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Anotace 

V bakalářské práci se ověřovala emanační metoda na vymezení oblastí, které jsou 

ovlivněny existencí vertikálních důlních děl. Tato práce je rozdělena do čtyř částí. V první 

části jsou popsány lokality z hlediska geologických, hydrogeologických  

a inženýrskogeologických poměrů, ve druhé je představení radonu, jeho vznik, vlastnosti, 

zdroje, a dceřiné produkty, dále emanační metody, jejich rozdělení, způsoby měření  

a stanovení objemové aktivity radonu (OAR). Ve třetí části je interpretace výsledků  

s vytvořenými mapami hodnot OAR a s jejich řezy. V poslední části se měření emanační 

metody srovnává s jinými geofyzikálními metody (elektrická rezistivitní tomografie, 

georadar). 

Klíčová slova: emanační metody, objemová aktivita radonu, Korunní princ, Štola Barbora 

 

 

Summary 

In bachelor's thesis verified the emanation method for defining areas that are 

affected by the existence of vertical mine workings. This work is divided into four parts.  

In the first part locations are described in terms of geological, hydrogeological and 

engineering geological conditions, in the second part is the introduction of radon, its 

formation, properties, resources, and daughter products, emanation methods, their 

distribution, methods of measurement and determining the volume activity of Radon 

(VAR). In the third part is the interpretation of the results with the generated maps  

VAR-values with their section views. In the last part of the measurement emanation 

method was compared to other geophysical methods (electrical resistive tomography, 

ground-penetrating radar). 

Key words: methods of emanation, volume activity of radon, Korunní princ, Štola Barbora 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
OAR   - objemová aktivita radonu 

VAR   - objemová aktivita radonu (volumed activity of Radon) 

GPR   - georadar (ground-penetrating radar) 

ERT   - elektrická rezistivitní tomografie (electrical resistive tomography) 
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1 ÚVOD - VYMEZENÍ PROBLÉMU 
Ukončení nebo omezení těžební činnosti na všech českých lokalitách je důsledkem 

útlumu a restrukturalizace těžebního průmyslu, nerentability těžby některých nerostných 

surovin, alternativních využití a ekonomické situace v tržních cenách nerostných surovin  

a negativní postoj v těchto činnostech (Kukutsch, Žůrek 2012). 

Na území ostravsko-karvinského revíru vznikla až stovky důlních děl (je evidováno 

okolo 590 opuštěných děl) v průběhu dlouhodobé hlubinné těžby černého uhlí. Mnohá jsou 

likvidována, a to odlišnými způsoby a v různých časových horizontech, protože po 

ukončení těžby již neplní svou funkci. Tato stará důlní díla je v dnešní době velmi obtížné 

důkladně lokalizovat, a to z důvodu chybějících informací o dané lokalizaci díla. 

Na základě předchozí znalosti historického mapového podkladu se upřesnění jejich polohy 

stalo důležitým úkolem možné prevence (Petrušková 2005, Nowak 2010). 

Opuštěná díla jsou podle § 10, odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb. stará důlní díla, 

opuštěná důlní díla a ostatní opuštěná díla v podzemí (opuštěné podzemní a geologické 

díla) zlikvidovány. Likvidace, kterou uskutečňuje pověřená organizace, znamená trvalé 

zastavení provozu v dole nebo lomu. Nedostatečnou likvidaci díla je nutné řešit sanaci. 

Stará důlní díla jsou podle § 35, odst. 1,2 zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horního zákona) důlní díla v podzemí a lomy, které jsou opuštěná, 

neexistuje k nim původní provozovatel ani právní nástupce, popřípadě není znám, a díla 

ústící na povrch, které jsou opuštěná a zlikvidována do roku 1945.  (Petrušková 2005). 

Z mnoha starých důlních děl a opuštěných důlních děl, která jsou nedostatečně 

zlikvidována, hrozí například výstup důlních plynů (CH4), vznikají propadliny kolem nich 

apod. Pro snížení tohoto rizika přesnějšímu vymezení polohy důlního díla lze využít 

vybraný komplex geofyzikálních metod (Petrušková 2005). Geofyzikální metody se již 

ověřovaly a využívaly v mnoha bakalářských, či diplomových prací, například Petrušková 

(2005), Kučera (2009), Nowak (2010) a Dubská (2012).  

Jednou z možných geofyzikálních metod, jsou i emanační metody, které zjišťují 

koncentrace emanací – plynných produktů vznikajících jako důsledky probíhajících 

postupných přeměn v přirozených rozpadových řadách. Nejvýznamnějším plynným 

rozpadovým produktem je radon 
222

Rn, který se na zemský povrch dostává především 
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difúzí a prouděním z okolních vrstev zemské kůry nebo transportem z hlubších vrstev přes 

tektonické zlomy a staré důlní šachty (Mareš et al. 1990, Böhm 2003). 

1.1 Cíle 

Cílem mé práce bylo ověřit emanační metodu na dvou lokalitách (více o lokalitách 

v kapitole 1.2) k vymezení oblasti ovlivněné existencí zejména vertikálních důlních děl. 

K měření objemové aktivity radonu jsem použil přístroj LUK 4A, vyrobený firmou Jiří 

Plch – Speciální měřící metody (Praha). 

K interpretaci výsledků byly zhotoveny mapy s izoliniemi objemové aktivity 

radonu (OAR) a řezy procházející lokalitou měření. Mapy byly vytvořeny pomocí 

počítačového programu Surfer 9 společnosti Golden Software, Inc., jehož licenci má 

Institut geologického inženýrství na VŠB – Technické univerzity Ostrava. Následně bylo 

provedeno v 5. kapitole srovnání emanační metody s dalšími geofyzikálními metodami. 

Na základě doporučení Nowaka (2010) se v okolí odplyňovacího vrtu Korunní 

princ provádělo georadarové měření s nižší frekvencí antény, protože v jeho práci výsledky 

neukazovaly projevy štoly.  

1.2 Lokality 

Lokalita Korunní princ (obr. 1) se nachází v Svaté Trojici v katastru Slezská 

Ostrava města Ostrava, které patří do okresu Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. 

Přesně se nachází v horní častí východního svahu Trojického údolí, necelých 500 metrů 

severovýchodním směrem od bývalého dolu Trojice na Těšínské ulici nebo necelých 50 m 

jižním směrem od pravé bočné ulice (ulice s garáží) Prokopská. 

Korunní princ má dvě štoly: 855 – Korunní princ vrchní a 856 – Korunní princ 

spodní, které mají společný odplyňovací vrt DV-KP-855, taky označení aj DV-KP-856, 

v místě křížení obou štol (Nowak, 2010). Souřadnice odplyňovacího vrtu v souřadnicovém 

systému JTSK jsou:  X – 1101 549,52 m a Y – 468776,81 m. 
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Obr. 1 Jihovýchodní pohled na lokalitu Korunní princ (odplyňovací vrt OV-KP-855) s informačními 

tabulkami pro 855-Korunní princ vrchní a 856-Korunní princ spodní. 

Odplyňovací vrt Světlík 2 štoly Barbora (obr. 2) a odplyňovací vrt Hd 13 (obr. 3) je 

další lokalita, která se nachází v Heřmanicích taky v katastru Slezská Ostrava města 

Ostrava, které patří do okresu Ostrava-město v Moravskoslezském kraji. Světlík 2 

se lokalizuje na ulici Na Liščině od křižovatky Orlovská a Na Liščině přibližně 83 metrů 

a od křižovatky Borodinova a Na Liščině přibližně 17 metrů jihovýchodním směrem 

po pravé straně vedle chodníku a oproti ulici U Dolu. 

