 2.8 9.2 5.0 5.6 40 110 75 72

map sheet 15-43 Ostrava (n = 432)

HrKyS – psammites 121 3.0 2.4 1.2 1.2 1.0 7.9 2.6 2.7 3.7 35.5 10.8 11.2 41 304 125 128

HrKyS – aleurites + pelites 94 1.0 3.7 2.4 2.4 2.1 6.0 3.7 3.8 6.8 19.5 11.6 11.9 94 258 172 174

OstrS – psephites 7 1.4 1.9 1.6 1.6 0.7 1.3 1.1 1.0 2.8 4.5 3.2 3.4 61 88 73 72

OstrS – psammites 56 0.4 3.2 1.9 1.9 0.9 8.2 3.1 3.5 4.3 31.6 10.2 11.5 67 337 143 155

OstrS – aleurites + pelites 21 1.4 3.0 2.4 2.3 3.4 10.6 6.0 6.5 8.6 22.4 16.1 15.5 150 292 222 226

OstrS – coaly sed. + coal 133 < 0.1 3.7 1.8 1.9 2.6 21.4 7.4 8.1 < 0.3 29.0 13.6 14.1 87 487 227 228

Tabulka 1. Obsahy přirozených radioaktivních prvků (K, U, Th) v horninách, vypočtené hodnoty hmotnostní aktivity ekvivalentu 226Ra (am); 
n = počet vzorků
Table 1. Contents of the natural radioactive elements (K, U, Th) in rocks, calculated values of mass activity of 226Ra equivalent (am);  
n = number of samples. Explanations: PonS = Ponikev Fm., HoBeS = Horní Benešov Fm., MorS = Moravice Fm., HrKyS = Hradec-Kyjovice 
Fm., OstrS = Ostrava Fm



provedeno ještě jedno měření po dobu 5400 s, kdy byly 
meze detekce sníženy na 0,1 hm. % K, 0,3 ppm U a 0,3 
ppm Th.

Ze stanovených obsahů K, U a Th byla vypočtena hmot-
nostní aktivita ekvivalentu 226Ra (am), umožňující jedno-
duše a jednoznačně (jediným číslem) vyjádřit přirozenou 
radioaktivitu horniny. Kalkulován byl i dávkový příkon zá-
ření gama terestrického původu (D), tedy dávkový příkon 
záření gama pocházejícího z horniny se známými obsahy K, 
U a Th (jde o teoreticky vypočtený dávkový příkon záření 
gama nad nekonečným poloprostorem horniny s konkrét-
ními, laboratorně stanovenými koncentracemi K, U a Th). 
Hodnoty am a D byly z výsledků gamaspektrometrických 
analýz vypočteny pomocí vztahů am [Bq . kg–1] = (0,077 ×  
313 K) + 12,35 U + (1,43 × 4,06 Th), D [nGy . h–1] =  
(0,043 × 313 K) + (0,427 × 12,35 U) + (0,662 × 4,06 Th), 
do nichž je obsah K dosazován v hm. %, obsahy U a Th 
v ppm (Beretka – Matthew 1985, UNSCEAR 1988, Ma-
tolín – Chlupáčová 1997, Ngachin et al. 2007, Eštoková –  
Palaščáková 2013).

Výsledky gamaspektrometrických měření

V tabulce 1 jsou sumarizovány výsledky všech laborator-
ních stanovení obsahů K, U a Th ve vzorcích paleozoických 
sedimentů ze sledovaného území a vypočtené hodnoty am. 
Údaje v tabulce 1 jsou uspořádány po jednotlivých mapo-
vých listech, aby jimi bylo možno doplnit příslušnou část 
kapitoly „Geofyzikální poměry“ v již existujících vysvět-
livkách k příslušným mapovým listům nebo aby poskytly 

základní údaje o radioaktivitě hornin na mapových listech, 
k nimž oficiální vysvětlivky neexistují anebo v nichž tato 
kapitola chybí. V tabulce 2 jsou uvedeny průměrné obsahy 
K, U a Th pro strukturně odlišné typy siliciklastických 
sedimentů HoBeS, MorS a HrKyS z celého studovaného 
území. Součástí tabulky 2 jsou i kalkulované hodnoty am 
a dávkového příkonu záření gama pocházejícího ze studo-
vaných hornin (D). Získané poznatky jsou komentovány 
v následující kapitole.

Diskuse

1. Pole přirozené radioaktivity spjaté s horninovým prostře-
dím je na sledovaném území zásadním způsobem ovlivňo-
váno zde zcela dominantními flyšovými sedimenty. Z údajů 
v tabulkách 1 a 2 je zřejmé, že radioaktivita aleuritů a pe-
litů (vyjádřená pomocí am) je v průměru výrazně vyšší než 
radioaktivita siliciklastik s psefitickou nebo psamitickou 
strukturou. Průměrná hodnota am pro celý soubor vzorků 
flyšových sedimentů ze sledovaného území je 157 Bq . kg–1 
(D = 76 nGy . h–1). Průměrná hodnota am pro všechny pse-
fity z tohoto souboru je 122 Bq . kg–1 (D = 60 nGy . h–1), 
pro psamity 144 Bq . kg–1 (D = 69 nGy . h–1), pro aleurity + 
pelity 188 Bq . kg–1 (D = 91 nGy . h–1).

