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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá stanovením vlivu vlhkosti na objemovou aktivitu 

radonu v zeminách s rozdílnou plynopropustností na vybraných pozemcích. Součástí 

diplomové práce je také stanovení radonového indexu pozemku. Teoretická část 

diplomové práce je zaměřena na obecný popis radonové problematiky. V experimentální 

části jsou diskutovány výsledky stanovení plynopropustnosti zemin na vybraných 

lokalitách, v jejíž závislosti byl následně stanoven radonový index pozemku. V práci  

je zpracován přehled výsledných hodnot objemových aktivit radonu za období s přidanou 

vlhkostí v geologickém profilu a taktéž výsledné hodnoty objemových aktivit radonu 

v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu. Z výsledných hodnot objemových 

aktivit radonu v období s přidanou vlhkostí lze konstatovat, že po odebrání vzorků půdního 

vzduchu v nízké plynopropustnosti zemin byly hodnoty objemových aktivit radonu vlivem 

nasáté vody navýšené a radonový index pozemku byl pozměněn. Z uvedeného vyplývá, 

že nepříznivé okolní podmínky mohou vést k vydání ne zcela odpovídajících výsledků.  

V takových případech doporučuji provést opakované měření objemových aktivit radonu 

za méně extrémních meteorologických podmínek. 

Klíčová slova: radon, půdní plyn, migrace radonu, radonová rizika, radioaktivita, 

radonový program. 



 

 
 

ABSTRACT 

This master thesis deals with determine of humidity on radon volume activity  

in different soil gas permeabilities in a given land. The thesis also includes stating radon 

index in the given land. Theoretical part of the thesis is focused on a general description  

of radon problems. Experimental part are debated results on stating soil gas permeabilities  

in selected localities. Radon index was stated according to gas permeability. In the thesis 

there is an overview of radon volume activities final results within a period with added 

humidity in a geological profile and also radon volume activities final results within  

a period without added humidity in a geological profile. From radon volume activities 

results with added humidity can be stated that in low gas permeability after taking 

specimens of soil air the results of radon volume activities have been higher due to the 

absorbed water and radon index of the land has been changed. It follows that adverse 

conditions can lead to not entirely adequate results. In that case I recommend taking 

repeated measurements of radon volume activities in less extreme weather conditions. 

Keywords: radon, soil gas, migration of radon, radon risks, radioactivity, radon 

program. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
214Bi    Bismut - izotop 

ČR    Česká republika 

ČSN   Česká technická norma 

OAR  Objemová aktivita radonu – koncentrace radonu, která udává počet 

radioaktivních přeměn izotopu 222Rn za jednu sekundu v jednom 

krychlovém metru, vyjadřuje se v kBq/m3. 

214Pb  Olovo - izotop 

214, 218Po  Polonium - izotop 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

RI   Radonový index pozemku - je ukazatel popisující míru rizika pronikání 

radonu z geologického podloží do objektu nacházejícím se na daném 

pozemku. 

222Rn  Radon – radioaktivní izotop 

238U   Uran – radioaktivní izotop 
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1 ÚVOD 

Celosvětově se radonové problematice věnují odborníci již řadu let. V České 

republice se problematikou radiační ochrany zabývává Statní úřad pro jadernou bezpečnost 

se sídlem v Praze 1. Na základě provedených studií týkajících se výskytu radonu na našem 

území byl dne 24. ledna 1997 vydán zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění. Tento zákon ukládá mimo jiné povinnost stanovení radonového indexu 

pozemku před započetím výstavby obytného objektu.  

Aniž by si to lidstvo uvědomovalo, je denně vystaveno přírodním i umělým 

zdrojům radioaktivity. Z tohoto důvodu je v posledním desetiletí věnována zvýšená 

pozornost problematice monitorování a stanovení radioaktivity prostředí, jak ve světě, tak 

v České republice. Důsledkem vlivu umělých či přírodních zdrojů radioaktivity jsou 

narůstající radiační zátěže populace. Ozáření organismu je způsobeno přírodními 

radionuklidy, které do těla vstupují jednak ingescí nebo inhalací.  

V minulosti bylo riziko problematiky radonu spojováno s rakovinou plic u horníků. 

Do té doby radonu nebyla věnována zvláštní pozornost. V roce 1951 William Bale 

uveřejnil myšlenku, že úmrtí horníků mohlo být spjato s produkty přeměn radonu, které by 

mohly způsobit rakovinu plic těchto pracovníků. V současné době Statní úřad pro jadernou 

bezpečnost vede celostátní profesní evidenci zdrojů ionizujícího záření, kterému  

by pracovníci mohli, při výkonu jejich povolání, být vystaveni. 

Vlivem přísné legislativy a dostupných technologií jsou dnes prováděna rozsáhlá 

měření koncentrace radonu, jakožto radioaktivního plynu, na stavebních pozemcích  

či v objektech s cílem chránit zdraví populace. Monitorovací síť radiační ochrany  

je zajišťována na našem území pod záštitou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany. 

Diplomová práce se zabývá problematikou zjištění vlivu vlhkosti na objemovou 

aktivitu radonu na vybraných stavebních pozemcích, konkrétně, zda-li vlivem vlhkosti 

může dojít k výraznému ovlivnění hodnot objemových aktivit radonu v rozdílných 

plynopropustnostech zemin. Konzultace a jednotlivá měření se zapůjčením měřící techniky 

byly prováděny ve spolupráci s firmou Aktivita – Radon.  
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1.1 Cíl práce 

Stanovené cíle diplomové práce jsou: 

1. Stanovení plynopropustnosti zemin na třech vybraných lokalitách. 

2. Provedení měření objemové aktivity radonu v rozdílných plynopropustnostech 

zemin v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu a v období přidané 

vlhkosti v geologickém profilu na vybraných lokalitách. 

3. Zjištění vlivu vlhkosti v rámci jednotlivých plynopropustností zemin na naměřené 

hodnoty objemové aktivity radonu na vybraných lokalitách. 

4. Posouzení jednotlivých závislostí objemových aktivit radonu v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu s obdobím přidané vlhkosti v geologickém profilu. 

5. Doporučení pro měření objemové aktivity radonu v období přidané vlhkosti 

v geologickém profilu. 
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2 PROBLEMATIKA RADONU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 

V této kapitole je popsán výskyt radonu v životním prostředí, jeho vliv  

na lidský organismus, jeho zdroje v životním prostředí, výskyt radonu v České republice  

i ve světě a platná legislativa vztahující se k povinnostem stanovení radonového indexu 

pozemku. 

2.1 Radioaktivita životního prostředí 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, ionizační záření, kterému je populace vystavena, 

pochází z přírodních a umělých zdrojů. Mezi přírodní zdroje radioaktivity lze zařadit děje, 

které provázely život na Zemi už od pradávna. Například kosmické záření a radioaktivita 

hornin, atmosféry a hydrosféry mají předpoklad podílet se na vnitřním ozáření organismu. 

Mezi umělé zdroje radioaktivity lze zařadit ionizující záření. Hodnota roční globální 

průměrné efektivní dávky z přírodních zdrojů je 2,7 mSv na každého jedince, z čehož  

se 50 % podílí inhalace radonu s jeho produkty přeměny (Matolín, 2011).  

V roce 1986 francouzský vědec Henri Becquerel při studiu fluorescence uranových 

solí objevil přirozenou radioaktivitu. Při svém výzkumu Becquerel použil fotografickou 

desku. Zjistil, že vlivem uranových solí, které umístil na fotografickou desku, došlo k jejím 

změnám i přesto, že deska nebyla ozářena světlem. Usoudil, že z uranových solí vychází 

neviditelné radioaktivní záření (Černecká, 2013; FJFI ČVUT, 2011).   

Radioaktivita nebo také radioaktivní rozpad je samovolný rozpad nestabilních jader 

atomů a zároveň schopnost se přeměňovat na jádra jednodušší a přitom uvolňovat energii 

v podobě záření. Jedná o záření α, β či γ. Záření α tvoří kladně nabité částice jader helia, 

které obsahují dva neutrony a dva protony. Záření β tvoří proud záporně nabitých elektronů 

a záření γ tvoří elektromagnetické vlnění s krátkou vlnovou délkou (Surao.cz, 2015; 

Černecká, 2013).  

Radioaktivita hornin je vyvolána přítomností přírodních radionuklidů, které mohou 

být zdrojem všech tří uvedených typů záření. Koncentrace uranu a thoria se v jednotlivých 

typech hornin magmatických, metamorfovaných, sedimentárních liší. Nejpodstatnějšími 

radionuklidy jsou izotopy uranu 238U a 235U a thoria 232Th, které jsou mateřskými prvky 

přírodních rozpadových řad (viz kapitola 2.2.2). Uran a thorium, vyskytující se v horninách 

a stavebních materiálech, jsou zdrojem emanací. Radioaktivní emanace (viz kapitola 



Jana Černecká: Vliv vlhkosti na objemovou aktivitu radonu na pozemcích 
 

2015    4 

2.2.4), které se z těchto radionuklidů uvolňují do okolí, jsou inhalovány a způsobují 

radiační zátěž organismu (Matolín, 2011). 

2.2 Charakteristika radonu  

2.2.1 Historie 

Radon byl objeven roku 1900 Friedrichem Ernstem Dornem. Po prvních měřeních 

koncentrace radonu v dolech, při nichž byly zjištěny vysoké koncentrace tohoto plynu,  

se začínala tušit souvislost mezi radonem a rakovinou plic. Po celých dalších padesát let 

byly však všechny pokusy o vysvětlení vzniku rakoviny plic mezi horníky neúspěšné. 

V roce 1951 byl tento fakt objasněn Williamem Balem, který zjistil, že rakovina plic  

je pravděpodobně způsobena produkty přeměny radonu, které se usazují na plicích. Dalším 

zlomem v problematice radonu byl rok 1956, kdy byly naměřeny vysoké koncentrace 

radonu ve švédských obydlích. Přestože zde byly zjištěny vysoké koncentrace radonu, 

ostatní státy tomuto problému nevěnovaly pozornost. Až v 70. letech byla prokázána 

závažnost výskytu radonu v objektech téměř ve všech zemích severní polokoule 

(Danihelka et al., 2009; Jiránek, 2001; Mezinárodní agentura pro atomovou aenergii,1975). 

V České republice započalo řešení radonové problematiky v 80. letech. Na základě 

výzkumu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost byl vydán první Metodický pokyn 

hlavního hygienika a poté první vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 76/1991 Sb.,  

o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů. Poté byl 

dne 24. ledna 1997 vydán zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie  

a ionizujícího záření (tzv. atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

v platném znění a vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb.,  

o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Výše uvedený zákon ukládá 

povinnost majitelům stavebních pozemků stanovení radonového indexu pozemku před 

výstavbou objektu. Součástí zákona je také použití vhodných měřidel, doporučené 

metodické postupy a ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou (Jiránek, 2001). 

2.2.2 Radon 

Radon je radioaktivní plyn s protonovým číslem 86, který je bezbarvý, bez zápachu 

a bez chuti. Patří mezi vzácné plyny osmé skupiny prvků v Mendělejevově periodické 
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soustavě prvků. Je velmi dobře rozpustný ve vodě a lépe se rozpouští v nepolárních 

organických rozpouštědlech. Velmi dobře vede elektrický proud, jelikož má velmi nízký 

elektrický odpor. Teplota tání radonu je -71 °C, teplota varu je -62 °C a jeho hustota  

je 9,73 kg·m-3. Chemické sloučeniny v přírodních podmínkách nevytváří. Radon  

je nejvíce adsorbován uhlím, kaučukem, parafínem a v horninovém prostředí jíly. Radon 

vzniká přeměnami radionuklidů v rozpadových řadách. Nejznámější izotop radonu  

je 222Rn. Mezi další izotopy radonu patří 219Rn a 220Rn (Danihelka et al., 2009). 

V uran – radiové rozpadové řadě vzniká radon 222Rn (Obrázek 1). Jak již bylo výše 

uvedeno, horniny obsahují radionuklidy, například izotopy uranu, které jsou zdrojem 

záření. Během průběhu přeměn dojde ke tvorbě nových radionuklidů, přičemž se vyzáří 

částice α nebo β. Průběhy přeměn, tzv. poločasy rozpadu, se v rozpadové řadě různě liší. 

Prvním izotopem rozpadové řady je izotop uranu 238U. Izotop uran 238U se s poločasem 

rozpadu 4,5 miliardy let rozpadne na izotop radia 226Ra. Poločas rozpadu izotopu radia  

je 1 602 let, které se rozpadne na izotop radonu 222Rn. Izotop radonu se během 3,82 dne 

rozpadne na své tzv. krátkodobé produkty přeměny, mezi které patří bismut 214Bi, olovo 
214Pb, polonium 214Po a polonium 218Po. Po umístění půdního vzduchu do detekční komory 

nastane pozvolný rozpad (hodiny a dny) izotopu radonu 222Rn a relativně rychlé hromadění 

krátkodobých produktů přeměny (minuty – proto název krátkodobé) (Černecká, 2013; 

Jiránek, 2001).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 1: Uran – radiová rozpadová řada (Barnet, 1992) 
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2.2.3 Biologické účinky ionizujícího záření a radonu 

Biologické poznatky o ionizujícím záření jsou získávány již od počátku  

20. století. Při absorpci energie záření dochází k ionizaci a excitaci jednotlivých atomů  

či molekul. Podíl střední hodnoty energie ionizujícího záření o určité hmotnosti v daném 

bodě se označuje jako absorbovaná dávka D, jejíž jednotkou je gray (Gy), což odpovídá 

jednomu joule na kilogram (J·kg-1). Takto absorbovaná energie vyvolává fyzikální  

a chemické reakce, které mohou vyústit v biologické změny. K usnadnění srovnatelnosti 

jednotlivých dávek z různých typů ozáření je definovaná ekvivalentní dávka H, která 

vyjadřuje relativní příspěvek tkáňového či orgánového poškození k celkové zdravotní újmě 

odpovídající rovnoměrnému ozáření v rámci celého těla. Jednotkou efektivní dávky  

je sievert (Sv) (ICPR, 2007; Heribanová, 1998). 

Dělení účinků ionizujícího záření lze rozdělit na dva typy. V prvním případě 

dochází ke změně cytogenetické informace. Jedná se především o změny v genetických 

informacích buňky v chromozomech. Chromozomy obsahují zakódované vlastnosti  

v genech. Vlivem záření zde může dojít k mutacím, které se dle rozsahu dělí  

na genové a chromozomové. Druhým typem účinků, které mohou nastat po ozáření, je smrt 

buňky. Buňka může být usmrcena již v klidovém období, v tzv. intervizi, což je interval 

mezi buněčnými děleními. Další významnější typ buněčné smrti je vázaný na mitózu. 

Mitotická smrt buňky se pozoruje již při malých dávkách, které nestačí na vyvolání smrti 

v interfázi (Heribanová, 1998; Auvinen et al., 1996). 

Z hlediska vztahu a účinku dávky se rozlišují dva typy účinků: 1) deterministické 

účinky, jejichž závažnost vzrůstá s dávkou od určitého dávkového prahu, pod kterým  

se účinek neprojeví, mají charakteristický klinický obraz; 2) stochastické účinky, pro které 

se přepokládá bezprahový, převážně lineární vztah mezi dávkou a účinkem. Závislost 

těchto účinků na dávce má statický charakter, a proto pro ně bylo zavedeno označení 

stochastické. Velikost dávky záření nemění závažnost projevu u jedince, ale v populaci 

mění frekvenci přídatné četnosti zhoubných novotvarů. S rostoucí dávkou vzrůstá 

závažnost poškození organismu. Nelze předpovědět, u koho se účinek projeví, lze jen 

odhadnout, u jak velké části ozářené populace to pravděpodobně bude. Těmto účinkům lze 

přiřadit biologické působení radonu (Černecká, 2013; Heribanová, 1998).  

Vlivem biologických účinků radonu narůstá riziko vzniku nádorových onemocnění 

plic. Mylně se populace domnívá, že nebezpečí číhá ze strany inhalovaného radonu. Radon 
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po vydechnutí nezpůsobuje negativní dopad na zdraví člověka. Negativním vlivem 

přispívají produkty přeměny radonu (214Po a 218Po dodávají většinu radiační dávky  

do plic), které jsou v podstatě škodlivější než jejich mateřský prvek radon. Jsou kovové 

povahy a mohou ulpívat na aerosolech, které jsou následně inhalovány do organismu 

(Obrázek 1). Část aerosolových částic se, spolu s produkty přeměny, po vdechnutí zachytí  

na povrchu průdušek, druhá část částic se usazuje na plicích. Zde již dochází 

k radioaktivním přeměnám produktů radonu, přičemž je emitována vysoká energie 

v podobě α nebo β záření. Nejčastěji postihují epitelové výstelky dýchacích cest a bazální 

buňky. Po ozáření se část bazálních buněk reparuje, část odumírá a některá část 

je zmutována či dochází ke vzniku rakovinotvorných buněk (Černecká, 2013; Kolarž et al., 

2009; Heribanová, 1998). 

V současné době je prokázáno, na základě výsledků epidemiologických studií 

Světové zdravotní organizace v roce 2009, že s delším pobytem v obytných prostorech 

s vyšší koncentrací radonu se zvyšuje pravděpodobnost onemocnění rakovinou plic. 

V České republice ročně umírá na rakovinu plic více než 5 000 osob. Z toho 900 jedinců 

umírá na rakovinu plic v důsledku radonu a jeho produktů přeměny, žijících v obydlích 

s průměrnou objemovou aktivitou radonu (dále už OAR) 119 Bq/m3 (Tylová, 1994). 