Světlík 2 štoly Barbory má evidenční číslo 502 a jeho souřadnice v souřadnicovém 

systému JTSK jsou:  X – 1098895,1 m a Y – 468917,7 m. Odplyňovací vrt Hd 13 je od 

Světlíku přibližně 36 metrů jižním směrem. Společným názvem odplyňovacího vrtu 502 – 

Světlík 2 štoly Barbora a Hd 13 pro tuto bakalářkou práci je Heřmanice. 

 

Obr. 2 Jižní pohled na lokalitu Heřmanice (v popředí odplyňovací vrt 502 – Světlík 2 štoly Barbora 

a v pozadí odplyňovací vrt Hd 13) s informační tabulkou Světlíka 2 štoly Barbora. 
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Obr. 3 Severní pohled na lokalitu Heřmanice (v popředí odplyňovací vrt Hd 13 a v pozadí odplyňovací vrt 

502 – Světlík 2 štoly Barbora) s informační tabulkou Hd 13. 

 

Obr. 4 Letecká mapa lokality: červené kroužky – lokalita Korunní princ s odplyňovacím vrtem OV-KP-855; 

modrá čára – profil ERT; zelená čára – profil GPR s anténou 250 MHz; růžová čára – profil GPR s anténou 

50 MHz (www.mapy.cz). 

 

Obr. 5 Letecká mapa lokality: červené kroužky – odplyňovací vrt 502 – Světlík 2 štoly Barbora a odplyňovací 

vrt Hd 13; modrá čára – profil ERT (www.mapy.cz).
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2 GEOLOGICKÉ POMĚRY MÍST MĚŘENÍ 

2.1 Geomorfologie a typologie 

Lokality leží v geomorfologickém celku Ostravská pánev, konkrétně 

v geomorfologickém podcelku Orlovská plošina. Ostravská pánev je součástí 

geomorfologické oblasti Severní Vněkarpatské sníženiny, subprovincie Vněkarpatské 

sníženiny, která patří do provincie Západní Karpaty systému Alpsko-himalájského. Tvoří ji 

rovina až plochá pahorkatina o rozloze 486 km
2
, průměrné výšce 244 m (Demek 1987, 

Boháč, Kolář 1996). 

Podle typologického členění reliéfu jsou lokality plochými pahorkatinami 

kvartérních struktur v oblasti pleistocenního kontinentálního zalednění (Balatka et al. 

1975). 

2.2 Geologie 

2.2.1 Ostravské souvrství 

Lokalita se vyskytuje na karbonském okně ostravského souvrství porubských 

vrstev (Nowak 2010). Ostravské souvrství je součástí hornoslezské pánve, která je 

sedimentační prostor trojúhelníkového tvaru. Ostravsko, Karvinsko a polskou část Slezska 

zasahuje jeho jihozápadní výběžek (obr. 6). Podloží pánve tvoří brunovistulikum, které má 

devonský a spodnokarbonský pokryv uloženin, zatímco pánev má svrchnokarbonskou 

výplň černouhelných slojí. Jihozápadní výběžek pánve se rozděluje na 2 části: jižní 

(podbeskydská) a severní (ostravsko-karvinská). Tyto části se pak dělí na menší oblasti, 

a to souvrství a vrstvy (Chlupáč et al. 2002). 

Spodnonamurské ostravské souvrství neboli paralická uhlonosná molasa, je 

důsledkem sedimentace na plošině, která je rozsáhlá s přímořskou akumulací. Zasahuje do 

podloží jednotek Vnějších Západních Karpat na polském, českém, slovenském a částečně 

i na rakouském území. Je to litologicky nejpestřejší souvrství v celém Českém masivu, 

protože v ostravském souvrství docházelo cyklicky ke střídání kontinentální, přechodné 

a mořské sedimentace. Tvoří ji od podloží k nadloží petřkovické, hrušovské, jaklovecké 

a porubské vrstvy. Kromě střídání sedimentace také přispěl k pestrosti i intenzivní 
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vulkanická činnost usazováním velkého obsahu korelačních horizontů vulkanického 

a vulkanicko-terigenního původu, například uhelné tonsteiny, tufity a ostravské brousky 

(Petrušková 2005).  

Denudace i zarovnání vyvrásněného variského pohoří probíhal po westphalu, 

ve kterém dochází k rozrývání karbonského povrchu. Vzniká rozsáhlé a částečně 

tektonicky hluboké údolí (výmoly), které se rozděluje ve směru západ-východ 

na dětmarovický a bludovický výmol. Tyto výmoly ohraničují ostravsko-karvinský hřbet 

(Petrušková 2005). 

 

Obr. 6 Územní členění české části Hornoslezské pánve (Petrušková 2005): 1 – státní hranice; 2 – hranice 

oblastí a podoblastí; 3 – hranice uhlonosného karbonu; 4 – tektonické struktury (ověřené i předpokládané); 

5 – osa sedla. 

2.2.2 Miocén 

Od svrchní křídy do terciéru, čili během alpinské orogeneze, vznikají alpské pasové 

pohoří. Na českém území reprezentují Západní Karpaty, které se rozdělují na flyšové 
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pásmo a karpatskou předhlubeň, která zasahuje i na Ostravsku a je vyplněna neogenními 

uloženinami miocénu (Petrušková 2005). 

K miocenním sedimentům patří sedimenty eggenburgu, ottnangu, karpatu 

a badenu. Všechny tyto sedimenty se chovají vůči flyšovému pásmu jako autochton. 

Sedimentace eggenburgu byla v prostředí mělkého moře, ve kterém sedimentovaly písčité 

jíly, písky a slepence. Nadložní světle šedé pískovce jsou z doby ottnangu. Nadložní 

sedimenty karpatu jsou na Ostravsku rozděleny v 5 základních litotypů: klastiká 

v lokálních depresích na bázi karpat (písčité štěrky, pískovce, drobnozrnné slepence), 

pestré bazální prachovce (modravě nebo zelenavě šedé, červenohnědě skvrnité nevápnité 

jílovité prachovce až jemnozrnné pískovce), hnědé vrstvy (hnědé vápnité i nevápnité 

jílovce), šedé vrstvy (modravě nebo zelenavě šedé vápnité proměnlivé písčité, slídnaté 

jílovce) a pestré vrstvy se sádrovci a olivově zelenými, červenohnědými a zelenošedými 

vápnitými jílovci (Petrušková 2005). 

Spodnobadenské sedimenty se začaly sedimentovat na alpsko-karpatské 

předhlubni, která se v Ostravě plošně rozšiřuje s šířkou kolem 15 m ve směru jihozápad-

severovýchod a vznikla po zasunutí staroštýrských příkrovů. Spodnobadenské sedimenty 

jsou bazální a hrubá klastika s mocností v metrech až prvních stovkách metrů. Nadložní 

nepropustné monotónně souvrství s šedými vápnitými jíly (Petrušková 2005). 