Nabízí se otázka, kdy lze konkrétní hodnotu am považo-
vat za vysokou, nebo naopak za nízkou. Za smysluplné lze 
považovat srovnání s hodnotami am vypočtenými z klarků 
K, U a Th. V literatuře uváděná klarková hodnota pro jeden 
a týž chemický prvek se často výrazně liší, a to v závislosti 
jak na kvantitě a kvalitě dat, tak i na způsobu jejich zpra-
cování. Z klarků zveřejněných Goldschmidtem v roce 1937 
(viz např. Bouška et al. 1980), kdy jde o 2,59 hm. % K,  
4 ppm U a 11,5 ppm Th, má vypočtená am hodnotu 179 
Bq . kg–1 (D = 87 nGy . h–1). Rudnick a Gao (2005) pro 
svrchní část zemské kůry kontinentálního typu uvádí 2,80 
hm. % K2O (= 2,32 hm. % K), 2,7 ppm U a 10,5 ppm Th.  
Tomu odpovídá am 150 Bq . kg–1 (D = 74 nGy . h–1). 
Z klarků vypočtených jinými autory (přehled poskytuje 
např. Rudnick – Gao 2005) lze samozřejmě odvodit jiné 
hodnoty am a D. Autor pro posouzení míry radioaktivity 
hornin dlouhodobě preferuje hodnotu 180 Bq . kg–1 (am kal-
kulovaná z klarků podle Goldschmidta, po zaokrouhlení). 
Průměrná hodnota am vypočtená pro flyšové sedimenty 
vystupující na sledovaném území (157 Bq . kg–1) víceméně 
odpovídá hodnotě am pro průměrnou kůru kontinentálního 
typu. Nutno doplnit, že průměrná hodnota globálního D je 
odhadována na 55 nGy . h–1 (UNSCEAR 1988, Manová – 
Matolín 1995), střední hodnota D pro území ČR je 65,6 ± 
19,0 nGy . h–1 (Manová – Matolín 1995).

2. Postupné zvyšování radioaktivity flyšových sedi-
mentů moravskoslezského paleozoika v řadě psefit – psa-
mit – aleurit + pelit již doložili např. Manová a Matolín 
(1989), Zimák a Štelcl (2004) a Zimák (2012). V rámci 
této studie je tento trend zcela zřejmý u sedimentů MorS  
a HrKyS (tab. 2); v souboru vzorků z HoBeS nejsou dosta-
tečně zastoupeny ani psefity, ani aleurity a pelity, a tak vztah 
mezi strukturou sedimentu a hodnotou am hodnotit nelze. 
V případě MorS a HrKyS je růst am v řadě psefit – psamit –  
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HoBeS – psephites 4 1.9 2.4 10.6 136 66

HoBeS – psammites 56 1.9 2.2 10.5 134 65

HoBeS – aleurites + pelites 5 3.2 3.1 13.8 196 97

MorS – psephites 29 1.8 2.5 10.3 134 65

MorS – psammites 259 1.7 2.7 11.7 143 69

MorS – aleurites + pelites 251 2.7 4.0 13.5 192 93

HrKyS – psephites 72 1.6 2.3 8.6 117 57

HrKyS – psammites 452 1.7 3.0 11.4 146 70

HrKyS – aleurites + pelites 202 2.6 3.9 12.3 182 89

Tabulka 2. Průměrné obsahy K, U a Th v horninách hornobenešovského, 
moravického a hradecko-kyjovického souvrství, průměrné vypočtené 
hodnoty hmotnostní aktivity ekvivalentu 226Ra (am) a dávkového 
příkonu záření gama (D); n = počet vzorků
Table 2. Average contents of K, U and Th in rocks of the Horní Benešov, 
Moravice and Hradec-Kyjovice Formations, average calculated values 
of mass activity of 226Ra equivalent (am) and gamma radiation dose 
rate (D); n = number of samples. Explanations: HoBeS = Horní Benešov 
Fm., MorS = Moravice Fm., HrKyS = Hradec-Kyjovice Fm



aleurit + pelit vysvětlitelný snižováním obsahu klastického 
křemene za současného zvyšování objemu fylosilikátů (tím 
roste obsah K a také Th – viz obr. 1) a též často značným 
obsahem organické hmoty v čerstvě uložených sedimen-
tech zrnitostně odpovídajících aleuritům a pelitům, na niž 
může být vázán uran. Jak uvádí již Zimák (2018), lze 
v aleuritech a pelitech flyšových souvrství moravskoslez-
ského paleozoika předpokládat vazbu U na neoxidovanou 
organickou hmotu, redistribuce U v průběhu diageneze 
a dalších procesech je však možná. Z dat v tabulkách 1 a 2 
je zřejmé, že koncentrace U ve skupině aleuritů a pelitů 
jsou podstatně vyšší než v hrubozrnnějších siliciklastikách 
(to platí pro všechna tři sledovaná flyšová souvrství). Nutno 
poznamenat, že modální složení strukturně odlišných sili-
ciklastických sedimentů a následně i míra jejich přirozené 
radioaktivity jsou ovlivněny jak procesy probíhajícími 
v turbiditních systémech během transportu a sedimentace, 
tak zcela zásadně i litologickými poměry ve snosné oblasti 
(v případě jesenického bloku moravskoslezského kulmu 
na tuto skutečnost upozorňují již Zimák a Štelcl 2004, Zi-
mák 2012, 2018).