Pokud je kouření spojeno s expozicí radonu a jeho produktů přeměny, zvyšuje  

se riziko onemocnění rakoviny plic. Je prokázáno, že vykouření jednoho balíčku cigaret 

denně je srovnatelné s celoživotním pobytem v objektu s objemovou aktivitou radonu  

200 Bq/m3. Statistika vypovídá, že ročně v České republice z jednoho milionu obyvatel 

zemře na rakovinu plic vlivem produktů přeměny radonu (koncentrace 200 Bq/m3)  

300 obyvatel a 350 jedinců zemře vlivem kouření (jeden balíček denně) (Černecká, 2013; 

Jiránek, 2001).  

Důležitý význam z hlediska výskytu rizika rakoviny plic má analýza výsledků 

třinácti evropských epidemiologických studií, která byla provedena v roce 2005 

profesorkou Sarah Darby. Analýza byla prováděna se zaměřením na  objekty s vyšší 

koncentrací radonu. Výzkum zahrnoval 14 208 jedinců, z toho 7 148 jedinců 

s diagnostikovanou rakovinou plic. Již při naměřené průměrné koncentraci radonu 

v objektech 104 Bq/m3 byla prokázána rakovina plic. Výsledkem studie bylo stanovení 

koeficientu relativního rizika, kdy kouření zvyšuje riziko rakoviny plic o 16 % na 100 

Bq/m3 (Černecká, 2013; Darby et al., 2005). 
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V roce 2001 v Německu byla provedena epidemiologická studie, které se zúčastnilo 

58 jedinců s diagnostikovanou rakovinou plic a 803 nekouřících jedinců. V obydlích těchto 

jedinců bylo prováděno roční měření koncentrace radonu, kde byla zjištěna průměrná 

koncentrace radonu 55 Bq/m3 (Kreuzer et al., 2001). 

V roce 2005 provedl Krewski ve Spojených státech amerických rozbor  

již provedených analýz v severoamerických obydlích. Projekt obsahoval data ze sedmi 

epidemiologických studií. Analýza zahrnovala 4 966 měření. Výsledkem studie bylo 

stanovení koeficientu relativního rizika, kdy kouření zvyšuje riziko rakoviny plic o 12 % 

na 100 Bq/m3. Krewski se také zaměřil na vliv radonu na nekouřící populaci. Analýzy  

se zúčastnilo 375 nekouřících jedinců. Bylo zjištěno, že již při naměřených průměrných 

koncentracích radonu v objektech 90 Bq/m3 byla prokázána rakovina plic u 271 

nekouřících jedinců (Krewski et al., 2005).  

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že 3 – 14 % rakoviny plic je způsobeno 

radonem a jeho produkty přeměny, které ve Spojených státech amerických mají  

za následek 21 000 úmrtí ročně. V Quebecu zemře na rakovinu plic vlivem radonu 600 

jedinců ročně (Field, 2011). 

2.2.4 Zdroje radonu 

Nejvýznamnějším zdrojem radonu v objektech je geologické podloží, stavební 

materiál a voda. Hlavním zdrojem radonu v objektech je geologické podloží. Radon a jeho 

akumulace v objektech závisí na obsahu uranu v podloží, propustnosti zemin, počtu trhlin 

v suterénu, obsahu radioaktivního radonu v ovzduší ve venkovním prostoru a také  

na meteorologických parametrech. Rozložení distribuce radonu v půdě je nestejnoměrné  

s běžným výskytem anomálií OAR, tudíž je nutné při měření OAR v půdní vzduchu 

provádět vyšší počet odběrových bodů.  

Přeměnami uranu v rozpadových řadách (Obrázek 1) vznikají radioaktivní emanace 

(což je podíl počtu atomů radonu uvolněných k počtu atomu radonu vytvořených) (Jiránek, 

2001), které se z části dostávají do půdního vzduchu nebo do vody obsažené v horninách,  

a poté jsou přenosnými medii radonu do atmosférického vzduchu. Tento proces se nazývá 

exhalace. Vzniklý radon se při procesu emanace pohybuje po krystalické mřížce minerálu 

k povrchu. S využitím dvou mechanismů transportu radonu z geologického prostředí, 
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konvekce a difúze (Obrázek 2), radon migruje trhlinami a póry zeminy nejsnadnější cestou 

k povrchu (Černecká, 2013; Radon-servis.cz, 2013).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrace emanace radonu v půdním vzduchu se vyjadřuje v objemové aktivitě 

radonu aV v jednotkách Bq/m3. Míra oddělení emanace do volného prostoru v hornině 

vyjadřuje koeficient emanování kem. Je definován poměrem množství emanace uvolněné  

do vnějšího prostředí pevné fáze horniny do jejich pórů za jednotku času k množství 

emanace, která ve stejném čase a objemu horniny vzniká. Koeficient emanování roste 

s teplotou, vlhkostí a stupněm oxidace horniny. Radioaktivní emanace jsou vedeny 

konvekcí, která je vázána pohybem podzemních vod a změnami tlaku (Matolín, 2011; 

Sakoda et al., 2011). 

Prvním způsobem šíření radonu v geologickém prostředí je difúze (Obrázek 2). 

Difúze je definována jako jev, při kterém dochází k tepelnému pohybu molekul a atomů 

plynu. Tento pohyb vede k jejich přemisťování z míst s vyšší koncentrací radonu do míst 

s nižší koncentrací radonu. Proces difúze radonu je ovlivňován uspořádáním částic 

horniny, pórovitostí prostředí, teplotou a množstvím podzemní vody. V druhém případě 

šíření radonu se jedná o konvekci. Ta je způsobena vnějšími vlivy, jako jsou tlakové  

a teplotní gradienty v geologickém prostředí, pohyb podzemní vody a tektonickými 

poruchami. Rychlost migrace radonu tímto mechanismem je o několik řádů vyšší než  

u prvního způsobu šíření difúzí. Radon se hromadí pod základovou deskou objektu 

 a do objektu se dostává prasklinami a netěsnostmi, tzv. komínovým efektem. Kvůli 

vzniklým netěsnostem v objektu vzniká podtlak u podlah ve sklepních prostorách, kde 

Obrázek 2: Migrace radonu z podloží (Barnet, 1992) 
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vzniká komínový efekt, který je způsoben rozdílem teplot vně a uvnitř objektu (Černecká, 

2013; Danihelka et al., 2009; Barnet, 1992). 

V České republice se hodnota koncentrace radonu v půdním vzduchu pohybuje 

v rozmezí 1 kBq/m3 až 200 kBq/m3. Tyto hodnoty se mění v závislosti na oblasti 

geologického profilu. Migrace radonu je podmíněna řadou vnějších faktorů, velký význam 

zde hraje propustnost hornin. Čím je zemina více propustná, tím je cesta difúze radonu 

snadnější. Mezi horniny s vysokou propustností patří písky a štěrky, kterými se radon 

rychle šíří. V horninách s nízkou propustností, jako jsou jíly, se radon hromadí (Jiránek, 

2001). 

Voda 

Mezi přírodní zdroje radonu v objektu patří podzemní voda, která je do objektu 

přiváděna. Radon je ve vodě rozpustný. Na množství koncentrace radonu ve vodě  

se podílejí horniny v geologickém profilu. Vyšší koncentrace radonu obsahuje voda, která 

proudí přes magmatické horniny a nižší, když voda protéká přes sedimentární horniny 

(Neznal et al., 2009). 

Umělé zdroje radonu 

Mezi umělé zdroje radonu v objektech se zařazují stavební materiály. Starší 

objekty, které byly stavěny v Jáchymově, mohou obsahovat stopy radia, odpady z těžby  

a zpracování rud. Obsah radia ve stavebních materiálech vede k ozáření osob v objektech 

z inhalace produktů přeměn radonu, ale i pronikavým γ zářením z takových materiálů. 

Mezi nejzávažnější stavební materiály používané v minulosti patří pórobetonové tvárnice, 

jejichž součásti jsou popílky s obsahem radia. Z těchto důvodů podléhají všechny 

materiály přísné kontrole, která je řízena Státním úřadem pro jadernou bezpečnost  

a to vyhláškou č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační 

ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., která stanovuje přípustnou hodnotu příkonu 

fotonového dávkového ekvivalentu v obytné nebo pobytové místnosti (Černecká, 2013; 

Neznal et al., 2009; Jiránek, 2001).  
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2.3 Radonový index pozemku, plynopropustnost a vlhkost 

zemin 

Radonový index pozemku je ukazatel popisující míru rizika pronikání radonu 

z geologického podloží do objektu nacházejícímu se na daném pozemku. Radonový index 

pozemku lze stanovit jako nízký, střední i vysoký. Radonový index pozemku vychází 

z posouzení hodnot objemové aktivity radonu 222Rn v půdním vzduchu i ze stanovení 

plynopropustnosti zemin, je závislý na stanovení OAR v půdním vzduchu  

a plynopropustnosti zemin, jelikož existuje přímá úměra mezi vyšší OAR a vyšší 

plynopropustností zemin, to znamená, že je vyšší riziko pronikání radonu  

do objektu (SÚJB et al., 2013; Barnet 1994).  

Objemová aktivita radonu je koncentrace radonu, která udává počet radioaktivních 

přeměn izotopu 222Rn za jednu sekundu v jednom krychlovém metru a vyjadřuje  

se v kBq/m3. Pro stanovení OAR dle normy ČSN 31 – 9; Veličiny a jednotky; Část 9: 

Atomová a jaderná fyzika se značí symbolem CA, pro niž je rozhodující hodnota třetího 

kvartilu (SÚJB et al., 2013). 

Pro stanovení radonového indexu pozemku (dále RI) se hodnota třetího kvartilu 

souboru dat OAR CA75 určí tak, že soubor dat o n hodnotách se seřadí vzestupně  

a pořadové číslo třetího kvartilu souboru N75 se stanoví výpočtem: N75 = 0,75 (n) + 0,25, 

kde n je maximální počet měřených bodů. Hodnota třetího kvartilu souboru dat je hodnota  

ze vzestupně seřazeného souboru dat odpovídající tomuto pořadí. V případě,  

že N75 není celé číslo, použije se pořadový údaj nejbližší nižší (SÚJB et al., 2013). 

2.3.1 Plynopropustnost zemin 

Jednotlivé zeminy se vyznačují rozdílnou plynopropustností a tudíž rozdílnou 

propustností vody, která se může v geologickém profilu vyskytovat. Pro stanovení 

plynopropustnosti zemin je nutná znalost pedologických vlastností. Zde jsem využila 

konzultace s odborníkem i vlastních zkušeností nabytých po dobu studia. Názvy a popisy 

zemin jsou uvedeny v normě ČSN 72 1001; Pojmenování a popis hornin v inženýrské 

geologii a v normě ČSN 73 1001; Zakládání staveb; Základová půda pod plošnými 

základy. Klasifikace zemin vychází z granulometrického složení zemin a frakcí, které výše 

uvedené normy specifikuji: f – fine - jemnozrnná, velikost zrn ˂ 0,063 mm, s  –  sandy  –  
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písčitá, velikost zrn v rozmezí 0,063 – 2 mm a g – gravel – štěrkovitá, velikost zrn 2 – 63 

mm (Tabulka 1). Dle jednotlivých zrnitostních frakcí zemin a jejich hmotnostních podílů  

f (%) jsou jemnozrnné zeminy v rámci normy ČSN 73 1001 klasifikovány třídami F1 až F8 

jílovité zeminy, písčité zeminy třídami S1 až S5 a štěrkovité zeminy G1 – G5 (Obrázek 3) 

(SÚJB et al., 2013).  

Tabulka 1: Tabulka velikost zrn (mm)  (SÚJB et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle hmotnostního podílu jemné frakce a velikosti zrn frakce lze jednotlivé 

zeminy zařadit do půdních druhů (dle Nováka): písčité (méně než 10 % jílu), hlinitopísčité 

(10 – 20 % jílu), písčitohlinité (20 – 30 % jílu), hlinité (30 – 45 % jílu), jílovitohlinité (45 – 

60 % jílu), jílovité (60 – 75 % jílu), jíly (více než 75 % jílu). Písčité půdy velmi dobře 

propouštějí vlhkost i vzduch. Jejich plynopropustnost je vysoká a obsah jílovitých částic  

je nízký. Co se týče mnutí mezi prsty, jsou ostré na dotek (Tabulka 2). Hlinité půdy 

obsahují zhruba stejný poměr jílovitých i písčitých částic a dobře propouštějí vlhkost  

i vzduch, jejich plynopropustnost je střední. Při mnutí hlinitých půd v suchém stavu mezi 

prsty šustí (Tabulka 2). Jílovité půdy obsahují vysoký podíl jílovitých částic. Špatně 

propouštějí vlhkost, na omak jsou za sucha tvrdé a za mokra mazlavé, lze z nich vytvarovat 

˃ 200 mm 63 – 200 mm 2 – 63 mm 
0,063 – 2 

mm 

0,002 – 0,063 

mm 
˂ 0,002 mm 

Balvany Kameny Štěrk Písek Prach Jíl 

Obrázek 3: Klasifikační diagram zemin (ČSN 73 1001) 
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delší váleček oproti písčitým půdám, ty nelze tvarovat téměř vůbec. Jílovité půdy  

se vyznačují nízkou plynopropustností (Vopravil, 2010; Jandák et al., 2003). 

Tabulka 2: Rozlišovací znaky půdních druhů v terénu (Jandák, 2003) 

 

Přidaná vlhkost v geologickém profilu je vlhkost, která se do geologického profilu 

dostane vlivem srážek nebo roztáním sněhové pokrývky. S přidanou vlhkostí 

v geologickém profilu souvisí i plynopropustnost zemin. Pokud se na stavebním pozemku 

vyskytuje jílovitý druh půdy, vlhkost je v geologickém profilu zadržena. V případě 

písčitého druhu půdy vlhkost geologickým profilem proteče. U hlinitých druhů půd záleží 

nejčastěji na tom, zda obsahuje více či méně jílovitých částic. Dle metodiky Státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost a dlouhodobých zkušeností z měření radonového indexu pozemku 

je známo, že prostředí s vyšší plynopropustností zemin je pro stanovení radonového indexu 

pozemku rizikovější než prostředí s nižší plynopropustností zemin, tím je i vyšší 

koncentrace radonu v objektech. Z několika opakovaných měření OAR v půdním vzduchu  

na stavebních pozemcích bylo zjištěno, že v letním období jsou hodnoty OAR nižší než 

v zimní období. Je to dáno zejména vlhkostí půdního profilu, kdy v letním období  

je vlhkost nižší a půdní vrstvy jsou lépe odvětrané. Vlivem vlhkosti mohou být pozměněny 

objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a tím mohou být změněny i radonové indexy 

pozemků. Vlhkost má také vliv na radioaktivní emanace. Dle experimentálních studií bylo 

prokázáno, že nezáleží na velikosti horniny, ale na velikosti pórů horniny (Janik et al., 

2015; SÚJB et al., 2013). 

Půdní druh Na dotek za sucha Na dotek za vlhka 

Lehká půda – písčitá, 

hlinitopísčitá půda 

Sypká, vrže mezi 

prsty, slabě soudržné 

Při zmáčknutí otisk prstu, vržou 

mezi prsty 

Střední půda – 

písčitohlinitá, hlinitá půda 
Prach, hlubší rýha 

Při rozlomení agregátu mastné 

plošky, lze vytvořit válečky 

Těžká půda – 

jílovitohlinitá, jílovitá 

půda 

Agregáty se těžko 

rozlamují 

Při rozlomení agregátu lesklé 

plošky bez rýh, dlouhé válečky 
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2.4 Radonové riziko v České republice a ve světě   

Pro porovnání směrných hodnoty s Českou republikou byly vyhledány směrné 

hodnoty evropských států a také směrné hodnoty Spojených států amerických a Kanady. 

Součástí tabulky jsou také průměrné koncentrace radonu v objektech v uvedených 

oblastech (Tabulka 3). Pro Českou republiku byla stanovena směrná hodnota vyhláškou  

č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně pro 

novostavby (200 Bq/m3) a pro stávající objekty (400 Bq/m3). Z tabulky je zřejmé,  

že směrné hodnoty všech zemí jsou téměř identické (Tabulka 3). V případě průměrných 

koncentrací radonu je tomu naopak. Průměrná koncentrace radonu v objektech České 

republiky je 140 Bq/m3, a je nejvyšší z porovnávaných údajů. Druhá nejvyšší průměrná 

koncentrace radonu byla zjištěna ve Švédsku (Tabulka 3) (Černecká, 2013; Matolín, 2011; 

Green, 1993).  