2.2.3 Kvartér 

Kvartérní sedimenty se mohou rozdělit do tří skupin podle geologických období: 

střední pleistocén, svrchní pleistocén a holocén. Střední pleistocén je období dvou hlavních 

glaciálů, a to elsterské a saalské. Během tohoto období zasáhl kontinentální ledovec na 

českém území, čili i Ostravska (obr. 7). Glaciální a interglaciální sedimenty jsou velmi 

mocné a paleoklimaticky i litogeneticky různorodé uloženiny sedimentačního denudačního 

a půdotvorného cyklu (Petrušková 2005). 

 Další skupinou je svrchnopleistocenní sedimentace sprašového původu, která 

téměř souvisle pokrývají Ostravsko po glacigenní činnosti. Deluviální sedimenty se 

převážně vyskytují na okrajích pánvi a fluviální v říčních nivách. Poslední skupinou jsou 

sedimenty holocénu, které vytvářely takzvaně dnešní podobu Ostravska za pomoci 

klimatických změn a antropogenní činností (Petrušková 2005). 
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Obr. 7 Rozsah maximálního zalednění v strední a východní části Moravskoslezského kraje  

(Chlupáč et al. 2002): 1 – hranice největšího rozsahu saalského zalednění; 2 – souvkové hlíny; 

 3 – glacilakustrinní jíly a varvity; 4 – glacilakustrinní písky; 5 – horniny skalního podkladu. 

2.3 Inženýrskogeologické poměry 

Lokalita Korunní princ patří do inženýrskogeologického rajónu diluviálních, 

převážně hlinitých, hlinitokamenitých, kamenitohlinitých sedimentů pleistocénu až 

holocénu. Tyto zeminy jsou středně únosné, většinou suché základové půdy. Mají různý 

obsah klastické frakce. Podrajon (pod číslem 41 na obr. 8) je tvořený z méně než 

dvojmetrové mocnosti úlomkovitých a štěrkovitých zemin s hlinitým tmelem, převážně 

bez dotyku štěrkových zrn, která leží na podložení vrstvě soudržných a nesoudržných 

zemin o mocnosti 2 – 5 metrů, které se střídají. Tyto kvarterní zeminy leží na kombinaci 

soudržných a nesoudržných zemin předkvarterního podkladu (Sloboda 2001). 

Táto lokalita má charakter skládky stavebního materiálu. Nejpravděpodobněji 

pochází z budov bývalé šachty Korunní princ (Nowak 2010). Proto se v těsné blízkosti 

nachází nemalý rajón odkališť a navážek odpadu, kterého podrajon (pod číslem 78 na 
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obr. 8) obsahuje recentní antropogenní uloženiny o mocnosti 2 – 5 metrů uložené 

na podložných soudržných zeminách v mocnosti stejných 2 – 5 metrů. Taky jsou uložené 

na podložní kombinaci soudržných a nesoudržných zemin předkvarterního podkladu 

(Sloboda 2001). 

 

Obr. 8 Mapa inženýrskogeologického rajónování zájmových lokalit včetně schematických řezů vybraných 

podrajonů (zpracováno, Sloboda 2001): R – a – hranice rajonu, b – hranice podrajonu; L – místo měření 

(lokalita); a – antropogenní uloženiny; p – písčité zeminy; h soudržné zeminy; k – střídaní soudržných 

a nesoudržných zeminy; u – úlomkovité a štěrkovité zeminy s hlinitým tmelem, převážně bez dotyku 

štěrkových zrn; s – sprašové zeminy; K – střídaní soudržných a nesoudržných zeminy předkvartérního 

podkladu. 

Lokalita Heřmanice je v rajónu polygenetických sprašových sedimentů, které 

obsahují sprašové hlíny, deluvioeolické sedimenty, přeplavené sprašové hlíny pleistocénu 

až holocénu. Tyto zeminy jsou středně únosné, nízce až středně plastické a tuhé 

konzistence. Podrajon (pod číslem 34 na obr. 8) složený z kvartérních sprašových zemin 

o mocnosti 2 – 5 metrů a uložený na kvartérní kombinaci soudržných a nesoudržných 

zemin mocné více než 5 metrů. Ty jsou uložené na podložní kombinaci soudržných 

a nesoudržných zemin předkvarterního podkladu. V blízkosti lokality je podrajon (pod 

číslem 25 na obr. 8) téhož rajonu obsahující méně než dvojmetrové sprašové kvartérní 

zeminy, které leží na kvartérních písčitých zeminách o mocnosti větší než 5 metrů. 

Kvarterní zeminy leží na kombinaci soudržných a nesoudržných zemin předkvarterního 

podkladu (Sloboda 2001).  
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2.4 Hydrogeologické poměry 

Lokality mají průlinový kolektor glacifluviálních písků a písčitých štěrků (viz  

obr. 9), kde hladina podzemní vody je intervalu od 220 – 230 m n. m. Koeficient 

transmisivity je od 1,10
-5

 - 1.10
-3

 m
2
.s

-1
, čili střední transmisivita horninového prostředí. 

Směrodatná odchylka se nedá stanovit, specifická vydatnost je rozmezí 0,1 – 1 ls
-1

.m
-1

. Na 

území se vyskytuje podzemní voda II. kategorie, což vyžaduje složitější úpravu (Čurda 

1999). 

V celé ostravsko-karvinské oblasti jsou hydrogeologické poměry ovlivněni 

antropogenními činnostmi, například Důlní díla, těžby, jejichž vliv změnily přírodní 

geohydrodynamické systémy a umožnily vytvořit nepravidelně rozvinutý hydraulický 

systém v horninách karbonu a pokryvu (Petrušková 2005). 

 

Obr. 9 Hydrogeologická mapa zájmových lokalit (zpracováno, Čurda 1999): 1 – hranice typu 

hydrogeologického prostředí; 2 – hranice území s různou velikostí transmisivity nebo s různým stupněm 

variability transmisivity; 3 – hlavní rozvodnice podzemní vody v první zvodni; 4 – předpokládaný průběh 

hydroizohyps první zvodně [m n. m.]; 5 – směr proudění podzemní vody v první zvodni; 6 – holocenní 

průlinový kolektor fluviální převážně písčitohlinité sedimenty nižší nivní stupeň Ostravice; 7 - pleistocenní 

průlinový kolektor glacifluviální písky a písčité stěrky; 8 – antropogenní uloženiny (navážky, haldy, plošné 

deponie, uhelné kaly, skládky); 9 – území s výskytem podzemní vody vyžadující složitější úpravu (voda 

II. kategorie); 10 – území s výskytem málo vhodné nebo nevhodné podzemní vody (voda III. kategorie).
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3 METODIKA STANOVENÍ OAR (OBJEMOVÁ 
AKTIVITA RADONU) 

3.1 Radon 

Chemický prvek, který je za normálních atmosférických podmínek bezbarvý, bez 

zápachu a chuti, se svým protonovým číslem 89 se nazývá radon (89Rn-222). V periodické 

tabulce se nachází v VIII.A skupině a v 6. periodě. Spolu s heliem (2He), neonem (10Ne), 

argonem (18Ar), kryptonem (36Kr), xenonem (54Xe) a uměle vytvořeným ununoctiem 

(118Uuo) patří do skupiny vzácných, inertních plynů, které mají nízkou schopnost vytvářet 

chemické sloučeniny, která je způsobena kromě hélia inertností, čili stabilními 

elektronovými oktety (Klikorka et al. 1989). 