3. V souborech vzorků ze všech tří flyšových souvrství 
převažují psamity (jde hlavně o droby, méně hojné jsou ar-

kózy a křemenné pískovce). Průměrná am psamitů se mírně 
zvyšuje od HoBeS (134 Bq . kg–1) k MorS a HrKyS (143 
a 146 Bq . kg–1).

4. V rámci souboru vzorků flyšových sedimentů byla 
nejvyšší radioaktivita zaznamenána u siltovce z MorS, 
pocházejícího z výchozu na k. ú. Klokočov u Vítkova  
(list 15-34 Vítkov): stanovenému obsahu 2,6 hm. % K,  
13,4 ppm U a 34,8 ppm Th odpovídá am 430 Bq . kg–1 (D = 
199 nGy . h–1). Nutno poznamenat, že v makroskopicky ob-
dobných vzorcích šedočerných siltovců odebraných z téhož 
výchozu i z výchozů v blízkém okolí nebyly anomálně zvý-
šené koncentrace U a Th zjištěny, a nebyly ani stanoveny 
v okolních drobách. Druhým vzorkem s anomálně vysokou 
přirozenou radioaktivitou je droba z HrKyS z k. ú. Lesní  
Albrechtice (list 15-34 Vítkov) s 2,7 hm. % K, 20,6 ppm U  
a 13,9 ppm Th (am = 400 Bq . kg–1, D = 182 nGy . h–1). 

5. Radioaktivitu aleuritů + pelitů, uhelných sedimentů 
a uhlí ostravského souvrství lze na základě vypočtených 
hodnot am (viz tab. 1) považovat za zvýšenou, a to vlivem 
výrazně nadklarkových obsahů uranu ve většině vzorků 
reprezentujících tyto skupiny sedimentů. Například z prů-
měrných obsahů K, U a Th v souboru vzorků uhelných 
sedimentů a uhlí (1,9 hm. % K, 8,1 ppm U, 14,1 ppm Th) 
lze odvodit, že podíl uranu (a dceřiných produktů) na hod-
notě am je 44 %, podíl thoria (a dceřiných produktů) 36 %, 
draslíku 20 %. Proto i dávkový příkon záření gama spjatý 
s horninami ostravského souvrství je relativně vysoký: pro 
skupinu aleurity + pelity a pro soubor zahrnující uhelné 
sedimenty a uhlí jsou vypočtené průměrné hodnoty 107 
a 106 nGy . h–1.

Závěr

Hlavní poznatky získané studiem přirozené radioaktivity 
vzorků paleozoických sedimentů odebraných na území 
mapových listů 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-34 Vítkov, 
15-41 Hlučín a 15-43 Ostrava lze shrnout do dvou bodů:

1. Průměrná hodnota hmotnostní aktivity ekvivalentu 
226Ra (am) paleozoických flyšových sedimentů hornobe-
nešovského, moravického a hradecko-kyjovického sou-
vrství je 157 Bq . kg–1. Jde o hodnotu blízkou am vypočtené 
pro průměrnou zemskou kůru kontinentálního typu (cca  
180 Bq . kg–1). Radioaktivita flyšových sedimentů roste 
s klesající velikostí zrna v řadě psefity (průměrná am je  
122 Bq . kg–1) – psamity (144 Bq . kg–1) – aleurity + pe-
lity (188 Bq . kg–1). Hodnota am vypočtená pro jednotlivé 
horninové vzorky zcela výjimečně přesahuje 400 Bq . kg–1 
vlivem anomálně vysokým obsahů uranu (ve vzorku droby 
z k. ú. Lesní Albrechtice 20,6 ppm U).

2. Mírně zvýšenou přirozenou radioaktivitu vykazují 
aleurity, pelity, uhelné sedimenty a uhelné sloje ostrav-
ského souvrství (průměrná am pro celý soubor vzorků je 
228 Bq . kg–1), a to vlivem výrazně nadklarkových obsahů 
uranu (průměrný obsah uranu pro celý soubor vzorků  
je 7,9 ppm). Ve srovnání s průměrnou zemskou kůrou je  
ra  dioaktivita hodnocených aleuritů, pelitů, uhelných sedi-
mentů a uhlí jen mírně zvýšená, a neměla by proto předsta-
vovat žádné environmentální riziko.
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Obr. 1. Korelace draslík versus thorium v siliciklastických sedimentech 
hradecko-kyjovického souvrství.
Fig. 1. Potassium versus thorium correlation in siliciclastic sediments 
of the Hradec-Kyjovice Formation.
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