Tabulka 3: Stanovené směrné hodnoty ve světě (Green, 1993) 
 

Země 

Směrná hodnota 

pro novostavby 

[Bq/m3] 

Směrná hodnota 

pro stávající 

objekt [Bq/m3] 

Průměrná 

koncentrace Rn  

v objektu [Bq/m3] 

Česká republika 200 400 140 

Slovensko 200 400 70 

Německo 250 450 49 

Norsko 200 400 89 

Finsko 200 400 84 

Švédsko 200 400 108 

Francie 200 300 84 

Irsko 200  400 89 

Velká Británie 200 200 20 

USA 200 400 46 

Kanada 200 400 28 
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Koncentrace uranu v jednotlivých horninách se velmi liší. Na území České 

republiky se vyskytují horniny, které se vyznačují vysokou radioaktivitou. Podloží České 

republiky je z jedné třetiny tvořeno sedimentárními horninami a ze zbylých dvou třetin 

metamorfovanými a magmatickými horninami. Vysoké koncentrace uranu jsou nejčastěji 

v magmatických horninách (granity, syenity), střední obsahy uranu jsou 

v metamorfovaných horninách. V sedimentárních horninách se vyskytují nejnižší 

koncentrace uranu. V České republice lze najít vysoké koncentrace uranu v Jihočeském, 

Libereckém, Ústeckém a Středočeském kraji. Tato území se vyznačují vysokou kategorií 

radonového rizika (Obrázek 4). Jejich podloží tvoří magmatické horniny. Střední a nízkou 

kategorií radonového rizika lze nalézt v kraji Vysočina a na severu Moravskoslezského 

kraje, jejichž podloží je tvořeno převážně říčními sedimenty. Zbylé území se vyznačuje 

nízkou kategorií radonového rizika (Černecká, 2013; FJFI ČVUT, 2011; Kolarž et al., 

2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švédsko je považováno za jednu z nejvíce postižených radonových oblastí 

v Evropě. K překročení směrných hodnot v objektech dochází v jižní části Švédska 

(Obrázek 5). Vysoké koncentrace radonu byly naměřeny v objektech, které se nachází  

na metamorfovaných horninách. V Norsku na základě celostátního průzkumu se průměrná 

koncentrace radonu v objektech odhaduje na 89 Bq/m3. K překročení směrných hodnot  

v norských obydlích dochází nejčastěji v jižních a jihozápadních částech Norska (Obrázek 

Obrázek 4: Mapa radonového rizika v České republice (Barnet, 1992) 
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5). V těchto oblastech byla zjištěná směrná hodnota překročena u 50 % případů. Objekty 

byly postaveny na podloží s výskytem břidlice (metamorfovaná hornina). V Norsku  

se v geologickém podloží vyskytují převážně vysoce propustné sedimenty. Rovněž  

ve Finsku patří vnitřní koncentrace radonu k nejvyšším v Evropě (Tabulka 3). Důvody pro 

vysoké koncentrace radonu v objektech je chladné podnebí, vzduchotěsnost budov  

a zvýšená koncentrace uranu v geologickém podloží. Zejména v jižní a severní části Finska 

jsou v objektech překračovány směrné hodnoty. Ve Finsku provedl Radiační ústav  

pro jadernou bezpečnost systematické mapování výskytu radonu v objektech.  

Směrná hodnota byla překročena v případě 1 800 nízkopodlažních objektů (Strand et al., 

2004; Weltner et al., 2003; Tell et al., 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Slovenku jsou stanoveny identické směrné hodnoty jako v České republice 

(Tabulka 3). K překročení směrných hodnot v objektech nejčastěji dochází ve střední části 

Slovenka. V rámci slovenského národního programu byl potvrzen vztah mezi vnitřní 

koncentrací radonu, geologickým podložím, tektonickými poruchami a stářím budov. 

Vyšší koncentrace radonu byly naměřeny u objektů starších než 50 let, které měly 

porušené základy (Tabulka 3). Ve Francii byly zhotoveny mapy radonových rizik  

v  oblastech, kde byly naměřeny nejvyšší koncentrace radonu v obydlích. V současné době 

definuje Radonový program Francie 31 prioritních oblastí, které odpovídají správním 

celkům Francie, kde došlo k překročení směrných hodnot v objektech (Tabulka 3). Tyto 

oblasti se nacházejí ve střední části Francie. Mapování radonového rizika v Německu bylo 

projektem Spolkového ministerstva životního prostředí. Vysoké koncentrace radonu byly 

Obrázek 5: Koncentrace radonu Bq/m3 v obydlích v severních zemích Evropy (Green, 1993) 
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naměřeny v objektech, kde se v geologickém podloží vyskytuje žula. Tyto oblasti  

se nacházejí ve východní části Německa a rovněž zde v objektech dochází k překročení 

směrných hodnot. Německo má jako jediné stanovené vyšší směrné hodnoty (Tabulka 3).  

Ve Velké Británii je radonové riziko velmi nízké, průměrná koncentrace radonu 

v objektech dosahuje 20 Bq/m3, tudíž nedochází k překročení směrných hodnot (Obrázek 

5). Geologické podloží Velké Británie tvoří především sedimentární horniny. Oproti tomu 

v Irsku v jižních částech ostrova dochází v objektech k překročení směrných hodnot 

(Tabulka 3). Geologické podloží této oblasti je tvořeno převážně metamorfovanými 

horninami (Mihailovič et al., 2014; Appleton et al., 2011;  Ielsch et al., 2010; Kemski et 

al., 2001).  

Převážná část Spojených států amerických se vyznačuje nízkým až středním 

radonovým rizikem. Ve střední části Spojených států amerických vykazují horniny 

nezvykle vysokou radioaktivitu. Výsledky průzkumných analýz ukazují, že přibližně 33% 

populace žije v geologické oblasti, kde jsou průměrné vnitřní koncentrace radonu (Tabulka 

3). V Kanadě byl v roce 2008 zhotoven Radonový program, jehož cílem bylo vytvořit 

mapu radonového rizika v náchylných oblastech a identifikovat potenciální zóny výskytu 

radonu v geologickém podloží a tím informovat obyvatelstvo žijící v těchto regionech. 

(Falk et al., 2001; Gundersen et al., 1996). 

2.5 Legislativa 

Klíčovým zákonem, podle kterého se stanovuje RI pozemku, je zákon  

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, který byl vydán dne  

24. ledna 1997. V paragrafu 6 odst. 4 se pojednává o povinnostech majitele stavebního 

pozemku. 

§ 6 odst. 4 

Stavební úřad požaduje předložení výsledků ze stanovení radonového indexu 

pozemku po navrhovateli, který hodlá umísit objekty s pobytovými místnostmi nebo také 

po tom, kdo žádá o stavební povolení. Výsledky z měření OAR na pozemku je navrhovatel 

povinen předložit i v takovém případě, kdy ohlašuje nebo žádá o povolení provedení 

stavebních úprav pro změnu v užívání části objektu, který bude tvořit nové pobytové 

místnosti. Dále ten, kdo hodlá umístit objekt s pobytovými místnostmi na stavebním 
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pozemku, kde byl zjištěn z měření OAR vyšší než nízký RI pozemku, kde musí být objekt 

preventivně chráněn před pronikání radonu z geologického podloží. Stavební úřad 

nepožaduje předložení výsledků z měření radonového indexu pozemku, pokud je objekt 

v terénu umístěn tak, že všechny jeho obvodové konstrukce budou odděleny od podloží 

vzduchovou vrstvou, kde může proudit vzduch (§ 6 odst. 5 zákon  

č. 18/1997 Sb.). 

„Podle § 59 odst. 1 písm. e) vyhlášky 307/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 499/2005 

Sb., je měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně stanovení 

radonového indexu pozemku pro účely podle § 6 odst. 4 atomového zákona, službou 

významnou z hlediska radiační ochrany a k jejímu provádění je nutné podle § 9 odst. 1. 

písmeno r) atomového zákona povelení SÚJB“ (§ 59 odst. 1 písm. e) vyhlášky 307/2002 

Sb.).  

2.5.1 Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán  

Radonový program České republiky je projekt, který je stanoven Usnesením vlády 

České republiky č. 594 ze dne 4. května 2009, jehož správou pro je léta 2010 – 2019  

pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB). Program navazuje  

na Radonový program České republiky (dále ČR) z období let 2000 – 2009. Program také 

zohledňuje trendy v zemích Evropské unie. Ze dne 13. 5. 1996 dle návrhu novely směrnice  

Rady 96/29/Euroatom jsou kladeny vyšší požadavky na usměrnění ozáření z přírodních 

zdrojů. Směrnice požaduje, aby členské státy Evropské unie zavedly Akční plán do svých 

právních předpisů pro výskyt radonu v objektech či na pracovištích (Radonový program, 

2010).  

 Cílem programu je poskytnutí informací veřejnosti o možnostech prevence proti 

vniku radonu do objektu, o způsobech měření radonu, o směrné hodnotě OAR, která nesmí 

být v objektech překročena. Záměrem Radonového programu je také strategie, která vede 

ke snížení vzniku rakoviny plic vlivem radonu a jeho produktů přeměny (Radonový 

program, 2010). 

Úmyslem programu je provádění měření OAR na stavebních pozemcích, zavedení 

protiradonových opatření při výstavbě nových objektů s obytnými místnostmi  

a zajištění, aby směrná hodnota OAR (200 Bq/m3) nebyla v objektech překročena.  

Na základě stanovených hodnot OAR v objektech v revidované normě ČSN 73 0601 
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(Ochrana staveb proti radonu z podloží) je nově zaveden radiační štítek objektu (Obrázek 

6), který slouží k přiblížení hodnocení průměrné hodnoty koncentrace radonu v objektu  

se směrnou hodnotou dle vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky  

č. 499/2005 Sb.  Radonový štítek tedy vychází ze směrných hodnot OAR podle vyhlášky 

307/2002 Sb., a epidemiologických studií, jehož charakter je pouze informativní a slouží 

například pro účely kolaudačního řízení (Jiránek, 2001; Radonový program, 2010). 

V rámci stanovení RI pozemku byly shromážděny geologické podklady z činností 

radonových programů či provádění výzkumných měření SÚJB, které umožnily vyhotovení 

digitalizačních map výskytu radonu na území ČR. Mapy radonového rizika jsou v měřítku 

1: 50 000 nebo 1:25 000, které jsou zpracovány pro určitá území. Důležité je také vzít 

v potaz to, že mapy mají pouze informativní charakter, jelikož se geologické podloží 

s lokalitou mění (SÚJB et al., 2013; Barnet et al., 2004). 

Světová zdravotnická organizace zavedla v roce 2005 Mezinárodní radonový 

projekt ke snížení koncentrací radonu v objektech. Tento krok provedla vzhledem  

ke zvyšujícím se koncentracím radonu v objektech a v souvislosti se vznikem rakoviny plic 

(Pacheco - Torgal, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Radiační štítek budovy (Jiránek, 2001) 
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3 METODIKA – SYSTÉM ZÍSKÁVÁNÍ DAT 

V rámci diplomové práce jsem spolupracovala s firmou Aktivita – Radon, která  

se zabývá hodnocením a měřením radonového indexu pozemku i měřením radonového 

indexu v objektech od roku 1996, a která je mimo jiné držitelem povolení činnosti.  

Na základě měření OAR v půdním vzduchu jsem s firmou konzultovala jednotlivé 

výsledky z měření. Vzhledem jejich dlouholeté zkušenosti byly doporučeny dané lokality 

v závislosti na rozdílných plynopropustnostech zemin. Firma také zapůjčila přístrojové 

vybavení pro měření OAR v půdním vzduchu a poskytla jejich metody měření. I když 

měření OAR v půdním vzduchu lze provádět jediným způsobem, existuje několik druhů 

přístrojového vybavení, jak měřit koncentraci radonu v půdním vzduchu. Pro měření 

radonu v půdním vzduchu lze použít několik expozičních detektorů. Pro mé měření byla 

poskytnuta scintilační komora (viz kapitola 3.1), dále byla zapůjčena měřící souprava LUK 

3R, odběrová tyč, vakuovací ruční pumpa a velkoobjemové stříkačky Janette.  

Pro jednotlivé výpočty a tvorbu grafů jsem používala tabulkový procesor Microsoft Excel 

2010. 

Pro potřeby měření OAR v půdním vzduchu bylo nutné zaznamenávat jednotlivá 

meteorologická data. Meteorologická data poskytovala firma BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

Pro měření OAR v půdním vzduchu jsem vyhotovila pracovní formuláře, do kterých jsem 

zapisovala jednotlivé výsledky z měření a klimatické poměry. V pracovním formuláři jsou 

zaznačena tato fakta a měřené veličiny: katastrální území, číslo parcely, počasí, měřené 

hodnoty v kBq/m3, objem zbylého nasátého půdního plynu v ml, plynopropustnost zemin, 

výsledné hodnoty. Pracovní formulář s naměřenými hodnotami OAR je uveden 

v přílohách.  

Pro měření OAR v půdním vzduchu bylo nutné vyhledat tři dané lokality  

na základě rozdílných plynopropustností zemin. Plynopropustnost zemin lze určit jako 

nízkou, střední a vysokou. První série měření byla prováděna v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu. Druhá série měření byla prováděna v období s vydatnými 

srážkami nebo v období po roztání sněhové pokrývky, kdy byl geologický profil nasycen 

vodou. Na základě dodaných meteorologických dat bylo možné jednoznačně určit, kdy  

se měření má uskutečnit. Měření bylo prováděno v jeden den na všech třech lokalitách 

v rozdílných plynopropustnostech zemin, jak za sucha, tak i za přidané vlhkosti 

v geologickém profilu, aby měření bylo objektivní. První měření na vybraných lokalitách 
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bylo provedeno 10. srpna 2014 v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu  

a druhé měření bylo provedeno 26. února 2015 v období s přidanou vlhkostí  

v geologickém profilu.  

Měření jsem prováděla dle vydané platné metodiky SÚJB z března roku 2013  

pod názvem Radiační ochrana: Stanovení radonového indexu pozemku přímým měřením. 

Nová metodika nahrazuje dosud používanou metodiku z roku 2004. Stanovení radonového 

indexu pozemku je zásadním podkladem pro stanovení optimální ochrany proti vniku 

radonu z geologického podloží do objektů a vystavení organismu nežádoucímu ozáření 

z přírodních radionuklidů. V souladu s ČSN 73 0601 (Ochrana staveb proti radonu 

z podloží) je nutné zvolit preventivní a finančně dostupné opatření. Nejspolehlivější 

metodou pro stanovení radonového indexu pozemku je metoda in situ (viz kapitola 3.2).  

3.1 Přístrojové vybavení 

Objemová aktivita radonu se měří detekcí záření α pomocí ionizačních nebo 

scintilačních komor, při jejichž používání je nutné sledovat a kontrolovat pozadí komor. 

Cílem této kontroly je zamezení použití kontaminovaných měřících komor produkty 

přeměny radonu. Pozadí detekčních komor má být nižší než 1/10 signálu při měření vzorku 

půdního vzduchu. Měřidla OAR jsou určena zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii,  

ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu (SÚJB et al., 2013). 

Podstatným elementem měřidel pro stanovení OAR v půdním vzduchu je zařízení 

LUK 3R, L – I/93/5 (Obrázek 7). Zařízení bylo kalibrováno 6. 6. 2013 s ověřovacím listem 

č. 4224. Ověřování měřidel je prováděno Autorizovaným metrologickým střediskem  

pro měřidla objemové aktivity radonu a ekvivalentní objemové aktivity radonu, kterým  

je Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. v Milíně. Kalibrace měřidel 

je prováděna každý druhý rok. Součástí soupravy měřidel pro stanovení OAR  

na stavebním pozemku je scintilační komora s objemem 145 ml (Lukasova) a vakuová 

ruční pumpa, která vytvoří podtlak v scintilační komoře pro snadnější vpravení půdního 

vzduchu z velkoobjemové stříkačky do komory. Nedílným prvkem pro odběr půdního 

vzduchu jsou odběrové tyče světlosti 1,2 cm, velkoobjemová stříkačka Jannete (160 ml), 

probíjecí drát a vytahovač tyčí. Pro stanovení plynopropustnosti zemin geologického 

profilu jsou nutné sondovací tyče.  
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Princip činnosti scintilačního detektoru 

K měření záření α, β či γ se užívají radiometrické přístroje. V detekčních komorách 

dochází k přeměně energie záření na elektrické veličiny. V geofyzice lze využít detektory 

různých druhů. Ke stanovení OAR v půdním vzduchu byly využity scintilační komory.  

Po přemístění vzorku do scintilační komory nastane pozvolný rozpad radonu 222Rn (zdroj  

α záření) a rychlé hromadění jeho produktů přeměny. Polonium 214Po a polonium 218Po  

se dostanou do radioaktivní rovnováhy s mateřským radonem 222Rn, jejich aktivity budou 

přibližně stejné. Záření α ve scintilační komoře je závislé na rozpadu a hromadění 

jednotlivých radionuklidů (Matolín, 2011).  

Scintilační komory se vkládají do tubusu přístroje, který je fotonásobičem rozdělen 

na dvě části. Přední část je uzavřena víčkem a těsněním okolo fotonásobiče (Obrázek 7). 

Vzorek vzduchu se pak kvantitativně přenese do detekčního objemu tak, že velkoobjemová 

stříkačka s půdním vzduchem se připojí k scintilační komoře, ve které je vytvořeno 

vakuum pomocí vakuovací pumpy a otevře se ventil. Scintilační komory tvoří výměnné 

vložky bez dna, jejichž vnitřní stěny jsou pokryty scintilační látkou (luminofor – sulfid 

zinečnatý nebo stříbrný). Vložky musí být měněny při každém novém vzorku,  

aby nedocházelo k zamoření detektoru krátkodobými produkty radonu (Plch, 2000).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četnost registrovaných impulzů je míra přítomného radonu v scintilační komoře. 

Zdrojem záření α je radioaktivní plyn s jeho produkty přeměny, které dopadají na stěny 

komory. V scintilační komoře je uplatněna detekce částic α, jež dopadá na scintilátor  

Obrázek 7: Měřící souprava LUK 3R (Černecká, 2012) 
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na vnitřní stěně komory, která je produkovaná radioaktivním plynem v prostoru komory 

(Matolín, 2011). „Excitované atomy a molekuly přecházejí do základního stavu a částice 

nesoucí kladný a záporný náboj se rekombinují. Při těchto procesech vykazují některé 

látky luminiscenci, tj. že emitují fotony viditelného světla bezprostředně po interakci 

záření s tímto světlem“ (FJFI ČVUT, 2011). 

3.2 Metodika měření OAR v půdním vzduchu – systém 

získávání dat 

Jedním z cílů diplomové práce bylo provedení měření OAR v půdním vzduchu  

na vybraných lokalitách v závislosti na půdní vlhkosti i plynopropustnosti zemin. Jelikož 

rozložení distribuce radonu v půdě je nestejnoměrné s běžným výskytem anomálií OAR,  

je nezbytné pro stanovení radonového indexu pozemku provést vyšší počet odběrových 

bodů. Odběr vzorků se provádí jednorázově s okamžitým zjištěním koncentrace OAR 

v místě měření. 