Radon se může vyskytovat v plynném, kapalném a tuhém skupenství. Kapalný 

radon je zpočátku průzračný a bezbarvý, později se začíná zakalovat kvůli jeho produktům 

přeměny. Tuhý radon vznikne za pomoci tekutého dusíku a je neprůhledný a září jako 

modrý briliant (Moravčík, Holý 2010). 

Radon je mezi vzácnými plyny, prvek s největší relativní atomovou hmotností 

s 222,0176, má nejvyšší bod tání -71 °C a nejvyšší teplotu varu -61,8 °C, také nejvyšší 

kritickou teplotu se 104 °C a největší kritický tlak s hodnotou 6280 kPa. Jeho hustota je 

mezi plyny velmi velká s hodnotou 0,009 g.cm
-3

, což značí, že je nejtěžší plynný prvek 

(Klikorka et al., 1989). Díky nízkému ionizačnímu potenciálu, který má 10,7485 eV, je 

schopen tvořit s některými prvky sloučeniny. V přírodě se nachází prakticky všude, 

difunduje do vody i do vzduchu (Böhm 2003). 

V uzavřených prostorech se radon hromadí, protože má velkou difuzní schopnost a 

také s klesající rozpustností ve vodě při rostoucí teplotě vody dochází k vytěsňování 

radonu z vody do prostředí. Uzavřené prostory, které reprezentují např. uranové doly, jsou 

obklopeny látkami s obsahem rádia nebo obsahují vody bohaté na radon (Vancl 1982). 

Díky těmto vlastnostem se radon používá jako stopovač geologických struktur, při 

vyhledávání uranových ložisek, předpovídání zemětřesení a v mnoha jiných aplikacích 

(Moravcsík, Holý 2010). 
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3.1.1 Vznik a zdroje 

V kapitole 3.1 jsem neuvedl nukleonové číslo, protože se v přírodě vyskytuje tři 

alfa radioaktivní plynné izotopy, a to aktinon – 
219

Rn, thoron – 
220

Rn a poslední radon – 

222
Rn (Böhm, 2003). Každý z izotopů je jednotlivě členem aktiniové, thoriové a uranové 

rozpadové  řady (Moravcsík, Holý 2010).  

Aktinon s poločasem rozpadu 3,96 sekundy a s energií alfa částic 6818,1 keV je 

meziprodukt aktiniového rozpadové řady (obr. 10Obr. 10a), který začíná uranem (
235

U) a 

končí olovem (
207

Pb), který je stabilním prvkem (Moravcsik, Holý 2010). Jeho mateřským 

prvkem je radium (
223

Ra) s energií 5677 keV. Kvůli jeho krátkému poločasu rozpadu, malé 

koncentrace přeměny a nízkého procentuálního u přírodního uranu (1:105) se mu prakticky 

nevěnuje pozornost (Böhm 2003).  

Thoron, jehož mateřským prvkem je radium (
224

Ra) s energií alfa částic 5671 keV, 

má poločas rozpadu 55,3 sekundy a energie 6287 keV a je součástí thoriové rozpadové 

řady (obr. 10b), který začíná 232Th a končí stabilním 
208

Pb (Šáro, Tölgyessy 1985).   

Třetí rozpadovou řadou je uranová řada (obr. 10c), která začíná 
238

U a končí 

stabilním 
206

Pb . Členem tohoto rozpadu je i radon (
222

Rn), jehož mateřským prvek je 

226Ra s energií alfa částic 4772 keV, a který má poločas rozpadu 3,82 dne a energii  

5490 keV (Šáro, Tölgyessy 1985).  

Geologické prostředí je velkým zdrojem radonu, protože přírodní radionuklidy se 

vyskytují ve všech horninách ve stopových množstvích. Mezi přírodními radionuklidy je 

i uran, kterého je v sedimentech typu pískovců, jílovců a slepenců nejméně, takže uran  

a jeho produktové proměny dosahují kolem 15 mBq.g
-1

. Naopak ve vulkanických 

horninách je nejvyšší obsah uranu a jeho proměny se kolísající kolem 48 mBq.g
-1

. Mezi 

těmito horninami, v nichž uran a jeho proměny mají střední obsah, jsou metamorfované 

horniny. Dalším zdrojem radonu je oceán a podzemní voda, která je radonem 

obohacována, když proudí přes horniny a zeminy obsahující radon. Nejvyšší obsah radonu 

je obsažen v podzemní vodě je-li geologické podloží tvořené vulkanickými horninami,  

o něco méně pak v zásaditých horninách a nejnižší v sedimentech. Výskyt radonu  

v atmosféře je způsoben emanací z půdy, kterou vytvoří 7400 Bq.rok
-1

 (Moravcsík, Holý 

2010). 
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Obr. 10 Rozpadové řady (zpracováno, Šáro, Tölgyessy 1985, Mareš 1990): a – aktiniová b – thoriová; 

 c – uranová.
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3.1.2  Dceřiné produkty izotopů radonu  

U radonu a thoronu se produkty přeměny mohou rozdělit na dvě skupiny: 

krátcetrvající, které mají poločas rozpadu méně jako 30 minut, a dlouhotrvající (Böhm 

2003).  

Krátkodobé produkty přeměny se nacházejí v thoriové proměnné řadě (Böhm, 

2003), v které thoron (
220

Rn) se promění alfa zářením na 
216

Po, který má krátkou dobu 

poločasu přeměny a dále promění se alfa zářením na 
212

Pb. Ten se zase promění beta 

zářením na izotop 
212

Bi, který se může beta zářením (64,3 %) promění na 
212

Po nebo alfa 

zářením (35,94 %) na 
208

Tl. Na konec se thoriový rozpadový řad končí stabilním izotopem 

olova 
208

Pb, který vznikl alfa zářením od 
212

Po nebo beta zářením od 
208

Tl (Moravcsík, 

Holý 2010). 

Dlouhodobé přeměnové produkty (obr. 12) vznikající přeměnou nestabilního 

radonu (
222

Rn) se alfa zářením a s energií 5,49 MeV přemění na 
218

Po, který má poločas 

rozpadu 3,05 minuty. Ten se dále také alfa zářením a s energií 6,002 MeV přeměňuje  

na isotop 
214

Pb, z něhož následně beta přeměnou vzniká 
214

B. Ten se také promění za 

vyzáření beta záření na izotop 
214

Po, který je alfa zářič s poločasem rozpadu 0,164 ms. Z 

tohoto izotopu alfa rozpadem s energií 7,687 MeV vzniká olovo 
210

Pb s poločasem rozpadu 

22,3 roku. Uranový rozpadová řada končí stabilním izotopem olova 
206

Pb (Böhm, 2003, 

Moravcsik Holý, 2010). 

 

Obr. 11 Závislost relativní alfa aktivity a produktů rozpadu na čase po vložení emanace v t = 0  

(Mojzeš 2012): pro a)  
220

Rn; b)  
222

Rn. 
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Obr. 12 Schéma dceřiných produktů 
222

Rn (Vancl 1982). 

3.2 Emanační metody 

Emanace metody dělíme podle způsobu měření na dvě skupiny. První skupinou 

jsou přenosné emanometry, pomocí kterých měříme OAR ionizační komorou nebo 

impulsovým scintilačním přístrojem pro detekci částic alfa (Poláček 1992). 