Pro stanovení OAR v půdním vzduchu na menším území než 800 m2 metodika  

pro stanovení RI uvádí, že je nutné odebrat v takto vytyčené ploše minimálně 15 měřicích 

bodů. Tyto body jsou umístěny v ploše stanovené geodeticky nebo v nejbližším okolí 

stavby. Při stanovení radonového indexu pozemku v ploše větší než 800 m2  

se odběrové body umísťují v síti 10 x 10 m v budoucí zástavbě a jejím nejbližším okolí 

(SÚJB et al., 2013).  

Dle vydané metodiky SÚJB v březnu 2013 se OAR určuje měřením půdního 

vzduchu v hloubce 0,8 m geologického profilu. Odběr 15 vzorků OAR  půdního vzduchu 

byl vždy prováděn v sítích dle majitelů pozemku, kde byla geodeticky zaměřena plocha 

pro budoucí situaci objektu. Vytyčení odběrových bodů je popsáno v kapitole stanovení 

radonového indexu pozemku (viz kapitola 5.2).  

V den měření po příjezdu na danou lokalitu jsem do vyhotoveného pracovního 

formuláře zaznačila aktuální klimatické podmínky, které v danou dobu převládaly, 

nejčastěji teplotu vzduchu a povětrnostní podmínky. Pro zjištění OAR stavebního pozemku 

jsem pro měření používala jednotlivé přístrojové vybavení, mezi nejdůležitější patří 

odběrová tyč s průměrem 1,2 cm a odběrové velkoobjemové stříkačky Jannete. Při celém 

procesu odběru vzorků jsem dbala na to, aby odběrový systém byl dokonale těsný. Pokud 

dojde k netěsnému odběru vzorku, může dojít k znehodnocení reálné hodnoty OAR. 
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Odběrovou tyč jsem zatloukla do hloubky 0,8 m geologického profilu pod povrch terénu. 

Pro správnou těsnost odběrového systému se na vrcholu odběrové tyče nachází gumová 

násada. Ta právě zajišťuje těsnot mezi odběrovou tyčí a velkoobjemovou stříkačkou. 

Následně byl velkoobjemovou stříkačkou odebrán půdní vzduch. První odběr je zkušební  

a půdní vzduch je vypuštěn do okolí, následující odběr je použit k zjištění OAR. Poté jsem 

pomocí vakuovací pumpy vysála vzduch v scintilační komoře. V komoře se vytvoří 

vakuum a díky podtlaku v komoře je umožněno jednodušší vpravení půdního vzduchu 

z velkoobjemové stříkačky do komory. Po uplynutí určité doby cca 2 minuty byl výsledek 

zobrazen na displeji měřidla. Postup byl opakován patnáctkrát. Výsledné hodnoty byly 

zapsány do pracovního formuláře. Pokud byla s půdním vzduchem nasáta voda,  

tak byla opatrně odstraněna z velkoobjemové stříkačky a ponechal se zbylý nasátý půdní 

vzduch ve stříkačce. Nakonec byl zapsán objem zbylého půdního vzduchu do pracovního 

formuláře. V konečné fázi byly zbylé objemy půdního vzduchu zohledněny při 

stanovování radonového indexu pozemku (Černecká, 2013). 

3.3 Plynopropustnost zemin 

Pro stanovení plynopropustnosti zemin lze využít dvou postupů. Dle metodiky 

první z nich je přímé měření plynopropustnosti zemin in situ a druhým postupem  

je odborné posouzení plynopropustnosti zemin. V práci byl použit pro stanovení 

plynopropustnosti zemin druhý postup. Plynopropustnost zemin se značí symbolem k. 

V odborném posouzení plynopropustnosti zemin se hodnotí plynopropustnost ve třech 

kategoriích nízká, střední a vysoká (SÚJB et al., 2013).   

 Při klasifikaci plynopropustnosti zemin se využívá makroskopický popis vzorků, 

kde lze použít odhad jemné frakce neboli hmotnostního podílu jemné frakce f (%). Postup 

stanovení hmotnostního podílu frakce je popsán v kapitole 3.3.1. Nízká plynopropustnost 

zemin odpovídá obsahu jemné frakce f ˃ 65 %, pro střední plynopropustnost zemin platí 

obsah jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 % a v poslední řadě plynopropustnost zemin 

vysoká odpovídá obsahu jemné frakce f ≤  15 % (Tabulka 4). Na základě dlouholetých 

zkušeností z měření OAR v půdním vzduchu lze také posoudit subjektivní hodnocení 

odporu sání při odběru vzorků půdního vzduchu (SÚJB et al., 2013).  
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Tabulka 4: Stanovení radonového indexu pozemku společně s rozsahy jednotlivých plynopropustností zemin 
(SÚJB et al., 2013) 
 

RI 
TŘETÍ KVARTIL OAR CA  

[ kBq/m3 ] 

KLASIFIKACE PŮD DLE 

ČSN 73 1001 

NÍZKÝ CA75 < 30 CA75 < 20 CA75 < 10 G1, G2, G3, S1, S2, S3 

STŘEDNÍ 
30 ≤ CA75 

< 100 

20 ≤ CA75 

< 70 

10 ≤ CA75 

< 30 

G4, G5, S4, S5, F1, F2, 

F3, F4 

VYSOKÝ CA75 ≥ 100 CA75 ≥ 70 CA75 ≥ 30 F5, F6, F7, F8 

PLYNOPROPUSTNOT 

ZEMIN 

Nízká 

f ˃ 65 %, 

Střední 

15 % ˂ f  

≤ 65 % 

Vysoká 

f ≤ 15 % 

 

 

3.3.1 Postup odběru a stanovení plynopropustnosti 

Pro odběr vzorků zeminy na jednotlivých lokalitách byla použita sondovací tyč 

světlosti 3,2 cm. Sondovací tyč byla zatlučena do různých hloubek geologického profilu. 

Vzorek zemin byl odebírán ve dvou protilehlých místech. Vždy jsem vybrala ten vzorek,  

kde jsem si byla jistá, že obsahuje více štěrku nebo písku, tzn. vzorek s vyšší 

plynopropustností zemin. Každý odebraný vzorek zeminy měl hmotnost nejméně  

100 gramů v suchém stavu pro posouzení hmotnostních podílů frakcí. Vzorky byly 

odebrány z hloubky 0,3; 0,6 a 1,0 m geologického profilu. Na místě jsem dle zrakového  

a hmatového posouzení orientačně určila půdní druh lokality. Vlhký vzorek jsem rozetřela 

mezi prsty a pokoušela se vytvarovat kuličku nebo váleček. Vzorky byly poté uchovány  

v plastových vzorkovnicích. Pro stanovení plynopropustnosti zemin bylo nutné zjistit 

hmotnostní podíl jemné frakce (jílu). Následně byly vzorky vysušeny v sušárně 

v Laboratoři úpravnických procesů a flotací Vysoké školy báňské při konstantní teplotě  

60 °C po dobu 30 minut. Vyjmuté vzorky byly rozdrceny na jednotlivé zrnitostní frakce, 

přesítovány sítem o velikosti sítovací plochy 0,063 mm a nakonec byly zváženy. Další síta 

nebyla k dispozici. Proto bylo procentuální zastoupení štěrku a kamene odhadováno při 

odběru zeminy průchodem odběrové tyče geologickým profilem, a také při odběru vzorků 

půdního vzduchu (kameny a štěrk nebyly součástí odebraného vzorku zemin).  
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Po přesítování vzorku sítovací plochou propadly jemnozrnné zeminy (jíl)  

a na povrchu sítovací plochy zůstaly písčité zeminy. Přesítovaný vzorek byl zvážen  

a výsledek určoval hmotnostní podíl jemné frakce vzorku f (%), ze kterého byla stanovena 

plynopropustnost zemin. Pokud se v geologickém profilu nacházel štěrk, odhadované 

procentuální zastoupení bylo vynásobeno koeficientem hmotnosti 1,3 (tzn., že kameny  

a štěrk jsou 1,3 x těžší než jíl a písek) a následně byl zjištěn hmotnostní podíl štěrku 

v daném odběrném geologickém profilu. Dále bylo nutné zjistit hmotnostní podíl 

nepřesítovaného písku jeho zvážením. Poté byl hmotnostní podíl štěrku a písku sečten  

a odečten od celkové hmotnosti vzorku: 100 - [(štěrk % · 1,3) + písek %] = f (%). Následně 

byl zjištěn hmotností podíl jemné frakce. Vzhledem ke stanovenému hmotnostnímu podílu 

jemné frakce f (%) bylo možné dle trojúhelníkového klasifikačního diagramu stanovit třídu 

zemin (Obrázek 3). Třídy zemin jsou popsány v normě ČSN 73 1001. 

3.4 Systém získávání meteorologický dat 

Pro měření a vyhodnocení OAR v půdním vzduchu v rámci stanovení RI pozemku 

bylo nutné sledovat meteorologická data. Pomocí těchto dat bylo možné určit období, kdy 

převládalo sucho, kdy byly vydatnější dešťové srážky, nebo se na území vyskytovala 

sněhová pokrývka. Pro první sérii měření bylo nutné vysledovat období vyšších teplot 

vzduchu a období bez srážek. Tyto podmínky musely převládat nejméně měsíc před 

měřením OAR v půdním vzduchu. Pro měření OAR v půdním vzduchu za zvýšené 

vlhkosti geologického profilu bylo nutné, aby srážky byly vydatnější nejméně dva týdny 

před měřením nebo, aby roztála sněhová pokrývka, aby byl geologický profil nasycen 

vodou.  

Vzhledem k tomu, že jsem neměla k dispozici přenosnou meteorologickou stanici, 

použila jsem naměřená data z nejblíže položené meteorologické stanice v areálu 

BorsodChem MCHZ, s.r.o. (Obrázek 8). Meteorologická stanice se nachází od měřených 

lokalit vzdušnou čárou: 1. měřená lokalita Skřečoň  49°53'37.02"N, 18°23'44.47"E, 6 km,  

2. měřená lokalita Hošťálkovice 49°51'01.14"N, 18°13'00.50"E, 3 km, 3. měřená lokalita 

Stará Ves u Bílovce 49°46'51.52"N, 17°57'30.30"E, 10 km → Ostrava - Mariánské Hory, 

GPS: 49°50´4.7´´N, 18°13´56.5´´E.  

Data jsem zaznamenávala do tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010  

od července (každý den v měsíci) roku 2014 do února roku 2015. Pro měření  
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a vyhodnocení OAR na pozemku byla potřebná tato meteorologická data: denní průměrná 

hodnota dešťových srážek h (mm), maximální denní hodnota dešťových srážek hmax (mm), 

maximální denní teplota tmax (°C) a minimální denní teplota tmin (°C), trvání sněhové 

pokrývky. Stanice zaznamenává meteorologické hodnoty pomocí multifunkčního 

aerosonického snímače meteorologických veličin WTX 510, hodnoty meteorologických 

jsou zobrazovány na displejích počítačů. Data jsou vyhodnocována statistiky  

do jednotlivých grafů a lze je zpětně vyhledat dva měsíce dozadu. Stanice je pravidelně 

kalibrovaná v akreditované kalibrační laboratoři Českým hydrometeorologickým ústavem 

v Praze 4 – Komořany.  

 

Obrázek 8: Meteorologická stanice 
(Černecká, 2013) 
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4 CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÝCH ÚZEMÍ 

Zájmové lokality byly vybrány na základě zjištěných plynopropustností zemin  

a doporučení firmy Aktivita – Radon. Zájmové lokality jsou tři, rozděleny dle 

plynopropustnosti zemin: nízká, střední a vysoká. Měření OAR probíhalo ve dvou dnech. 

První sada měření probíhala v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu a druhá 

sada měření probíhala v humidním období.  

4.1 První zájmová lokalita 

První měřená zájmová lokalita se nachází v okresu Karviná v obci Bohumín  

na GPS 49°53'37.02"N, 18°23'44.47"E (Obrázek 9). V katastrálním území Skřečoň  

na stavebním pozemku č. 1052/13 bylo prováděno měření OAR v půdním vzduchu v ploše 

zástavby cca 100 m2. Skřečoň je část města Bohumín. 

 

Geologie lokality 

Skřečoň se nachází v Orlovské plošině v centrální části Ostravské pánve. V hlubším 

podložím pod neogenními a kvartérními sedimenty je uložen uhlonosný karbon  

Obrázek 9: Zájmová lokalita č. 1, katastrální území Skřečoň (Mapy.cz, 2015) 
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a sedimenty miocénu ve vývoji převážně vápenitých jílů, písčitých poloh a klastik. Kvartér 

je různě mocný proměnlivého vývoje: ledovcového, fluviálního a eolického původu. 

Nejčastěji je zastoupen vrstvami hlín s polohami písčitých frakcí (Brouček et al., 1963). 

V rámci stanovení plynopropustnosti zemin byl pro zájmovou lokalitu určen jílovitý půdní 

druh (viz kapitola 5.1.1). Na základě výše uvedené geologie a dle komplexní radonové 

mapy České geologické služby bývá v okolí katastrálního území Skřečoň stanovován RI 

nízký (Geology.cz, 2015). 

Geomorfologie lokality 

Provincie Západní Karpaty 

Subprovincie VIII Vněkarpatská sníženina 

Podsoustava VIIIB Severní Vněkarpatská sníženina 

Celek VIIIB – 1 Ostravská pánev 

Podcelek VIIIB – 1B Ostravská plošina 

Okrsek VIIIB – 1B - g Orlovská plošina (Bína et al., 

2012). 

Měřená lokalita má ráz roviny (charakter louky). Nedaleko stavebního pozemku 

protéká Skřečoňský potok a řeka Olše. Subprovincie Vněkarpatská sníženina představuje 

pruh nižšího a méně členitého terénu. Vyznačuje se pahorkatinným reliéfem s měkkými 

tvary. Na jihovýchodě tvoří podsoustavu Severní Vněkarpatské sníženiny zastoupené 

úrodnými loukami a poli. Podsoustavu Severní Vněkarpatské sníženiny tvoří pruh nižšího 

terénu v Severomoravském kraji v okolí Ostravy. Celek území je tvořen Ostravskou pánví, 

která bývá také pojmenována jako Ostravská rovina, která leží v podsoustavě Severní 

Vněkarpatské sníženiny. Ostravskou pánev tvoří (jak již bylo zmiňováno v geologii) různě 

mocné souvrství fluviálních, eolických a glacigenních sedimentů čtvrtohor, spočívající  

na zpevněných sedimentech karbonských slojí. V podcelku Ostravská plošina má krajina 

ráz ploché erozně akumulační pahorkatiny, vzniklé na kvartérních usazeninách různé 

geneze. Zájmová lokalita spadá pod okrsek Orlovská plošina, která leží v střední části 

Ostravské pánve. Má plochý povrch, na jehož stavbě se podílejí různě mocné souvrství 

štěrků, písků a hlín glacigenních v nadloží uhlonosného karbonu, překryté vrstvou 

sprašových hlín. Orlovská plošina je tzv. akumulační plošina glacigenního a eolického 
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původu. Je středně zalesněná převážně smrkovými porosty, místy borovicemi (Bína et al., 

2012; Demek et al., 1987). 

Dle Atlasu podnebí Česka se všechny tři zájmové lokality nacházejí v mírně teplé 

oblasti MT 10. Pro tuto oblast je charakteristická krátká, mírně teplá, velmi suchá zima 

s krátkým trváním sněhové pokrývky, počet dnů se sněhovou pokrývkou je 50 – 60 

s průměrnou teplotou v lednu -2 až -3 °C. Léta v této oblasti jsou dlouhá, teplá a mírně 

suchá s průměrnou teplotou v červnu 17 až 18 °C. Pro přechodná období jsou typická 

krátká, mírně teplá jara a mírně teplý podzim. Srážkový úhrn ve vegetačním období 

v těchto lokalitách je 400 až 450 mm (Tolasz et al., 2007). 

4.2 Druhá zájmová lokalita 

Zájmová lokalita číslo dvě se nachází v okrese Ostrava - město na ulici Petřkovická 

na GPS 49°51'01.14"N, 18°13'00.50"E (Obrázek 10). Měření bylo prováděno 

v katastrálním území Hošťálkovice na rozhraní dvou stavebních pozemků č. 492/1  

a č. 492/4 v ploše zástavby cca 140 m2. Hošťálkovice jsou městským obvodem statutárního 

města Ostrava.  

 
Obrázek 10: Zájmová lokalita č. 2, katastrální území Hošťálkovice (Mapy.cz, 2015) 
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Geologie lokality 

Zájmové území se nachází v Děhylovské pahorkatině ve východní části Vítkovské 

vrchoviny. Geologickým podložím území jsou převážně spodnokarbonské břidlice 

hradecko – kyjovského souvrství a denudační zbytky sedimentů badenu (třetihory). 

Okrajová údolí severních a východních části území jsou zastoupena denudačními zbytky 

sedimentů pleistocenního kontinentálního zalednění. Kvartér je zastoupen proluviálními, 

sprašovými a glacigenními sedimenty (Brouček et al., 1963). V dané lokalitě pro stanovení 

plynopropustnosti zemin byl určen půdní druh jílovitohlinitý s příměsí písku (viz kapitola 

5.1.2). Na základě výše uvedené geologie a dle komplexní radonové mapy České 

geologické služby bývá v okolí katastrálního území Hošťálkovice stanovován RI střední 

(Geology.cz, 2015). 

Geomorfologie lokality 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie IV Krkonošsko – jesenická soustava 

Podsoustava IVC Jesenická podsoustava 

Celek IVC – 8 Nízký Jeseník 

Podcelek IVC – 8F Vítkovská vrchovina 

Okrsek IVC – 8F – i Děhylovská pahorkatina (Bína et 

al., 2012). 

Zájmová lokalita spadá dle Atlasu podnebí Česka v rámci klimatického členění  

do oblasti MT 10 mírně teplá klimatická oblast (viz kapitola 4.1). Lokalita se nachází 

v blízkosti soutoku řek Odry a Opavy. Subprovincie Krkonošsko -  jesenická soustava  

je nejprotáhlejší geomorfologickou soustavou v ČR. Subprovincii budují složité komplexy 

paleozoických krystalických břidlic. Součástí této subprovincie je Jesenická podsoustava, 

kterou tvoří Nízký Jeseník. Celek Nízký Jeseník je plochou vrchovinou 

v Severomoravském kraji, je složen ze spodnokarbonských břidlic a drob, v severním 

okraji lze najít usazeniny pleistocenního pevninského zalednění. Podcelek Vítkovská 

vrchovina se nachází ve východní části celku Nízký Jeseník, která vystupuje nad 

sníženinami Oderské brány a Popavské nížiny. Je tvořena převážně (uvedeno v geologii) 

spodnokarbonskými břidlicemi a droby s četnými denudačními zbytky třetihorních 

sedimentů. V jihovýchodní a severní části podcelku se uplatňuje kerná tektonika. Umístění 
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druhé zájmové lokality má charakter pahorkatiny (v podstatě louky), což souvisí tím,  

že okrsek v rámci geomorfologie tvoří Děhylovská pahorkatina, která je nejvýchodnějším 

výběžkem Vítkovské vrchoviny proříznutá ve středu průlomovým údolím řeky Opavy pod 

Hlučínem. Je převážně zastoupena spodnokarbonskými břidlicemi kyjovských vrstev  

a zbytky denudačních sedimentů kontinentálního zalednění s plochým denudačním 

reliéfem, průlomovým tektonicky podmíněným údolím řeky Opavy. Tato oblast je velmi 

málo zalesněná, převážně smrkovými porosty (Bína et al., 2012; Demek et al., 1987).  

4.3 Třetí zájmová lokalita 

Na poslední zájmové lokalitě v okrese Nový Jičín v obci Bílovec na GPS 

49°46'51.52"N, 17°57'30.30"E (Obrázek 11), v katastrálním území Stará Ves u Bílovce  

na stavebním pozemku číslo 470/4 probíhalo měření OAR v půdním vzduchu v ploše 

zástavby cca 120 m2.  

 

Geologie lokality 

Zájmové území se nachází v Těškovické pahorkatině ve východní části Vítkovské 

vrchoviny. Geologickým podložím území jsou spodnokarbonské břidlice a droby - 

kyjovického souvrství a denudační zbytky sedimentů badenu, podobně jako v zájmové 

Obrázek 11: Zájmová lokalita č. 3, katastrální území Stará Ves u Bílovce (Mapy.cz, 2015) 
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lokalitě č. 2. Kvartér je zastoupen svahovými a říčními uloženinami (Brouček et al., 1963). 

V této lokalitě se nachází písčité půdy se štěrkovito jílovými částicemi (viz kapitola 5.1.3). 

Na základě výše uvedené geologie a dle komplexní radonové mapy České geologické 

služby bývá v okolí katastrálního území Stará Ves u Bílovce stanovován RI střední 

(Geology.cz, 2015). 

 

Geomorfologie lokality 

Provincie Česká vysočina 

Subprovincie IV Krkonošsko – jesenická soustava 

Podsoustava IVC Jesenická podsoustava 

Celek IVC – 8 Nízký Jeseník 

Podcelek IVC – 8F Vítkovská vrchovina 

Okrsek IVC – 8F – h Těškovická pahorkatina (Bína et 

al., 2012). 

Zájmová lokalita spadá dle Atlasu podnebí Česka v rámci klimatického členění  

do oblasti M T10 mírně teplá klimatická oblast (viz kapitola 4.1). Nedaleko měřené 

lokality protéká řeka Bílovka. 

Geomorfologie třetí zájmové lokality je identická s geomorfologií druhé zájmové 

lokality, liší se pouze okrskem, který tvoří Těškovická pahorkatina. Zájmové území má 

charakter pahorkatiny (pole), což koresponduje s okrskem nacházejícím se ve Vítkovické 

vrchovině. Okrsek Těškovická pahorkatina je součástí Vítkovské vrchoviny, kde 

pahorkatina představuje zřetelně snižující se část podcelku v jeho východní části. Tato 

pahorkatina je velmi členitá zastoupena spodnokarbonskými břidlicemi a droby hradecko – 

kyjovického souvrství s denudačními zbytky sedimentů badenu a erozně denudačním 

reliéfem s plošinami, široce zaoblenými hřbety a hlubokými údolími. Těškovická 

pahorkatina se vyznačuje smrkovými porosty s občasným výskytem jedlí a borovic (Bína 

et al., 2012; Demek et al., 1987).  
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5 ANALÝZA A ZPRACOVÁNÍ DAT – EXPERIMENTÁLNÍ 

ČÁST 

Prvním cílem diplomové práce bylo stanovení plynopropustnosti zemin  

na vybraných lokalitách. V první části této kapitoly je na základě geologických průzkumů 

lokalit popsán systém stanovení plynopropustnosti zemin. V tabulkách jsou uvedeny 

zjištěné hmotnostní podíly jemné frakce, které určují plynopropustnost zemin vybraných 

lokalit. Systém odběru geologických vzorků je uveden v kapitole 3.3.1. 

Další částí této kapitoly a druhým cílem diplomové práce bylo měření objemových 

aktivit radonu na pozemcích v různých plynopropustnostech v období bez přidané vlhkosti  

a s přidanou vlhkostí v geologickém profilu.  Níže je popsán systém stanovení radonového 

indexu pozemku v obou sadách měření na jednotlivých lokalitách (viz kapitola 5.2). 

Výsledné hodnoty OAR jsou zapsány v jednotlivých zhotovených tabulkách. 

V následující části jsem provedla statistické vyhodnocení. Nejprve jsem zhotovila 

grafy výsledných hodnot OAR v obou sadách měření a pomocí regresních analýz, které 

určují vztah dvou proměnných, jsem pomocí tabulkového procesoru Microsoft Excel 2010, 

vytvořila bodové grafy závislostí. Grafy regresních analýz jsou realizovány pro zjištění 

závislostí mezi objemovými aktivitami radonu v jednotlivých plynopropustnostech 

v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu a v období s  přidanou vlhkostí 

v daném geologickém profilu.  

Z výsledných hodnot OAR a grafů závislostí jsem navrhla opatření, které je nutné 

dodržovat při měření objemové aktivity radonu v období s přidanou vlhkostí 

v geologickém profilu. 

5.1 Stanovení plynopropustnosti zemin 

V rámci splnění cíle diplomové práce bylo nutné vyhledat území 

s plynopropustností nízkou, střední a vysokou. Na rozdílných plynopropustnostech zemin 

je závislý radonový index pozemku. Radonový index lze stanovit nízký, střední i vysoký. 
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5.1.1 První zájmová lokalita – Katastrální území Skřečoň 

V rámci stanovení plynopropustnosti zemin pro určení radonového indexu 

pozemku jsem po konzultaci s odborníkem a po provedení experimentálního výzkumu 

v laboratoři zjistila, že se lokalita vyznačuje nízkou plynopropustností zemin. Při odběru 

vzorků zemin do hloubky 1,0 m geologického profilu jsem z vlhkého odebraného vzorku 

stanovila, že do hloubky 0,3 m geologického profilu je zemina jílovitá až hlinitá, ze vzorku 

bylo možné vytvořit váleček. V hloubce 0,3 – 0,6 m byl geologický profil tvořen jílem 

s obsahem písku, ze vzorku ve vlhkém stavu bylo možné vytvarovat podlouhlé válečky. 

Nakonec v hloubce 0,6 – 1,0 m geologického profilu po odebrání vzorku byl geologický 

profil tvořen jílem se střední plasticitou (Tabulka 5).  

Pro stanovení plynopropustnosti zemin je vždy určujícím prvkem hmotnostní podíl 

jemné frakce (jílu). Při stanovení hmotnostního podílu jemné frakce jsem postupovala 

následně: v laboratoři jsem vzorky vysušila, rozdrtila, sítovala (0,063 mm) a zvážila. 

Jelikož se v geologickém profilu nevyskytovaly žádné kameny ani štěrk bylo jednoduché 

stanovit hmotnostní podíl jemné frakce. V prvním případě do hloubky 0,3 m geologického 

profilu přesítovaný a zvážený jíl tvořil 72 % hmotnostního podílu jemné frakce,  

28 % hmotnostního podílu frakce tvořil písek (Tabulka 5). V druhém případě zvážený 

podíl jílu v hloubce 0,3 - 0,6 m geologického profilu tvořil 70 % hmotnostního podílu 

jemné frakce a 30 % hmotnostního podílu frakce tvořil písek, který se nepřesítoval. 

V hloubce 0,6 – 1,0 m geologického profilu po přesítování vzorku tvořil jíl 94 % 

hmotnostního podílu jemné frakce, zbytek tvořil písek. Do hloubky 0,3 m geologického 

profilu se třída zemin nemusí stanovovat, jelikož je při zakládání stavby odstraněna. 

Bylo zjištěno, že všechny odebrané vzorky zemin odpovídají nízké 

plynopropustnosti zemin f ˃ 65 % obsahu jemné frakce. Velikost zrn se pohybovala 

v rozmezí 0,002 – 0,063 mm pro prach a ˂ 0,002 mm pro jíly. Vzhledem ke zjištěnému 

hmotnostnímu podílu jemné frakce v hloubce 0,6 – 1,0 m geologického profilu bylo možné 

dle normy ČSN 73 1001; Zakládání staveb; Základová půda pod plošnými základy, zeminy 

klasifikovat dle diagramu zemin jako zeminy jílovité se střední plasticitou F6 (Obrázek 3). 

Výsledné hodnoty jsou zapsány v níže uvedené tabulce (Tabulka 5). Závěrem, geologický 

profil této zájmové lokality je tvořen jílovitým půdním druhem s obsahem jílu 60 – 75 %. 
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Tabulka 5: Zjištěné hmotnostní podíly frakcí zemin v různých hloubkách geologického profilu v katastrálním 
území Skřečoň (Černecká, 2015) 
 

Hloubka [m] 
Zatřídění 

zeminy 

 

Hmotnostní 

podíl jemné 

frakce f [%] 

Třída zemin Plynopropustnost 

0,0 – 0,3 Jíl (hlinitý) 72 - - 

0,3 – 0,6 Jíl s pískem 70 F6 Nízká 

0,6 – 1,0 
Jíl se střední 

plasticitou 
94 F6 Nízká 

5.1.2 Druhá zájmová lokalita – Katastrální území Hošťálkovice 

Při stanovování plynopropustnosti zemin byl vzorek odebírán dvakrát  

a to do hloubky 1,0 m geologického profilu, jelikož v rozmezí hloubky od 0,3 – 1,0 m 

geologického profilu byl vzorek identický. Z prvního odebraného vzorku do hloubky 0,3 m 

geologického profilu ve vlhkém stavu bylo možné vytvořit kuličku, přepokládala jsem,  

že šlo o hlinitopísčité zeminy. Druhý vzorek byl tedy odebrán z hloubky 0,3 - 1,0 m 

geologického profilu. Ze vzorku bylo možné tvořit kuličky i menší válečky, tudíž jsem 

stanovila, že se jedná o jílovité zeminy, součástí vzorku byl i jemný písek (Tabulka 6).  

Postup při stanovení hmotnostního podílu jemné frakce v tomto přídě je obtížnější, 

jelikož se v geologickém profilu vyskytovaly kameny a štěrk. Při odebíraní půdního 

vzorku zemin při zatloukání odběrové sondovací tyče do geologického profilu, se tyč 

zastavila maximálně dvakrát, což potvrdilo i zatloukání odběrové tyče při odběru půdního 

vzduchu s radonem. Odhadovala jsem, že se v geologickém profilu vyskytuje maximálně 

10 % objemu štěrku a kamení. Po vysušení vzorku (bez štěrku a kamene) v sušárně  

po dobu 30 minut byl vzorek rozdrcen do práškové podoby a zvážen. V prvním případě  

do hloubky 0,3 m geologického profilu jsem zohlednila 10 % objemu štěrku a kamene 

následovně: nejprve jsem zjistila hmotnostní podíl frakce písku po přesítování a jeho 

zvážení, činil písek 46 %. Dále jsem 10 % objemu štěrku vynásobila hmotnostním 

koeficientem 1,3, abych získala hmotnostní podíl frakce štěrku, který činil 13 %. Nakonec 
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jsem od celkové hmotnosti vzorku (100 g) odečetla součet hmotnostních podílů frakcí 

štěrku a písku a zjistila jsem 100 – [(10 % · 1,3) + 46 %], že hmotnostní podíl jemné frakce 

je 41 % (Tabulka 6). V druhém případě do hloubky 0,3 – 1,0 m geologického profilu jsem 

postupovala obdobně. Hmotnostní podíl frakce písku byl 47 %. Výsledný hmotnostní podíl 

jemné frakce jsem tedy získala 100 – (13 % + 47%) = 40 % (Tabulka 6). 

Po přesítování byl vzorek dle hmotnostních podílů frakcí a zrnitostních frakcí 

zařazen do půdního druhu jílovitohlinitých zemin s příměsí písku. Tento půdní druh  

se vyznačuje střední plynopropustností, pro střední plynopropustnost zemin platí obsah 

jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 %. Ze zjištěného hmotnostního podílu jemné frakce 

v hloubce 0,3 – 1,0 m geologického profilu byly zeminy podle normy ČSN 73 1001 

klasifikačního diagramu zemin zařazeny do třídy F4 jíl písčitý (Obrázek 3). 

Tabulka 6: Zjištěné hmotnostní podíly frakcí zemin v různých hloubkách geologického profilu v katastrálním 
území Hošťálkovice (Černecká, 2015) 
 

Hloubka [m] 
Zatřídění 

zeminy 

 

Hmotnostní 

podíl jemné 

frakce f [%] 

Třída zemin Plynopropustnost 

0,0 – 0,3 Hlína písčitá 41 - - 

0,3 – 1,0 
Jíl písčitý 

(štěrk) 
40 F4 Střední 

5.1.3 Třetí zájmová lokalita – Katastrální území Stará Ves u Bílovce 

Pro stanovení radonového indexu pozemku byla na daném území stanovena 

plynopropustnost zemin vysoká. Pro vysokou plynopropustnost zemin platí obsah jemné 

frakce f ≤  15 %. Odběr vzorku zemin byl odebrán z geologického profilu dvakrát. Nejprve 

byl vzorek odebrán do hloubky 0,3 m geologického profilu. Z odebraného vzorku  

ve vlhkém stavu bylo možné tvořit méně soudržné kuličky, stanovila jsem tento vzorek 

jako písek štěrkovito hlinitý. Druhý vzorek byl odebrán z geologického profilu v hloubce 

0,3 - 1,0 m, ze vzorku nebylo možné vytvořit kuličky, usoudila jsem, že vzorek spadá  

do písčitých zemin s příměsí štěrku a jílu (Tabulka 7).  

V zájmové lokalitě jako v předchozím případě se také v geologickém profilu 

nacházely kameny a štěrk (jako droba a břidlice, jejich výskyt byl zřejmý již na povrchu 



Jana Černecká: Vliv vlhkosti na objemovou aktivitu radonu na pozemcích 
 

2015    38 

pozemku). Jejich procentuální zastoupení jsem odhadla do hloubky 0,3 m geologického  

na 30 %, jelikož se odběrová sondovací tyč zastavila při každém třetím pohybu tyče 

v geologickém profilu, jako i odběrová tyč při odběru vzorků půdního vzduchu. 

V laboratoři byly vzorky vysušeny a zváženy. Poté jsem při stanovování hmotnostního 

podílu jemné frakce do hloubky 0,3 m geologického profilu postupovala identicky jako 

v předchozím případě (zájmová lokalita č. 2). Nejdříve jsem zjistila hmotnostní podíl 

frakce písku po přesítování a zvážení vzorku, činil písek 29 %. Dále jsem 30 % objemu 

štěrku vynásobila hmotnostním koeficientem 1,3, abych získala hmotnostní podíl frakce 

štěrku, který činil 39 %. Nakonec jsem od celkové hmotnosti vzorku odečetla součet 

hmotnostních podílů frakcí štěrku a písku 100 - [(30 % · 1,3) + 29 %] a zjistila jsem,  

že hmotnostní podíl jemné frakce je 32 % (Tabulka 7).  

V druhém případě při odebrání vzorků zemin z hloubky 0,3 – 1,0 m geologického 

jsem zjistila, že štěrku a kamení je více než ve svrchní vrstvě. Odběrová sondovací tyč při 

zatloukání kladla střídavě větší odpor s více průchozím terénem. Taktéž kladla odpor  

i odběrová tyč pro odběr půdního vzduchu při zatloukání tyče průchodem geologickým 

profilem. Z toho jsem usoudila, že v daném geologickém profilu je cca 50 % kamení  

a štěrku. Poté jsem při stanovení hmotnostního podílu jemné frakce postupovala obdobně 

jako v předchozím případě. Hmotnostní podíl frakce písku přesítovaného vzorku byl 23 %. 

Dále jsem 50 % objemu štěrku vynásobila hmotnostním koeficientem 1,3, abych získala 

hmotnostní podíl frakce štěrku, který činil 65 %. Výpočet je tedy následující: 100 – [(50 % 

· 1,3) + 23 %] = 12 % podílu jemné frakce (Tabulka 7). Výsledný hmotnostní podíl jemné 

frakce je 12 %, který odpovídá vysoké plynopropustnosti zemin pro obsah jemné frakce  

f ≤  15 %. 