Druhou skupinou jsou takzvaně expoziční emanační metody, jako jsou metoda stop 

alfa částic, metoda alfa card, metoda ROAC, metoda TLD a alfametrická metoda (Poláček 

1992). 
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3.2.1 Měření emanace přenosnými emanometry 

Přenosné emanometry (obr. 13c) mají tu výhodu, že výsledky získáme již v terénu. 

Už jak bylo výše uvedeno, pracuje na principu ionizační komory nebo impulsního 

scintilačního přístroje pro detekci částic alfa, jehož scintilační látka se používá na vnitřních 

stěnách detekční komory ve formě nátěru ZnS(Ag). Vyměnitelné vložky s nátěrem 

ZnS(Ag), nazývané také jako Lucasové komory (Lucas cells). Výhodou Lucasových 

komor je, že se snižuje hodnota pozadí od usazených produktů přeměny radonu 

předcházejícího měřeného vzorku vzduchu a že se zvyšuje poměr užitečného signálu 

k pozadí. Hmotnost přenosných emanometrů 3 – 8 kg, například přístroj LUK 4A má 3 kg 

bez sady k přístroji (Mareš et al. 1990, Mojzeš 2012).  

Metoda vyžaduje odběr definovaného objemu (většinou objem Lucasové komory) 

půdního vzduchu z konstantní hloubky, přičemž odběr vzorků se provádí pomocí 

speciálních sond dynamickým nebo statickým způsobem. Principem dynamického způsobu 

je v transportu půdního vzduchu z hloubky 0,2 - 3 m přes detekční komoru během 

5 – 15 minut do získání stabilních hodnot přístroje. Z hloubek 0,6 - 1 m v jednotlivých 

odběrech vzorků půdního vzduchu do měřicí komory spočívá statický způsob. Každý 

odběr se uskutečňuje přes prachový mechanický filtr a hygroskopickou látku (vysoušeč) 

a také je velmi důležité mít důkladně utěsněny odběrné sondy, protože jestli dojde 

k netěsnosti, došlo by k zředění půdního vzduchu atmosférickým. Dalším pravidlem je 

nominální, vždy stejné množství vzduchu a vždy ze stejné hloubky. Nesplněním tohoto 

pravidla je nutné opravovat na odebraný objem vzorku půdního vzduchu a na hloubku 

odběru (Mojzeš 2012). 

Vzdálenost bodů terénních emanometrických měření pro geologické účely je na 

profilu 2 - 10 m, přičemž se nejčastěji používá statický způsob odběru vzorků metodikou 

ztraceného hrotu při optimální hloubce 0,8 m, dále podle definovaného objemu 

velkoobjemové výplachové stříkačky (JANETTE) a neposlední řadě se odečítají hodnoty 

signálu v konstantním čase po vložení půdního vzduchu do detektoru s Lucasovou 

komorou. Metoda přenosnými emanometry je časově náročná (Mojzeš 2012). 

3.2.2 Expoziční emanační metody 

Metoda stop alfa částic (obr. 13b) je založena na účincích alfa záření na citlivé 

fólie, která je ve vzorkovnici jednotného tvaru a objemu. Vzorkovnice se umísťují na dobu 
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expozice 25 – 30 dní do vyvrtaných otvorů nebo jamek do půdy do hloubky 0,6 – 1 m, 

u uranových těles až 100 m. Principem je poškození citlivého materiálu fólie a zanechání 

stop v něm, dopadajícími částicemi alfa z rozpadajícího se radonu a jeho dceřiných 

produktů. Takto zanechané a vyleptané stopy se chemicky, respektive elektrochemicky 

sčítají pomocí optického mikroskopu a hustota stop alfa částic na zvolenou plošnou 

jednotku udává pole koncentrace emanace (Mareš et al. 1990, Mojzeš 2012).  

Metoda alfa card měří aktivitu alfa produktů rozpadu radonu adsorbovaných na 

detektoru umístěném ve vzorkovnici mezi hloubkami 0,6 – 1 m na dobu 24 hodin nebo na 

12 hodin za podmínky, že má adsorbent větší plochu (60 – 100 cm
2
). Alfa aktivita 

detektoru se měří in situ přenosným alfa radiometrem s impulsním polovodičovým 

křemíkovým detektorem. Pole koncentrace emanace určuje počet registrovaných alfa částic 

pro jednotnou délku expozice. Absorbentem může být měď, polyetylen, dřevo, textolit, 

hliník nebo sklo (Mareš et al. 1990, Mojzeš 2012). 

Metodou Read (Record) On Active Charcoa (ROAC – obr. 13d) se zjišťuje aktivita 

gama produktů rozpadu radonu, který byl absorbován na aktivním uhlí. Do bodů měřící 

sítě v terénu se umístí indikátory s aktivním uhlím, kterých expozice trvá od 5 až 8 dní 

(Mareš et al. 1990, Poláček 1992, Mojzeš 2012).  

Metoda termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) je metoda, která pomocí 

speciálního detektoru umístěného ve vzorníku v půdním prostředí po dobu expozice 

nahromadí energie alfa, beta a gama záření. Vyhodnocení spočívá v tom, že při lineárním 

růstu teploty s časem se nahřívá detektor v měřicím bloku, což důsledkem toho je 

uvolňování energie, která je nahromaděná v detektoru ve formě světelných fotonů 

ve fotonásobiči. Intenzita svitu je pak úměrná dávce absorbovaného záření. Tato metoda 

umožňuje dvěma způsoby rozlišení alfa, beta a gama záření. Prvním je snížení tloušťky 

detektoru na 0,1 – 0,2 mm, čímž způsobíme snížení efektu beta a gama záření. Druhým je 

použití dvojice detektorů, přičemž jeden z nich má kovovou fólii, kterou zamezíme 

registraci alfa záření a zaznamená se informace pouze o beta a gama záření a druhým 

detektorem se zjistí navíc i alfa záření (Poláček 1992, Mojzeš 2012).  

Alfametrická metoda nebo alfametrie (obr. 13a) používá přenosné digitální měřiče 

alfa aktivity na bázi impulzního polovodičového křemíkového detektoru, zkráceně 

alfametry, Detektory s plochou 100 - 400 mm
2
, v nichž vznikají impulsy účinkem 
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dopadajících alfa částic o energii nad určitou prahovou hranici, jsou registrovány a jejich 

počty ukládány do elektronické paměti. Doba expozice je intervalu 0,5 – 3 dny. 

Koncentrace emanace se určuje počtem registrovaných alfa částic spolu s dobou měření 

(Poláček 1992, Mojzeš 2012). 

 

Obr. 13 Ukážky měřících zařízení (zpracováno, Gruntorád et al. 1985, Mareš et al. 1990, Mojzeš 2012): 

a – alfametr: D – polovodičový detektor alfa záření, V – digitální výstup údajů měřeného signálu a času 

měření; b – stop alfa částic: K – vzorkovnice, B – detekční fólie, F – filtr; c – Scintilační impulzní emanometr 

EM-6: S – sonda, C – mechanický filtr a sušič vzduchu, H – detekční komora s nátěrem ZnS(Ag), 

P – čerpadlo; d – ROAC nebo stopový detektor (princip dlouhodobého měření  

koncentrace radonu v půdním vzduchu). 

3.3 Stanovení OAR 

Objemová aktivita je aktivita materiálu v jednotce objemu, čili veličina, která 

charakterizuje střední počet radioaktivních přeměn za jednotku času v jednotkovém 

objemu (Böhm 2003). 