Velikost zrn přesítovaného vzorku odpovídala písku 0,063 – 2 mm s obsahem 

jílovitých částic více než 10 %. Proto byla zemina zatříděna do půdního druhu písčitých 

půd se štěrkovito jílovými částicemi. Vzorek byl poté zatříděn dle hmotnostního podílu 

jemné frakce v hloubce geologického 0,3 – 1,0 m profilu dle normy ČSN 73 1001 

klasifikačního diagramu zemin do třídy S5 písek jílovitý (Obrázek 3). 
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Tabulka 7: Zjištěné hmotnostní podíly frakcí zemin v různých hloubkách geologického profilu v katastrálním 
území Stará Ves u Bílovce (Černecká, 2015) 
 

Hloubka 

[m] 
Zatřídění zeminy 

 

Hmotnostní podíl 

jemné frakce  

f [%] 

Třída 

zemin 
Plynopropustnost 

0,0 – 0,3 
Písek štěrkovito 

hlinitý 
32 - - 

0,3 – 1,0 
Písek s příměsí 

štěrku a jílu 
12 S5 vysoká 

5.2 Stanovení radonového indexu pozemku 

Pro stanovení RI pozemku bylo nutné provést měření OAR v půdním vzduchu 

v rozdílných plynopropustnostech zemin na vybraných lokalitách v období s přidanou 

vlhkostí v geologickém profilu a bez ní.  

V případě diplomové práce pro hodnocení pozemků o rozloze menší než 800 m2  

je pro stanovení RI pozemku rozhodující hodnota třetího kvartilu statistického souboru 

hodnot OAR. Naměřené hodnoty ze souboru dat OAR nižší než 1 kBq/m3se ze souboru 

OAR vyloučí. Součástí posudku pro hodnocení RI pozemku by měly být další parametry 

jako je aritmetický průměr, medián, maximální a minimální hodnota souboru. Aritmetický 

průměr je součet všech hodnot souboru, které jsou vyděleny počtem hodnot v souboru. 

Maximální hodnota je nejvyšší hodnota souboru OAR, minimální hodnota je nejnižší 

hodnota souboru OAR. Medián je hodnota, která dělí vzestupně seřazený statistický soubor 

na dvě stejně početné poloviny a třetí kvartil (Matolín, 2011). 

Třetí kvartil je 75 % percentil souboru hodnot. Pro stanovení radonového indexu 

pozemku se hodnota třetího kvartilu souboru dat OAR CA75 určí tak, že soubor dat o n 

hodnotách se seřadí vzestupně a pořadové číslo třetího kvartilu souboru N75 se stanoví 

výpočtem: N75 = 0,75 (n) + 0,25. Hodnota třetího kvartilu souboru dat je hodnota  

ze vzestupně seřazeného souboru dat odpovídající tomuto pořadí. V případě, že N75 není 

celé číslo, použije se pořadový údaj nejbližší nižší (SÚJB et al., 2013). 
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5.2.1 První zájmová lokalita  

V katastrálním území Skřečoň na stavebním pozemku č. 1052/13 bylo prováděno 

měření OAR v půdním vzduchu v ploše zástavby cca 100 m2. Odběrové body půdního 

vzduchu byly odebírány v rozměrech zástavby 10 x 10 m (Obrázek 12). Skřečoň  

je část města Bohumín. V příloze diplomové práce lze zhlédnou zájmovou lokalitu. 

 

Měření OAR v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu bylo prováděno 

10. srpna 2014, identicky jako na ostatních lokalitách. Tento den byl vybrán záměrně dle 

zasílaných metrologických dat. V tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2010 jsou 

zaznačeny průměrné denní hodnoty a maximální denní hodnoty dešťových srážek za každý 

den v měsíci od července roku 2014 do února 2015.  

Jak bylo zmíněno, měření OAR v půdním vzduchu muselo být prováděno v období, 

kdy se nejméně měsíc před měření OAR v půdním vzduchu nesměla v geologickém profilu 

vyskytovat vlhkost. Vytvořila jsem graf z hodnot denních maximálních srážek za měsíc 

Obrázek 12: Situace odběrových bodů OAR na stavebním pozemku č. 1052/13 (Cuzk.cz, 2015) 
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červenec a prvních deseti dní v měsíci srpnu (kdy bylo měření prováděno) (Graf 1; Graf 

2). Graf dokazuje, že bylo možné provádět měření OAR v půdním vzduchu. Množství 

spadlých dešťových srážek v červenci a srpnu bylo podprůměrné (minimální). Co se týče 

teplot okolního vzduchu v období července, maximální denní teploty se pohybovaly 

v rozmezí 20 – 31 °C. V srpnu do dne měření se maximální denní teploty pohybovaly 

v intervalu 21 – 31 °C. Pokud se v geologickém profilu vyskytovala vlhkost, vzhledem  

k těmto vysokým denním teplotám musela být z geologického profilu vypařena. 

V tabulkovém procesoru Microsoft Excel 2010 jsou také zapsány maximální a minimální 

hodnoty denních teplot za každý den v měsíci. 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Maximální denní srážky v červenci 2014 (Černecká, 2015) 

Graf 2: Maximální denní srážky v srpnu 2014 (Černecká, 2015) 
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Po příjezdu na vybraný stavební pozemek jsem před začátkem měření OAR 

v půdním vzduchu zaznačila do pracovního formuláře převládající klimatické podmínky 

(Tabulka 8). Území budoucího objektu bylo již vyznačeno, tudíž jsem pomocí pásma určila 

pouze síť, ve které byly vzorky s půdním vzduchem odebírány. Situace nastávajícího 

objektu byla v rozměrech 10 x 10 m, tudíž co 7 m byl prováděn jeden odběrový bod 

půdního vzduchu (Obrázek 12). Poslední měřený bod půdního vzduchu byl odebrán  

ze středu sítě. Uvnitř sítě byla provedena i půdní sonda pro odběr zemin pro stanovení 

plynopropustnosti zemin. Vzorek zemin byl odebírán ve dvou protilehlých místech, vždy 

jsem vybrala ten vzorek, kde jsem si byla jistá, že obsahuje více štěrku nebo písku, tzn. 

vzorek s vyšší plynopropustností zemin. Poté jsem začala odebírat půdní vzduch  

do velkoobjemových stříkaček. Po ukončení měření bylo důležité, aby každý odběrový bod 

byl vyznačen neboli vytyčen tam, kde byl odebírán půdní vzduch s radonem, aby 

v humidním období mohlo být měření OAR prováděno ve stejných odběrových bodech. 

Nakonec jsem stanovila RI pozemku pomocí vzorce třetího kvartilu. Patnáct 

zjištěných výsledných hodnot OAR jsem seřadila vzestupně. Poté jsem do vzorce třetího 

kvartilu dosadila za n celkový počet odebraných vzorků a zjistila jsem, že třetí kvartil  

je jedenáctou hodnotou souboru hodnot OAR, která stanovuje radonový index pozemku 

(N75 = 0,75 · 15 (n) + 0,25 = 11,5). Jedenáctou hodnotu souboru OAR je hodnota OAR 

CA75 = 23,0 kBq/m3 (Tabulka 10). Dle uvedených zjištěných výsledků z měření objemové 

aktivity radonu v půdním vzduchu ve smyslu zákona č. 18/1998 Sb., o mírovém využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření (dále atomový zákon) a o změně a doplnění některých 

zákonů v platném znění a vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně a zjištěné 

plynopropustnosti zemin, která byla nízká a také z tabulky SÚJB pro stanovení radonového 

indexu jsem stanovila, že na stavebním pozemku č. 1052/13 v katastrálním území Skřečoň 

je radonový index NÍZKÝ = CA75 < 30 (Tabulka 4). 

Druhá série měření OAR v půdním vzduchu v humidním období byla uskutečněna 

26. února 2015, identicky jako na dalších dvou zájmových lokalitách. Den měření byl 

vybrán záměrně. Pro stanovení OAR v půdním vzduchu bylo zásadní, aby nejméně dva 

týdny před měřením byly vydatnější srážky. V tomto případě měsíc před měřením OAR 

v půdním vzduchu se na povrchu vyskytovala sněhová pokrývka, která dva týdny tála. 

Následně týden před dnem měření OAR v půdním vzduchu převládaly denní i noční 

dešťové srážky. Bylo tedy zřejmé i ze zasílaných meteorologických dat, že geologický 

profil bude nasycen vlhkostí a měření OAR v půdním vzduchu bylo možné provést. 
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V daný den na všech třech stanovených lokalitách převažovaly dešťové srážky v podobě 

přeháněk a mrholení, geologický profil se stále plnil vlhkostí (Tabulka 8). V únoru  

se maximální teplota okolního vzduchu pochybovala v rozmezí od -1 °C do 10 °C, tudíž  

je zřejmé že vlhkost z geologického profilu nemohla být vypařena. Množství spadlých 

dešťových srážek za období měsíce únor nebylo nějak závratné, jelikož převládaly sněhové 

srážky. Z vytvořeného grafu ze zasílaných dat maximálních denních srážek je viditelné,  

že v posledním týdnu před měřením byly srážky vydatnější na rozdíl od ostatních dnů 

v měsíci (převládání sněhové pokrývky) (Graf 3). Meteorologická stanice, ze které byla 

zasílaná data, nedisponuje zařízením pro měření sněhové pokrývky (sněhoměrnou latí).  

Pro mé účely postačily pouze údaje o četnosti sněhových srážek, které jsem sama 

zaznamenávala. 

 

Po příjezdu na stavební pozemek jsem zapsala do pracovního formuláře předávající 

klimatické podmínky (Tabulka 8). Následně jsem se snažila vyhledat odběrové body, které 

byly vyznačeny z předešlého měření OAR v půdním vzduchu, aby mohl být prováděn 

odběr půdních vzorků z přibližně stejných míst. Po důkladném prohledání vyznačených 

bodů jsem zjistila, že v síti měřených bodů chybí pouze dva body, které jsem pomocí 

pásma dohledala. 

Následně probíhal odběr patnácti vzorků OAR půdního vzduchu dle stanovené 

metodiky SÚJB. U deseti vzorků byla při odběru půdního vzduchu nasávána voda  

do velkoobjemových stříkaček. Pokud byla voda nasáta do velkoobjemové stříkačky, tak 

byl první vzorek vypuštěn do okolí a druhý nasátý vzorek byl použit pro stanovení OAR  

a to tak, že voda z velkoobjemové stříkačky byla velmi pomalu vypuštěna a ponechal  

se zbylý odebraný půdní vzduchu. Následně byl u všech vzorků s vodou zapsán zbývající 

Graf 3: Maximální denní srážky v únoru 2015 (Černecká, 2015) 
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objem nasátého půdního vzduchu do pracovního formuláře, kde bylo k němu poté 

přihlédnuto při stanovení radonového indexu pozemku. 

Po zjištění patnácti výsledných hodnot OAR v půdním vzduchu jsem stanovila RI 

pozemku identicky jako v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu. Nejprve 

byly všechny hodnoty souboru OAR seřazeny vzestupně. Po dosazení do vzorce třetího 

kvartilu jsem již věděla, že hodnota třetího kvartilu, která rozhoduje o radonovém indexu 

pozemku, stojí na jedenácté pozici souboru hodnot OAR. Před tímto zjišťováním jsem 

musela nejprve zohlednit všechny zbylé objemy půdního vzduchu a to tak, že původní 

naměřená hodnota OAR byla vydělena zbylým objemem půdního vzduchu  

a následně vynásobena objemem celé velkoobjemové stříkačky.  

Po zohlednění všech zbylých objemů půdního vzduchu jsem zjistila,  

že na jedenácté pozici se nachází hodnota OAR CA75 = 32,0 kBq/m3 (Tabulka 10). Poté 

jsem jednoznačně stanovila dle uvedených zjištěných výsledků z měření objemové aktivity 

radonu v půdním vzduchu v období s přidanou vlhkostí v geologickém profilu ve smyslu 

zákona č. 18/1998 Sb., tzv. atomový zákon a vyhlášky č. 307/2002Sb., o radiační ochraně 

a zjištěné plynopropustnosti zemin, která byla nízká a také z tabulky SÚJB pro stanovení 

radonového indexu, že na stavebním pozemku č. 1052/13 v katastrálním území Skřečoň  

je radonový index STŘEDNÍ = 30 ≤ CA75 < 100 (Tabulka 4).  

V období přidané vlhkosti v geologickém profilu v případě analýzy diplomové 

práce se RI stavebního pozemku změnil z nízkého radonového indexu na radonový index 

střední. Radonový index pozemku v humidním období byl pozměněn vlivem nasáté vody. 

Jelikož se radon dobře rozpouští ve vodě, která je při nasávání půdního vzduchu 

z geologického profilu odebírána, kdy se radon zpětně uvolňuje probubláváním z vody  

do měřeného plynu a hodnoty OAR jsou navýšeny.  

Regresní analýza v obou případech měření OAR je proložená přímkou  

se stoupajícím trendem (Graf 5). Hodnota nalezené rovnice přímky je y = 1,00x + 6,37  

se směrnicí 1,00. Koeficient determinace má hodnotu R2 = 0,50. Což znamená, že 50 % 

hodnot rozptylu OAR v obou případech jsou identické a na sobě závislé. Lze z tohoto faktu 

usoudit, že i když v deseti případech v humidním období byly hodnoty OAR pozměny  

a navýšeny, jsou hodnoty obou měření OAR na sobě z 50 % závislé. V předposlední 

kapitole (Diskuze a doporučení 6) je následná analýza výsledných hodnot OAR a popis 

grafu.  
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Tabulka 8: Probíhající klimatické podmínky v obou sadách měření  

Zájmová 
lokalita 

Teplota [°C] 
Povětrnostní 

podmínky 
Oblačnost Déšť 

Č.1 - sucho 21 Mírný vánek Polojasno - 

Č. 1 - vlhko 2 Bezvětří Zataženo Přeháňky 

Č. 2 - sucho 17 Slabý vítr Polojasno - 
Č. 2 - vlhko 3 Vánek Zataženo Mrholení 
Č. 3 - sucho 20 Vánek Polojasno - 
Č. 3 - vlhko 2 Slabý vítr Zataženo Přeháňky 

 

Tabulka 9: Souhrnná tabulka hodnot z obou sad měření v katastrálním území Skřečoň (Černecká, 2015) 

Souhrnná tabulka hodnot (sucho) Souhrnná tabulka hodnot (vlhko) 

Počet vzorků 15 [n] Počet vzorků 15 [n] 

OAR min. 13,2 [kBq/m3] OAR min. 15,2 [kBq/m3] 

OAR max. 37,0 [kBq/m3] OAR max. 42,6 [kBq/m3] 

OAR aritm. 
průměr 

20,3 [kBq/m3] 
OAR aritm. 

průměr 
26,7 [kBq/m3] 

OAR medián 17,5 [kBq/m3] OAR medián 29,4 [kBq/m3] 

OAR CA75 23,0 [kBq/m3] OAR CA75 32,0 [kBq/m3] 
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Tabulka 10: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Skřečoň (Černecká, 2015) 
 

 

Měřené 

hodnoty za 

sucha 

[kBq/m3] 

Měřené 

hodnoty 

za sucha 

seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

 

Měřené 

hodnoty za 

vlhka 

[kBq/m3] 

Objem 

[ml] 

Měřené hodnoty 

za vlhka 

seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

1. 15,5 13,2 1. 16,2 - 15,2 

2. 17,5 13,9 2. 31,4 150 16,0 

3. 24,4 14,7 3. 32,0 130 16,2 

4. 13,2 15,4 4. 33,1 130 17,0 

5. 13,9 15,5 5. 19,0 150 17,3 

6. 15,4 16,5 6. 16,0 - 19,0 

7. 26,9 16,6 7. 29,4 150 26,1 

8. 37,0 17,5 8. 42,6 150 29,4 

9. 16,6 21,2 9. 17,0 - 31,2 

10. 22,9 22,9 10. 26,1 150 31,4 

11. 21,2 23,0 11. 39,1 90 32,0 

12. 23,0 24,4 12. 34,9 120 33,1 

13. 16,5 25,8 13. 17,3 - 34,9 

14. 14,7 26,9 14. 15,2 - 39,1 

15. 25,8 37,0 15. 31,2 140 42,6 
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Graf 5: Lineární regrese výsledných hodnot OAR  z obou sad měření v katastrálním území Skřečoň 
(Černecká, 2015) 

Graf 4: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Skřečoň (Černecká, 2015) 
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5.2.2  Druhá zájmová lokalita 

Měření OAR v půdním vzduchu bylo prováděno v katastrálním území 

Hošťálkovice na rozhraní dvou stavebních pozemků č. 492/1 a č. 492/4 v ploše zástavby 

140 m2. Odběrové body půdního vzduchu byly odebírány v rozměrech zástavby 14 x 10 m. 

Situaci měřených bodů lze zhlédnou na obrázku (Obrázek 13). Součástí přílohy diplomové 

práce je fotografie zájmové lokality. 

 

Obrázek 13: Situace odběrových bodů OAR na stavebních pozemcích č.  492/1; 492/4 (Cuzk.cz, 2015) 

 

Měření OAR v půdním vzduchu v období bez přidané vlhkosti v geologickém 

profilu probíhalo na katastrálním území Hošťálkovice v jeden den 10. srpna 2014 jako  

na ostatních stavebních pozemcích. Před začátkem měřením OAR v půdním vzduchu byly 

do pracovního formuláře zapsány klimatické poměry (Tabulka 8). 