Difúzní délka l je v horninách pro 
222

Rn 1 m, pro 
220

Rn 0,01 m, má zdánlivý 

součinitel difúze D, který je v intervalu nejčastějších hodnot od 0,04 až 0,004 cm
2
. 

Matematicky difúzní délka se určí: 



Mário Seko: Ověření možnosti použití emanační metody pro vymezení oblastí… 

2014  19 

, 

kde λ je rozpadová konstanta prvku charakterizující rychlost rozpadu [s
-1

]. Koncentrace 

emanace unikající do vzduchu je snížena ve vrstvě hornin při povrchu. Závislost 

koncentrace emanace Qem v horninách na hloubce h od zemského povrchu je dána: 

, 

kde Qem (∞) je koncentrace atomů emanace v h → ∞. Za normálních podmínek je pro 

radioaktivitu hornin koncentrace 
222

Rn charakteristická v hloubce 1 – 3 m v závislosti 

na D. Za předpokladu, že horizontální vrstva radioaktivních vrstev, která je uložena 

v hloubce h ve vzdálenosti z koncentrace emanace, podmiňuje šíření emanace: 

. 

Koncentrace emanace závisí na koncentrací mateřského radionuklidu, 

na součiniteli emanace hornin kem, na hustotě ρ a pórovitosti hornin p, to znamená, 

že koncentrace radonu je podmíněna na radionuklidy rádia. Pro výpočet koncentrace 
222

Rn 

v půdním vzduchu hornin platí: 

. 

Obvyklé hodnoty koncentrace jsou v rozmezí 0 – 200 Bq.l
-1

, anomální dosahují řádově 

103 Bq.l
-1

 (Mareš et al. 1990). 

 

Obr. 14 Geometrické schéma nekonečné vrstvy - emanace přicházející stacionárně na povrch. 
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Pomocí tekutých standardů solí rádia se musí dle Mojzeše (2012) kalibrovat 

přenosné emanometry. V uzavřeném standardu obsahujícím m gramů rádia se rozpadem 

226
Ra za dobu t aktivita a nahromadí 

222
Rn: 

, 

kde ARn je aktivita 
222

Rn [Bq], mRa je hmotnost Ra [g] a λRn je rozpadové konstanta 
222

Rn 

[1,26 . 10
-4

 min 
-1

]. Po odebrání vzorku vzduchu o objemu V [l] z uzavřeného standardu 

a její vložení do detekční komory je její objemová aktivita v čase t0=0: 

 

a měřením v čase ti podmíní četnost impulsů n (ti) v imp.min
-1

. Cejchovací konstanta 

na 1 Bq 
222

Rn je: 

, 

kde np je četnost impulsů pozadí [imp.min
-1

], n (ti) je četnost impulsů od měřeného vzorku 

v čase ti [min] po zavedení vzorku do detekční komory [imp.min
-1

] a V je objem zavedené 

vzorku [l]. Objemová aktivita 
222

Rn v půdním vzduchu se analogicky stanoví za použití 

téže metodiky a časů měření jako při kalibraci: 

. 

3.4 Přístroj LUK 4A 

Přístroj LUK 4A (obr. 15) o rozměrech 260 x 180 x 100 mm a hmotnosti 3 kg je 

stanoven k měření objemové aktivity 
222

Rn ve vzorku půdního vzduchu, odebraného 

do detektoru s Lucasovou komorou, který mohou být v obvyklém provedení nebo jako 

rozebíratelný kontejner MB145, do kterého se vkládají vložky V145 (Plch 1999). 

Příslušenství přístroje tvoří kontrolní zářič, sada vložek V 145 v transportních 

baleních, vyvakuovatelné kontejnery MB 145, zařízení pro odběr půdního radonu (hadice, 

uzávěry, vytahovák, tyče, nýty, filtr, velkoobjemové výplachové stříkačky – JANETTE) 

a ruční pumpa pro vyvakuaci detektoru. 
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Aparatura je umístněná ve skříňce z duralových plechů. Horní deska skřínky je 

součástí světlotěsného měniče, do kterého se vloží detektor s Lucasovou komorou, aretace 

se uvolní a detektor se posune nad okno fotonásobiče. V přední straně skřínky je 

LCD-displej s 3 tlačítek, vypínačem, konektorem pro připojení nabíječky a konektorem 

RS-232. Přístroj se rozděluje do 3 částí: analogovou část, která impulsy z fotonásobiče 

zpracovává, číslicovou část, která má mikroprocesor a podpůrné obvody, a zdrojovou část. 

Signál z fotonásobiče vede do nábojově citlivého předzesilovače, který je připojen 

derivačním členem k jednoduchému zesilovači. Derivační člen zkracuje signál na 

cca 61.1s, zatímco diskriminátor odřezává poruchové a šumové impulsy a spouští obvod, 

který přikazuje mrtvou dobu 25 ms celému řetězci. Výstupní impulsy vedou na jeden 

ze vstupů paralelního portu CPU vykonávající funkci čítače a časové základny, řídící 

měření a LCD-displej, provádějící výpočty a vystupující výsledky měření přes 

 LCD-displej (Plch 1999). 

 

Obr. 15 Přístroj LUK 4A a jeho sada: 1 – adaptér; 2 – vyměnitelné vložky s nátěrem ZnS(Ag) – Lucasova 

komora; 3 – filtr s vysoušečem, hadice s uzávěrem; 4 – dutá tyč; 5 – a – nýty s oblou hlavou, b – nýty s ostrou 

hlavou (nýty se někdy označují jako „hroty“); 6 – hadice k nasunutí na tyč; 7 – velkoobjemové výplachové 

stříkačky (JANETTE); 8 – hlavice na tyč (používá se jako ochrana tyče během klepání kladivem); 9 – 

kontrolní zářič; 10 – detektor; 11 – měřící aparatura LUK 4A; 12 – vypumpovací pumpa; 13 – vytahovák 

tyče. 

Přístroj je napájen z 6 NiCd akumulátorů, které mají kapacitu proudu 1.5 Ah 



Mário Seko: Ověření možnosti použití emanační metody pro vymezení oblastí… 

2014  22 

a nabíjejí se připojeným síťovým adaptérem. Když je zařazen zdroj nabíjecího proudu, 

přístroj se automaticky vypíná, a pokud procesor indikuje plné nabití akumulátorů. K řízení 

nabíjení a kontrole stavu akumulátorů se používá voltmetr. Napětí z akumulátoru je účinně 

stabilizováno na +5V. Kalibrační faktor u tohoto přístroje je stanoven 2 imp.s
-1

 při 1 Bq 

222
Rn v rovnováze se vzniklými dceřinými produkty. Při nerovnovážném měření se 

automaticky provádí oprava na nárůst dceřiných produktů. Typické pozadí je stanoven na 

0.05 imp.s
-1

. LUK 4A pracuje na nízkopříkonové technologii CMOS včetně 

mikroprocesoru CMOS (Plch 1999). 