Následně bylo nutné vytvořit síť odběrových bodů půdního vzduchu. Vycházela 

jsem ze přání majitelů stavebních pozemků. Situace nastávajícího objektu přesahovala dva 
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stavební pozemky. Vzhledem k dodaným informacím a geodetickým nákresům bylo 

jednoduché vytyčit rozměry zástavby. Nejprve jsem od hranice stavebního pozemku  

č. 492/4 s hranicí stavebního pozemku č. 492/5 pomocí pásma odměřila 13 m  

a od stavebního pozemku č. 492/4 jsem odměřila 8 m od hranice pozemku (Obrázek 13). 

Odběrové body půdního vzduchu se od sebe nacházely 3,5 m. Uvnitř vytyčené plochy byl 

odebrán zbývající vzorek půdního vzduchu. Uvnitř sítě byly také odebrány vzorky zemin 

z geologického profilu identicky jako na zájmovém území č. 1 pro stanovení 

plynopropustnosti zemin. Vzorky byly tedy odebírány ve dvou protilehlých místech, vždy 

byl vybrán ten vzorek, který obsahoval více štěrku nebo písku, tzn. vzorek s vyšší 

plynopropustností zemin. Poté jsem mohla provádět odběr půdního vzduchu pro stanovení 

RI pozemku. Po ukončení měření OAR v půdním vzduchu bylo opět nutné vyznačit 

odběrové body půdního vzduchu. 

Po odběru patnácti vzorků půdního vzduchu dle metodiky SÚJB byly přístrojem 

naměřeny jednotlivé výsledné hodnoty OAR. Následně jsem stanovila RI pozemku jako  

na předchozí lokalitě. Nejprve byly všechny hodnoty souboru OAR seřazeny vzestupně. 

Poté jsem zjistila, že hodnota třetího kvartilu se nachází na pozici jedenáct OAR CA75 = 

28,7 kBq/m3 (Tabulka 12). Na stavebním pozemku č. 492/1 a č. 492/4 v katastrálním 

území Hošťálkovice podle zjištěných výsledků ve smyslu zákona č. 18/1998 Sb., tzv. 

atomový zákon a vyhlášky č. 307/2002Sb., o radiační ochraně a zjištěné plynopropustnosti 

zemin, která byla střední a také z tabulky SÚJB pro stanovení radonového indexu 

pozemku, jsem stanovila radonový index STŘEDNÍ = 20 ≤ CA75 < 70 (Tabulka 4). 

Měření OAR v půdním vzduchu v období přidané vlhkosti v geologickém profilu 

bylo prováděno v katastrálním území Hošťálkovice 26. února 2015 souběžně v tento den 

jako na ostatních stavebních pozemcích. Ihned po příjezdu na stavební pozemek jsem 

zapsala do pracovního formuláře klimatické podmínky dané lokality (Tabulka 8). Poté 

jsem se pokoušela vyhledat vyznačené odběrové body půdního vzduchu z předešlého 

měření. V tomto případě jsem vyhledala třináct z patnácti vyznačených odběrových bodů.  

Bylo jednoduché pomocí pásma a dodaných informací stanovit místa odběrů zbývajících 

dvou odběrových bodů půdního vzduchu. 

Následně započalo měření OAR v humidním období v nalezených odběrových 

bodech. Při nasávání půdního vzduchu z hloubky 0,8 m geologického profilu byla pouze 

ve čtyřech případech nasávána voda do velkoobjemových stříkaček. Při nasáti vody
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v prvním odběru půdního vzduchu byla voda i půdní vzduch odstraněna z velkoobjemové 

stříkačky. Následně byl znovu odebrán vzorek půdního vzduchu, který byl již použit pro 

stanovení OAR. Voda byla opatrně odstraněna z velkoobjemové stříkačky a zbylý objem 

půdního vzduchu byl zapsán do pracovního formuláře, na který byl ve fázi stanovování RI 

pozemku brán zřetel. 

Zbylé objemy půdního vzduchu byly zohledněny následovně: původní naměřená 

hodnota OAR byla vydělena zbylým objemem půdního vzduchu a vynásobena celkovým 

objemem velkoobjemové stříkačky. Po zohlednění všech zbylých objemů půdního vzduchu 

jsem stanovila RI stavebního pozemku jako na předchozí lokalitě. Po vzestupném seřazení 

hodnot souboru OAR jsem ze vzorce třetího kvartilu zjistila, že na jedenáctém místě 

souboru hodnot OAR se nachází hodnota OAR CA75 = 32,8 kBq/m3 (Tabulka 12). Proto 

jsem stanovila na stavebním pozemku č. 492/1 a 492/4 v katastrálním území Hošťálkovice 

podle zjištěných výsledků z měření OAR v půdním vzduchu v období s přidanou vlhkostí 

v geologickém profilu radonový index STŘEDNÍ = 20 ≤ CA75 < 70, ve smyslu zákona  

č. 18/1998Sb., tzv. atomový zákon a vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně  

a zjištěné plynopropustnosti zemin, která byla střední a z tabulky SÚJB pro stanovení 

radonového indexu pozemku (Tabulka 4). 

V období přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven radonový index 

pozemku střední jako v případě měření OAR v půdním vzduchu v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu.  

Z grafu regresní analýzy v případě obou sad měření OAR ze zjištěné rovnice 

přímky y = 1,15x + 1,65 plyne, že se jedná o stoupající trend se směrnicí 1,15 (Graf 7). 

Koeficient determinace regresní analýzy je R2 = 0,90. To znamená, že 90 % hodnot 

rozptylu OAR v obou případech jsou identické a na sobě závislé. Z toho lze usoudit,  

že hodnoty OAR obou souborů jsou velmi podobné vyjma čtyř případů. V předposlední 

kapitole (Diskuze a doporučení 6) je následná analýza výsledných hodnot OAR a popis  

je grafu.   
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Tabulka 11: Souhrnná tabulka hodnot z obou sad měření v katastrálním území Hošťálkovice (Černecká, 
2015) 

Souhrnná tabulka hodnot (sucho) Souhrnná tabulka hodnot (vlhko) 

Počet vzorků 15 [n] Počet vzorků 15 [n] 

OAR min. 12,5 [kBq/m3] OAR min. 13,0 [kBq/m3] 

OAR max. 34,0 [kBq/m3] OAR max. 39,1 [kBq/m3] 

OAR aritm. 
průměr 

24,1 [kBq/m3] 
OAR aritm. 

průměr 
26,1 [kBq/m3] 

OAR medián 26,9 [kBq/m3] OAR medián 27,0 [kBq/m3] 

OAR CA75 28,7 [kBq/m3] OAR CA75 32,8 [kBq/m3] 
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Tabulka 12: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Hošťálkovice (Černecká, 2015) 

 

 

 

 

 

Měřené 

hodnoty za 

sucha 

[kBq/m3] 

Měřené 

hodnoty za 

sucha seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

 

Měřené 

hodnoty za 

vlhka 

[kBq/m3] 

Objem 

[ml] 

Měřené 

hodnoty za 

vlhka seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

1. 19,6 12,5 1. 20,0 - 13,0 

2. 30,0 14,4 2. 37,9 - 15,0 

3. 29,9 15,0 3. 33,6 150 15,2 

4. 12,5 18,2 4. 13,0 - 20,0 

5. 34,0 19,6 5. 34,0 - 22,3 

6. 15,0 21,9 6. 15,2 - 23,3 

7. 27,2 23,9 7. 27,8 - 23,9 

8. 26,9 26,9 8. 27,1 - 27,0 

9. 28,7 27,0 9. 32,8 140 27,1 

10. 32,1 27,2 10. 39,1 150 27,8 

11. 21,9 28,7 11. 22,3 - 32,8 

12. 27,0 29,9 12. 27,0 - 33,6 

13. 18,2 30,0 13. 23,3 130 34,0 

14. 14,4 32,1 14. 15,0 - 37,9 

15. 23,9 34,0 15. 23,9 - 39,1 
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Graf 6: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Hošťálkovice (Černecká, 2015) 
 

Graf 7: Lineární regrese výsledných hodnot OAR  z obou sad měření v katastrálním území 
Hošťálkovice (Černecká, 2015) 
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5.2.3 Třetí zájmová lokalita  

V katastrálním území Stará Ves u Bílovce na stavebním pozemku číslo 470/14 

probíhalo měření OAR v půdním vzduchu v ploše zástavby 120 m2. Odběrové body 

půdního vzduchu byly odebírány v rozměrech zástavby 12 x 12 m (Obrázek 14). Stará Ves 

je městskou částí Bílovce. V příloze diplomové práce je fotografie zájmové lokality. 

 

Poslední měření OAR v půdním vzduchu v období bez přidané vlhkosti 

v geologickém profilu probíhalo na katastrálním území Stará Ves u Bílovce v tentýž den 

10. srpna 2014 jako na předcházejících stavebních pozemcích. Po příjezdu na danou 

lokalitu bylo nutné zapsat do pracovního formuláře klimatické podmínky (Tabulka 8).  

Na povrchu pozemku byly zřejmé stopy břidlice a droby, tento fakt jsem zaznačila  

do poznámek pracovního formuláře. Dalším krokem před měřením OAR v půdním 

vzduchu bylo vytyčení oblasti pro odběrové body půdního vzduchu. Vzhledem k situačním 

plánkům, které byly dodány od majitelů stavebního pozemku, jsem od hranice stavebního 

pozemku č. 470/13 (sousedící stavební pozemek) odměřila pásmem 5 m a od hranice 

Obrázek 14: Situace odběrových bodů OAR na stavebním pozemku č. 470/14 (Cuzk.cz, 2015) 
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stavebního pozemku č. 470/14 jsem pomocí pásma odměřila 15 m (Obrázek 14). Budoucí 

objekt na stavebním pozemku bude situován v rozměrech 12 x 12 m. V této zástavbě byly 

odebírány vzorky půdního vzduchu. Odběrové body se od sebe nacházely 3,4 m. Zbývající 

bod půdního vzduchu byl odebrán uvnitř situace podobně jako půdní sonda pro odběr 

vzorků zemin pro stanovení plynopropustnosti zemin. Vzorky zemin byly odebírány  

ve dvou protilehlých místech, vždy byl vybrán ten vzorek, kde jsem si byla jistá,  

že obsahuje více štěrku nebo písku, tzn. vzorek s vyšší plynopropustností zemin. Po odběru 

vzorků půdního vzduchu bylo nutné opět vyznačit odběrové body půdního vzduchu.  

Následně jsem stanovila RI pozemku jako v předchozích lokalitách. Zjistila jsem, 

že tříčtvrteční hodnotou souboru po vzestupném seřazení hodnot souboru OAR  

je hodnota na jedenácté pozici OAR CA75 = 17,1 kBq/m3 (Tabulka 14). Následně jsem dle 

zjištěných výsledků ve smyslu zákona č. 18/1998 Sb., tzv. atomový zákon a vyhlášky  

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně a zjištěné plynopropustnosti zemin, která byla vysoká  

a také z tabulky SÚJB pro stanovení radonového indexu jsem stanovila, že na stavebním 

pozemku č. 470/14 v katastrálním území Stará Ves u Bílovce je radonový index STŘEDNÍ 

= 10 ≤ CA75 < 30 (Tabulka 4). 

Poslední měření OAR v půdním vzduchu v katastrálním území Stará Ves u Bílovce 

v období přidané vlhkosti v geologickém profilu probíhalo ve stejný den 26. února 2015 

jako na předešlých stavebních pozemcích. Po příjezdu na stavební pozemek č. 470/14 byly 

do pracovního formuláře zapsány klimatické podmínky (Tabulka 8). Následně jsem  

se pokoušela vyhledat vyznačené odběrové body z předchozího měření OAR v půdním 

vzduchu. Většinu vyznačených bodů jsem nalezla. Nalezla jsem deset z patnácti 

označených bodů. Vztyčné body sítě (rohy) byly vyznačeny. Nenalezené body  

se nacházely na obvodu sítě. Tudíž jsem pomocí pásma dohledala předpokládanou pozici 

zbývajících odběrových bodů půdního vzduchu. Při nasávání půdního vzduchu dle 

metodiky SÚJB v hloubce 0,8 m geologického profilu nebyla do velkoobjemových 

stříkaček nasátá voda.  

Radonový index této lokality i po mírně navýšených hodnotách OAR je opět 

střední jako za měření OAR bez přidané vlhkosti v geologickém profilu. Bylo tak zjištěno 

ze vzestupně seřazených hodnot souboru OAR z hodnoty třetího kvartilu, která se nachází 

na jedenácté pozici OAR CA75 = 18,1 kBq/m3 (Tabulka 14). Lze jednoznačně stanovit 

podle zjištěných výsledků z měření OAR v půdním vzduchu v období s přidanou vlhkostí 



Jana Černecká: Vliv vlhkosti na objemovou aktivitu radonu na pozemcích 
 

2015    56 

v geologickém profilu ve smyslu zákona č. 18/1998 Sb., tzv. atomový zákon a vyhlášky  

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně a zjištěné plynopropustnosti zemin, která byla vysoká  

a také z tabulky SÚJB pro stanovení radonového indexu, že na stavebním pozemku  

č. 470/14 v katastrálním území Stará Ves u Bílovce je radonový index STŘEDNÍ = 10 ≤ 

CA75 < 30 (Tabulka 4).  

Z grafu lineární regrese je zřejmé, že hodnota koeficientu determinace pro obě sady 

měření OAR je R2 = 0,99. Z čehož vyplývá, že 99 % rozptylu hodnot OAR v obou přídech 

měření jsou identické a na sobě závislé (Graf 9). To potvrzuje fakt,  

že naměřené hodnoty obou souborů OAR jsou téměř identické. Z nalezené rovnice pro obě 

sady měření OAR y = 1,06 x + 0,29 je zřejmé, že se jedná o přímku se stoupajícím 

trendem. V předposlední kapitole (Diskuze a doporučení 6) je následná analýza výsledných 

hodnot OAR a popis grafu.   

 
Tabulka 13: Souhrnná tabulka hodnot z obou sad měření v katastrálním území Stará Ves u Bílovce 
(Černecká, 2015) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Souhrnná tabulka hodnot (sucho) Souhrnná tabulka hodnot (vlhko) 
Počet vzorků 15 [n] Počet vzorků 15 [n] 

OAR min. 8,8 [kBq/m3] OAR min. 9,3 [kBq/m3] 
OAR max. 25,9 [kBq/m3] OAR max. 26,2 [kBq/m3] 

OAR aritm. průměr 15,9 [kBq/m3] 
OAR aritm. 

průměr 
16,3 [kBq/m3] 

OAR medián 16,0 [kBq/m3] OAR medián 16,4 [kBq/m3] 
OAR CA75 17,1 [kBq/m3] OAR CA75 18,1 [kBq/m3] 
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Tabulka 14: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Stará Ves u Bílovce (Černecká, 
2015)

 

Měřené 

hodnoty 

za sucha 

[kBq/m3] 

Měřené 

hodnoty 

za sucha 

seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

 

Měřené 

hodnoty 

za vlhka 

[kBq/m3] 

Měřené hodnoty 

za vlhka seřazeny 

vzestupně 

[kBq/m3] 

1. 21,3 8,8 1. 21,3 9,3 

2. 15,4 10,5 2. 16,0 10,5 

3. 17,0 10,6 3. 18,3 11,0 

4. 17,1 12,8 4. 17,3 12,8 

5. 10,5 14,5 5. 10,5 15,0 

6. 14,5 14,9 6. 15,0 15,1 

7. 10,6 15,4 7. 11,0 16,0 

8. 16,0 16,0 8. 16,5 16,4 

9. 12,8 16,4 9. 12,8 16,5 

10. 8,8 17,0 10. 9,3 17,3 

11. 17,6 17,1 11. 18,1 18,1 

12. 25,9 17,6 12. 26,2 18,3 

13. 16,4 20,2 13. 16,4 20,9 

14. 14,9 21,3 14. 15,1 21,3 

15. 20,2 25,9 15. 20,9 26,2 
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Graf 9: Lineární regrese výsledných hodnot OAR  z obou sad měření v katastrálním území Stará Ves u 
Bílovce (Černecká, 2015) 

Graf 8: Výsledné hodnoty OAR z obou sad měření v katastrálním území Staré Ves u Bílovce (Černecká, 2015) 
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6  DISKUZE A DOPORUČENÍ 

Na katastrálním území Skřečoň v okrese Karviná byla z odebraných vzorků zemin 

stanovena nízká plynopropustnost zemin pro obsah jemné frakce f ˃ 65 %. Hmotnostní 

podíl jemné frakce v hloubce 0,6 – 1,0 m geologického profilu odpovídal f = 94 % 

(Tabulka 5). Z výše uvedené tabulky a grafu výsledných hodnot z měření OAR v obou 

sadách měření je zřejmé, že v období s přidanou vlhkostí v geologickém profilu naměřené 

hodnoty OAR stouply, vyjma pěti odebraných vzorků, jejichž hodnoty OAR jsou v obou 

přídech měření téměř identické (Tabulka 10, Graf 4). V situaci těchto pěti vzorků 

v humidním období byly hodnoty OAR minimálně navýšeny, jelikož nebyla  

do velkoobjemových stříkaček nasáta voda, na rozdíl od zbývajících vzorků. Metodika 

SÚJB uvádí, že hodnoty OAR v zimním období mohou být mírně navýšené, což  

se potvrdilo v případě mé analýzy u těchto pěti vzorků.  