Při velkých území, hustých měřicích síti, stanovení radonového rizika se vyžaduje 

odebrání a změření moc vzorků ze zkoumaného území, například na stanovení radonového 

rizika je potřebných minimálně 15 vzorek. Lucasova komora je po změření masivně 

zamořena dceřinými produkty radonu, proto se může komora nejdříve znovu použit až po 

cca 4-5 hodinách po odstranění radonu z komory. Z těchto důvodu musí být souprava pro 

měření půdního radonu vybavena alespoň 30 komorami, což je značně nákladné. Proto 

byly zavedeny jednoduché Lucasovy komory ve tvaru vložek s nátěrem ZnS(Ag), které se 

vkládají buď přímo do vyvakuovatelných kontejnerů (LUK1, LUK2 a LUK4) nebo do 

měřící hlavice (LUK3). Detektor s Lucasovou komorou lze vyčerpat, naplnit vzorkem 

vzduchu. Měření se pak provádí tak, že se kontejner zasune do světlotěsného měniče, a pak 

se posune do měřící polohy nad fotonásobič. Po změření se kontejner otevře, vloží se další 

nepoužitá vložka a proceduru lze opakovat.  

Přístroj LUK4 je prakticky vedlejším produktem LUK3, protože má použitou 

elektroniku a programové vybavení z LUK3, které byly patřičně upraveny tak, aby se 

zjednodušil a zrychlil celý měřící proces. Jenom je určen pro uživateli upřednostňující 

rozebíratelné Lucasové komory před měřící hlavicou systému LUK3. 

Oproti LUK1 a LUK2 je přístroj LUK4 je vybaven počítačem, který automaticky 

opravuje výsledky na nárůst dceřiných produktů, co uživatel tedy nemusí vyčkávat 

15 minut a mohl by prodlevu mezi odběrem a měřením zkrátit až na 6 minut. Méně než 

minut už není možné, protože v některých lokalitách dosahuje objemová aktivita thoronu 

významných hodnot, a tak je nutné počkat na úplný rozpad thoronu (Plch 1999). 

3.5 Postup měření 
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Na začátek měření je nutné zmapovat lokalitu, vytvořit měřící sít bodů (obr. 16) 

o dané vzdálenosti mezi body a zaměřit pásmem nebo GPS-přijímačem. V této práci byla 

použita vzdálenost mezi body 3 m. 

V každém bodě se do země zarazí tyč (obr. 17) se „slepým hrotem“ do hloubky 

přibližně 60 – 70 cm. Trochu se tyč povytáhne vytahovákem a hrot zůstane na původním 

místě, čímž může půdní vzduch proudit do tyče. Na tyč nasadíme hadici pro odběr půdního 

vzduchu. 

 

Obr. 16 Situační mapa míst měření 

Půdní vzduch se odebere pomocí velkoobjemové stříkačky (JANETTE), která se 

zásadně plní celá. Pokud se v nepropustné půdě nepodaří naplnit celou, uživatel  
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si zaznamená odebraný objem, pak se musí přepočítat. S kontejnerem s Lucasovou 

komorou, který byl dříve vyčerpán pomocí ruční pumpy, se spojí velkoobjemová stříkačka. 

Otevřením ventilu detektoru si nasaje aktivní vzduch, a pak po nasávání se ventil uzavře 

a odpojí velkoobjemová stříkačka. V komoře musí být normální tlak. Čas plnění si uživatel 

zaznamená nebo spustí stopky (Plch 1999). 

Po prodlevě o 6 a více minut se detektor vloží do měniče a ten se posune do měřící 

polohy nad okno fotonásobiče. Na přístroji se spustí měření, ale před měřením třeba 

uskutečnit test kontrolním zářičem, u kterého výrobce stanovil nominální – referenční 

počet impulsů. Ten se srovnává s počtem naměřeními impulsy a uvádí se rozdíl mezi nimi 

v procentech, z který bud patří v zadaných mezích (TEST O.K.) nebo mimo tyto meze 

(TEST FAILED). Zadání prodlevy je v intervalu 6 – 180 minut (Plch 1999). 

 

Obr. 17 Dutá tyč s hadicí pro odběr půdního vzduchu. 

3.6 Statistika měření objemové aktivity radonu.  

Mezi četností impulsů ns, vytvářenou vzorkem vzduchu, s objemovou aktivitou av 

je popsán vztahem: 
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, 

kde V je objem Lucasovy komůrky, k je odezva přístroje na 1 Bq.m
-3

 radonu (četnost 

impulsů vytvářena 1 Bq.m
-3

 radonu) a Ve je efektivní objem (Plch 1999).  

Během měřící doby ts naměříme počet impulsů, NB+S, kde index B označuje pozadí 

a S vzorek. Četnost pozadí stanovíme z počtu impulsů N´B, který je měřen během intervalu 

tB. Pak počet impulsů NS vytvářený pouze vzorkem vzduchu je definován: 

 , 

a kvadratický rozptyl a takto stanoveného počtu impulsů je pak popsán vztahem: 

 , 

který po úpravě je definován: 

 , 

kde nB je četnost pozadí (Plch, 1999). 

Dle Plcha (1999) statistická chyba je obvykle vyjádřena jako: 

 , 

pro který dostaneme po úpravách vztah: 

 .
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4 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 

4.1 Svatá Trojice – Korunní princ 

Měření probíhala ve dnech 13. 03., 14. 03. a 18. 03. 2014 za příznivého počasí 

(jasno, vlhkost do 50%) v okolí odplyňovacího vrtu OV-KP-855, který protíná štoly 

855 - Korunní princ vrchní a 856 - Korunní princ spodní. Území měření (obr. 16) má tvar 

čtverce o rozměrech 24 x 24 m, v jehož středu je odplyňovací vrt a kolem něj malá plocha 

ve tvaru čtverce o rozměrech 3 x 3 m, která je neměřitelná, protože na ní byl beton.  

V místě měření se vytvořila měřicí síť bodů, které mají mezi sebou vzdálenost 3 m. 

Na lokalitě bylo naměřených 89 hodnot, přičemž bylo použito 80 hodnot 

a 9 hodnot bylo opraveno z důvodu chybného měření. Každý bod z měřicí sítě (kromě 

hodnoty bodu 6 - ta byla vypuštěna, protože představovala velký extrém v porovnání se 

sousedními body, a proto nebyla použita k interpolaci v mapě) byl použit pro zpracování 

mapy s izoliniemi OAR (obr. 18). Následně byly vytvořeny řezy (obr. 19, obr. 20) 

v přechodu přes odplyňovací vrt a maximální naměřené hodnoty. 

Na mapě (obr. 18) naměřených hodnot OAR zobrazuje postupné klesání 

od odplyňovacího vrtu. Nejmírnější průběh klesání má severovýchodní, východní 

a jihovýchodní část měřeného území, což severní, severozápadní, západní a jihozápadní 

část mírnější klesá ve vyšších i nižších hodnotách OAR a mezi nimi prudký průběh 

klesání. Jižní část má nejprudší a později pak mírný průběh klesání. 

Maximální hodnota je 4120 Bq.m
-3

 a minimální hodnota 281 Bq.m
-3

. Je možné, že 

v severovýchodní, východní a jihovýchodní části se nacházejí více propustné horniny, což 

umožňuje lepší průchod půdního vzduchu, který obsahuje i radon. Na jižní časti je možné, 

že tam budou naopak méně propustné horniny. Musíme vzít do úvahy aj to, že měření se 

uskutečnilo na lokalitě s výskytem antropogenní činnosti (navážky, odpady). 