Voda byla nasávána do velkoobjemových stříkaček proto, jelikož v hloubce 0,6 – 

1,0 m geologického profilu byl stanoven jíl se střední plasticitou. Tudíž je zřejmé, že jíl 

zmiňovanou vlhkost v geologickém profilu zadržel (Tabulka 5). Po zohlednění všech 

zbylých objemů půdního vzduchu v humidním období byly hodnoty OAR navýšené (viz 

kapitola 5.2.1). Je to dáno tím, že radon se dobře rozpouští ve vodě, která je při nasávání 

půdního vzduchu z geologického profilu odbírána, kdy se radon zpětně uvolňuje 

probubláváním z vody do měřeného plynu a hodnoty OAR jsou navýšeny. V rámci 

konzultace s odborníky bylo sděleno, že u vzorků s nasátou vodou hodnoty OAR nemusí 

být vždy navýšeny, avšak v mé analýze u všech vzorků s nasátou vodou byly hodnoty 

OAR navýšené. U zbývajících pěti vzorků v humidním období jsem přesvědčena o tom,  

že v hloubce odběru půdního vzduchu se vyskytovalo méně jílovitých částic a vlhkost, 

která se v místě geologického profilu vyskytovala, prosákla do nižších vrstev geologického 

profilu (konkrétně v případě hodnot OAR na pozici 1, 6 a 9) (Tabulka 10). V situaci 

hodnot OAR na pozici 13 a 14 se v hloubce 0,3 – 0,6 m geologického profilu, kde byl 

stanoven jíl s pískem, mohla vlhkost zadržet, a proto nebyla nasáta do velkoobjemových 

stříkaček (Tabulka 5).  

Minimální hodnota souboru OAR v období bez přidané vlhkosti v geologickém 

profilu stojí na pozici čtyři se stanovenou hodnotou OAR 13,2 kBq/m3 (Tabulka 9). 

Minimální hodnota souboru OAR v humidním období je hodnota 15,2 kBq/m3 stojící  
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na pozici čtrnáct. Nyní minimální hodnoty OAR nejsou na stejných pozicích, jelikož 

v humidním období na pozici čtyři byla nasátá voda do velkoobjemové stříkačky, zatímco 

na pozici čtrnáct v humidním období voda nasáta nebyla (Tabulka 10). Maximální hodnota 

souboru OAR v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu je hodnota OAR 37,0 

kBq/m3 stojící na pozici osm (Tabulka 9) identicky jako maximální hodnota v humidním 

období s hodnotou OAR 42,6 kBq/m3. Pokud by maximální hodnota v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu měla být rozhodující pro stanovení radonového indexu 

pozemku, byl by nově stanoven RI pozemku střední a pokud by maximální hodnota 

v humidním období měla být rozhodující hodnotou třetího kvartilu, stále by byl stanovován 

RI pozemku střední.  

V období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven radonový index 

pozemku nízký CA75 < 30, kde rozhodující hodnotou třetího kvartilu je hodnota  

na pozici jedenáct OAR CA75 = 23,0 kBq/m3 (Tabulka 10). V případě období s přidanou 

vlhkostí v geologickém profilu po zohlednění všech zbylých objemů půdního vzduchu  

se na pozici třetího kvartilu vyskytuje hodnota OAR CA75 = 32,0 kBq/m3 (Tabulka 10). 

Následně byl stanoven radonový index pozemku střední 30 ≤ CA75 < 100. Je tady zřejmé, 

že v humidním období nasátá voda změnila hodnotu třetího kvartilu na pozici jedenáct. 

V rámci celkového posouzení zájmového území v nízké plynopropustnosti zemin 

v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven radonový index nízký. 

Tudíž za standardních podmínek měření OAR by byl vydán posudek pro příslušný stavební 

úřad. V období s přidanou vlhkostí v geologickém profilu byl stanoven radonový index 

střední, vzhledem k nasáté vodě. V tomto případě by nesměl být vydán posudek 

příslušnému stavebnímu úřadu, jelikož by byl RI pozemku stanoven chybně než v případě 

standardních podmínek měření. Hodnoty s nasátou vodou by musely být vyloučeny a tím 

by nebyly splněny podmínky měření OAR v půdním vzduchu dle metodiky SÚJB. 

Doporučuji, aby měření OAR v půdním vzduchu bylo opakováno v období s nižší vlhkostí 

v geologickém profilu nebo aby vzorky půdního vzduchu byly odebrány v jiných 

odběrových bodech ve vyznačené síti. Z výše uvedeného vyplývá, že extrémní 

meteorologické podmínky mohou vést k ne zcela adekvátním výsledkům. Vzhledem 

k tomu, že metodika SÚJB nevěnuje zvláštní pozornost přidané vlhkosti v geologickém 

profilu, pouze se zmiňuje o vlhkosti v zimním období, kdy hodnoty OAR mohou být mírně 

navýšeny, navrhuji, aby na základě dosažených výsledků mé analýzy byla provedena 
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změna v metodice SÚJB, a to jak postupovat v případě extrémních podmínek na základě 

postupu měření OAR v půdním vzduchu v různých plynopropustnostech zemin.  

V případě druhé měřené lokality, která se nachází v okrese Ostrava – město  

na katastrálním území Hošťálkavice byla z analýzy odebraných vzorků zemin zjištěna 

střední plynopropustnost zemin pro obsah jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 %. 

Hmotnostní podíl jemné frakce v hloubce 0,3 – 1,0 m geologického profilu odpovídal  

f = 40 % (Tabulka 6). Jak je uvedeno v tabulce a grafu výsledných hodnot OAR, v případě 

naměřených hodnot OAR v období přidané vlhkosti v geologickém profilu je zřejmé,  

že ve čtyřech případech (hodnot na pozici 3, 9, 10 a 13) byla při odbírání vzorků půdního 

vzduchu nasáta voda do velkoobjemových stříkaček (Tabulka 12, Graf 6). Po zohlednění 

všech zbylých objemů půdního vzduchu byly hodnoty OAR v extrémních podmínkách 

navýšeny (viz kapitola 5.2.2). Je to dáno tím, že radon se dobře rozpouští ve vodě, která  

je při nasávání půdního vzduchu z geologického profilu odebírána, kdy se radon zpětně 

uvolňuje probubláváním z vody do měřeného plynu a hodnoty OAR jsou navýšeny.  

Přítomnost vody v geologickém profilu ve čtyřech případech potvrzuje fakt,  

že v hloubce 0,3 – 1,0 m geologického profilu byl stanoven jíl písčitý (Tabulka 6). Jsem 

přesvědčena o tom, že při odběru vzorků půdního vzduchu z hloubky 0,8 m geologického 

profilu se právě v situaci čtyř odebraných vzorků v geologickém profilu vyskytoval 

převážně jíl. Jílovitý půdní druh obsahuje vyšší množství jílovitých částic a špatně 

propouští vlhkost, proto byla voda nasávána do velkoobjemových stříkaček. Z konzultace 

s odborníky bylo řečeno, že hodnoty  OAR s nasátou vodou nemusí být vždy zvýšené. 

Tento fakt byl u mé analýzy vyvracen, jelikož všechny hodnoty OAR s nasátou vodou byly 

navýšené. V případě humidního období, kdy nebyla nasáta voda do velkoobjemových 

stříkaček, se v hloubce odběru půdního vzduchu vyskytovalo více písčitých a částic 

(vlhkost geologickým profilem protekla a nebyla nasáta), tudíž byly hodnoty OAR mírně 

navýšeny vyjma hodnot OAR s nasátou vodou (Tabulka 12). Metodika SÚJB uvádí,  

že hodnoty OAR v zimním období mohou být mírně navýšené, což se potvrdilo v případě 

mé analýzy u vzorků bez vody. V případě hodnot 5, 12 a 15 byly naměřeny v obou 

případech měření OAR v půdním vzduchu hodnoty totožné (Tabulka 12). 

Minimální hodnotou souboru OAR v období bez přidané vlhkosti v geologickém 

profilu je naměřená hodnota 12,5 kBq/m3. Minimální hodnotou souboru OAR v humidním 

období je hodnota souboru 13,0 kBq/m3, obě tyto hodnoty jsou v tabulce výsledných 
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hodnot OAR zobrazeny na pozici čtyři (Tabulka 11). Maximální hodnotou souboru OAR 

v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu je hodnota 34,0 kBq/m3 stojící  

na pozici pět a maximální hodnotou souboru OAR v humidním období je hodnota 39,1 

kBq/m3 (hodnota s nasátou vodou), která nyní stojí na pozici deset, jelikož v případě 

hodnoty pět v humidním období byla na této pozici naměřena identická hodnota s první 

sadou měření OAR (Tabulka 11). Z tohoto faktu lze usoudit, že pokud by obě maximální 

hodnoty OAR měly být rozhodujícími hodnotami třetího kvartilu pro určení radonového 

indexu pozemku, byl by stále stanovován radonový index pozemku střední. 

Z tabulky výsledných hodnot OAR je také zřejmé, že třetí kvartil, který rozhoduje  

o stanovení radonového indexu pozemku, se navýšil z hodnoty 28,7 na 32,8 kBq/m3 

(Tabulka 12). V období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven radonový 

index střední, identicky jako v humidním období. Hodnoty třetího kvartilu v obou 

případech měření OAR v půdním vzduchu spadají v tabulce pro stanovení RI pozemku  

do třídy střední 20 ≤ CA75 < 70 (Tabulka 4).  

V případě této lokality stanovuji tento závěr. Hodnoty OAR v humidním období by 

měly být vyloučeny a měření OAR v půdním vzduchu by mělo být opakováno. Ale pokud 

by hodnoty souboru OAR nebyly vyloučeny a přihlédlo se k situaci, jelikož se radonový 

index pozemku v humidním období nezměnil, pouze byl zvýšen a použila se silnější vrstva 

izolační fólie na základovou desku, mohl by být protokol vystaven osobou se zvláštní 

odbornou způsobilostí a předán příslušnému stavebnímu úřadu. Subjekt provádějící 

radonové měření proto musí mít zvláštní odbornou způsobilost a taktéž musí přihlédnout 

k podmínkám měření.  

V katastrálním území Stará Ves u Bílovce byla v odebraných vzorcích zemin 

stanovena vysoká plynopropustnost zemin pro obsah jemné frakce f ≤ 15 %. V případě 

odebraného vzorku zemin v hloubce 0,3 – 1,0 m geologického profilu byl stanoven 

hmotnostní podíl f = 12 % (Tabulka 7). Z výše uvedené tabulky i grafu výsledných hodnot 

OAR vyplývá, že naměřené hodnoty OAR jsou v případě obou sad měření OAR podobné 

(Tabulka 14, Graf 8). Jelikož v situaci této lokality nebyla při odběru půdního vzduchu 

nasáta voda do velkoobjemových stříkaček. Je to dáno písčitým půdním druhem, který byl 

v hloubce 0,3 – 1,0 m geologického profilu stanoven (Tabulka 7). Vlhkost, která  

se v hloubce geologického profilu vyskytovala, protekla tímto půdním druhem. U hodnot 

stojících v tabulce výsledných hodnot OAR na pozici 1, 5, 9 a 13 byly v obou případech 
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měření OAR v půdním vzduchu naměřeny hodnoty shodné (Tabulka 14). Ostatní naměřené 

hodnoty OAR v humidním období se navýšily minimálně. Jelikož dle metodiky SÚJB  

a dlouhodobých analýz z měření OAR v půdním vzduchu v zimním období jsou hodnoty 

OAR mírně navýšené, což se potvrdilo v případě mé analýzy u těchto vzorků.  

Minimální hodnotou souboru OAR v období bez přidané vlhkosti v geologickém 

profilu je hodnota 8,8 kBq/m3 a minimální hodnotou souboru OAR v období přidané 

vlhkosti v geologickém profilu je hodnota 9,3 kBq/m3, obě tyto hodnoty OAR stojí  

na pozici deset (Tabulka 13). Maximální hodnou souboru OAR v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu je hodnota 25,9 kBq/m3, stojící na pozici dvanáct jako 

maximální hodnota souboru OAR v humidním období, jejíž hodnota je 26,2 kBq/m3 

(Tabulka 13). Z toho také vyplývá, že v případě kdyby tyto maximální hodnoty OAR měly 

být rozhodujícími hodnotami třetího kvartilu pro určení RI pozemku, byl by opět stanoven 

radonový index pozemku střední. 

Radonový index pozemku byl stanoven střední (10 ≤ CA75 < 30), shodně jako 

v případě měření OAR v půdním vzduchu v období bez přidané vlhkosti v geologickém 

profilu (Tabulka 4). Třetí kvartil, který rozhoduje o stanovení RI pozemku, se minimálně 

navýšil z hodnoty 17,1 na hodnotu 18,1 kBq/m3 (Tabulka 14). Z analýzy pro diplomovou 

práci jednoznačně vyplývá, že pokud měření OAR v humidním období bude prováděno  

na lokalitě s vysokou plynopropustností zemin, kdy se hodnoty OAR téměř nezměnily, 

mohly by být použity pro vydání posudku příslušnému stavebnímu úřadu.  

V případě obou sad měření OAR v půdním vzduchu byl na katastrálním území 

Stará Ves u Bílovce stanoven radonový index střední, tudíž je nutné pokládat  

na základovou desku objektu izolační fólii, jako v případě katastrálního území 

Hošťálkovice. Na rozdíl od první zájmové lokality, kdy byl v období bez přidané vlhkosti 

v geologickém profilu stanoven radonový index pozemku nízký. V situaci výše uvedených 

lokalit by posudek stavebnímu úřadu byl vydán. Kdežto v situaci první zájmové lokality  

v humidním období by posudek příslušnému stavebnímu úřadu nebyl vydán a měření OAR 

v půdním vzduchu by muselo být opakováno. Pokud je zjištěn RI pozemku jiný než nízký, 

požaduje příslušný stavební úřad provedení měření OAR v objektu. Pokud jsou v objektu 

naměřeny vyšší koncentrace radonu, než je směrná hodnota pro novostavby 200 Bq/m3  

či stávající objekty 400 Bq/m3, požaduje vyhláška č. 307/2002 Sb., Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., provést 
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opatření pro snížení koncentrace radonu v objektu. Stavební úřad v případě s překročenou 

mezní hodnotou nezakazuje majitelům objektu pobyt v takovém objektu.  
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7 ZÁVĚR 

V diplomové práci jsou shrnuty výsledné hodnoty z analýzy plynopropustnosti 

zemin, výsledné hodnoty z měření objemových aktivit radonu v období s přidanou vlhkostí 

v geologickém profilu, výsledné hodnoty z měření s přidanou vlhkostí v geologickém 

profilu a následné porovnání hodnot v obou případech. Cílem diplomové práce bylo 

zjištění vlivu vlhkosti na objemovou aktivitu radonu v rozdílných plynopropustnostech 

zemin na vybraných lokalitách. 

V katastrálním území Skřečoň byla stanovena plynopropustnost zemin nízká pro 

obsah jemné frakce f ˃ 65 %. Z měření objemové aktivity radonu v období bez přidané 

vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven na stavebním pozemku radonový index nízký 

CA75 < 30. V případě měření objemové aktivity radonu v humidním období se radonový 

index pozemku změnil na střední 30 ≤ CA75 < 100. Tento fakt ovlivnila vlhkost v deseti 

odebraných vzorcích. Naměřené hodnoty objemových aktivit radonu v humidním období 

byly navýšeny, jelikož při odběru půdního vzduchu v hloubce 0,8 m geologického profilu 

byl stanoven jíl se střední plasticitou, který vlhkost zadržel. Proto byla voda nasávána  

do velkoobjemových stříkaček. 

V katastrálním území Hošťálkovice byla stanovena plynopropustnost zemin střední 

pro obsah jemné frakce v rozmezí 15 % ˂ f ≤ 65 %. Z měření objemové aktivity radonu 

v období bez přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven na stavebním pozemku 

radonový index střední 20 ≤ CA75 < 70. V případě měření objemové aktivity radonu 

v humidním období se radonový index pozemku nezměnil a byl stanoven také střední.  

I přestože v případě této lokality byla u pěti odebraných vzorků půdního vzduchu nasáta 

voda do velkoobjemových stříkaček. Voda byla odebrána proto, jelikož se v hloubce 

odběru půdního vzduchu nachází jíl písčitý s vyšším obsahem jílovitých částic.  

Po zohlednění všech zbylých objemů půdního vzduchu byly hodnoty objemových aktivit 

radonu navýšeny jako i hodnota třetího kvartilu.  

V katastrálním území Stará Ves u Bílovce byla stanovena plynopropustnost zemin 

vysoká pro obsah jemné frakce f ≤  15 %. Z měření objemové aktivity radonu v období bez 

přidané vlhkosti v geologickém profilu byl stanoven na stavebním pozemku radonový 

index střední 10 ≤ CA75 < 30. V případě měření objemové aktivity radonu v humidním 

období se radonový index pozemku nezměnil a byl stanoven také střední. V případě všech 
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odebraných vzorků půdního vzduchu nebyla nasáta do velkoobjemových stříkaček voda, 

jelikož se v hloubce odběru půdního vzduchu nachází půdní druh písčitý s příměsí štěrku  

a jílu. Naměřené hodnoty v humidním období se minimálně navýšily nebo byly shodné 

s první sadou měření. 

Prováděná analýza potvrdila vliv vlhkosti na objemovou aktivitu radonu. V případě 

humidního období by měření objemové aktivity radonu nemělo být prováděno, zejména 

v nízké plynopropustnosti zemin. Vlivem vlhkosti dojde k navýšení hodnot objemových 

aktivit radonu, tzn., že radonový index pozemku by mohl být stanoven chybně než  

za standardních podmínek měření. Tím by došlo k finanční újmě majitelů stavebního 

pozemku, kteří by museli instalovat protiradonové opatření. V případě humidního období 

zvláště v nízké plynopropustnosti zemin by posudek pro příslušný stavební úřad nesměl 

být vydán. Měření objemových aktivit radonu by mělo být opakováno za méně extrémních 

meteorologických podmínek. Doporučuji zjištění mé analýzy zavést do metodiky stanovení 

radonového indexu pozemku. 
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