V řezu A – A', čili S – J (obr. 19) přes odplyňovací vrt OV-KP-855 je zobrazen 

průběh čáry, která od severu středně stoupá až k maximálnímu bodu, který je 

od odplyňovacího vrtu vzdálen 1,5 m a má hodnotu 3610 Bq.m
-3

. Pak od maximálního 

bodu mírným klesáním, později od 3 m klesá prudce na bod měření 18 s hodnotou 

615 Bq.m
-3

 a mírným klesáním a později mírným stoupáním k bodu 39 s hodnotou 
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369 Bq.m
-3

 i k bodu měření 68 s hodnotou 439 Bq.m
-3

. 

V řezu B – B', čili Z – V (obr. 20) přes odplyňovací vrt OV-KP-855 a maximální 

bod měření 8 je zobrazen průběh čáry, která mírně stoupá od západu (od bodu měření 60) 

až po bod měření 14 s hodnotou 1000 Bq.m
-3

, pak prudce stoupá na bod měření 8 

s hodnotou 4120 Bq.m
-3

. Od tohoto maximálního bodu prudce klesá na východ, čili na bod 

měření 76, který má hodnotu 644 Bq.m
-3

. 

 

Obr. 18 Mapa naměřených hodnot OAR v lokalitě Korunní princ. 
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Obr. 19 Řez ve směru A – A´ (S – J) přes odplyňovací vrt OV-KP-855 v lokalitě Korunní princ. 

 

Obr. 20 Řez ve směru B – B´ (Z – V) přes odplyňovací vrt OV-KP-855 a maximální bod měření 8 v lokalitě 

Korunní princ. 

4.2 Heřmanice – Světlík štoly Barbora 

Měření probíhala ve dnech 27. - 29. 03. 2014 za příznivého počasí (jasno, vlhkost 

do 50%) v okolí odplyňovacího vrtu 502 - Světlík 2 štoly Barbora a odplyňovací vrtu 

Hd 13. Území měření (obr. 16) má obdélníkový tvar o rozměrech 21,2 x 50,88 m, přičemž 

mapa byla ořezána, aby nedocházelo ke zkreslení výsledků měření z míst, kde nebylo 

měřeno. Kolem odplyňovacích vrtů je malá plocha ve tvaru čtverce o rozměrech 3 x 3 m, 

která je neměřitelná, protože byl na ní beton. Na území měření se vytvořila měřicí síť 

bodů, které mají mezi sebou vzdálenost 3 m. 

Na lokalitě bylo naměřených 96 hodnot, přičemž byly použitých 90 hodnot 
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 a 6 hodnot byly opravovány z důvodu chyby měření. Každý bod z měřicí sítě byl použit 

pro zpracování mapy hodnot OAR (obr. 21) a následně byly vytvořeny řezy (obr. 22, 

obr. 23, obr. 25) v přechodu přes odplyňovací vrt 502 - Světlík 2 štoly Barbora 

a maximální naměřené hodnoty. 

 

Obr. 21 Mapa naměřených hodnot OAR v lokalitě Heřmanice. 
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Obr. 22 Řez ve směru C – C´ (SZ – JV) přes odplyňovací vrt 502 - Světlík 2 a maximální bod měření 2 

 v lokalitě Heřmanice. 

 

Obr. 23 Řez ve směru D – D´ (Z – V) přes maximální bod měření 19 v lokalitě Heřmanice. 

 

Obr. 24 Řez ve směru E – E´ (Z – V) přes maximální bod měření 34 v lokalitě Heřmanice. 

Přestože je vytvořena společná mapa (obr. 21) obou odplyňovacích vrtů, hodnoty 
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OAR dělí mapu na cca tři samostatné části: první je kolem odplyňovacího vrtu  

502 - Světlík 2 štoly Barbora, druhá kolem maximální hodnoty (bod měřeni 19) a třetí 

kolem odplyňovacího vrtu Hd 13. 

První část na mapě naměřených hodnot OAR opět vykresluje postupné klesání 

od odplyňovacího vrtu. Nejmírnější průběh klesání má severozápadní, západní 

a jihozápadní část měřeného území, přičemž jižní a jihovýchodní část klesá prudkým 

klesáním.  

Druhá část obsahuje maximální hodnotu 6210 Bq.m
-3

 spolu se sousední hodnotou 

5600 Bq.m
-3

, která prudce klesá do okolí. Je možné, že tam jsou více propustné horniny.  

Na třetí části je také zobrazeno také postupné klesání od vrtu Hd 13.  

Na jihozápadní, západní a severozápadní části mírně klesá, přestože na jižní, jihovýchodní 

východní a severovýchodní části naopak prudké klesání, které pak mírně klesá v nízkých 

hodnotách OAR. 

Řez C – C', čili SZ – JV (obr. 22) přes odplyňovací vrt 502-Světlík 2 štoly Barbora 

a maximální bod měření 1 je zobrazen průběhem čáry, která mírně stoupá od severozápadu 

(od bodu měření 27 s hodnotou 1380 Bq.m
-3

) až po bod měření 1 s hodnotou 5160 Bq.m
-3

 

s výjimkou mezi body měření 14 a 5, kde je prudké stoupání. Od maximálního bodu 

prudce klesá na minimální bod měření 6, který je má hodnotu 2040 Bq.m
-3

. Pak od tohoto 

bodu prudce stoupá na bod měření 15 s hodnotou 4130 Bq.m
-3

, dále od něj postupně klesá 

na jihovýchod. 

Řez D – D', čili Z – V (obr. 23) přes maximální bod měření 19 je zobrazen 

průběhem čáry, která v prvních 5 m od západu, ale i v prvních 6 m od východu mírně 

kolísá kolem 1500Bq.m
-3

. Od 5 m až 16 m směrem na východ prudce stoupá na bod 

měření 19 s hodnotou 6210 Bq.m
-3

 a následně prudce klesá. 

Řez E – E', čili Z – V (obr. 24) přes maximální bod měření 34 je zobrazen 

průběhem čáry, která středně až prudce klesá od západu po bod měření 34 s hodnotou 

5610 Bq.m
-3

 s výjimkou v okolí bodu měření 36, kde je velmi dvoumetrové mírné klesání. 

Od bodu měření 34 pak 2,5 m na východ klesá prudce a po 2,5 m mírně. 
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5 POROVNÁNÍ ZÍSKANÝCH VÝSLEDKŮ S DALŠÍMI 
GEOFYZIKÁLNÍMI METODAMI 

5.1 Svatá Trojice – Korunní princ 

V práci Nowaka (2010) byli tyto geofyzikální metody použité v lokalitě Korunní 

princ (obr. 4), kde se vytvořili profily v blízkosti odplyňovacího vrtu OV-KP-855. Jeden 

profil KP-A elektrické rezistivitní tomografie – izoohmický řez (obr. 25) a druhý  

profil KP-B georadaru s 250 MHz stíněnou anténou – radargram. (obr. 26). Autor využíval 

jako vyhledávací metodu starých důlních děl, čili nelze ze zjištěných izoohmických řezů 

a radargramů usuzovat na existenci rozvolněné zóny radonu jak ukazují výsledky 

emanačního měření. 

V izoohmickém řezu profilu není zobrazená výrazná anomálie, která by svým 

projevem mohla indikovat výskyt štoly. Odplyňovací vrt OV-KP-855 je na 19 metru 

označený (↓). Celá povrchová vrstva se projevila z největší pravděpodobností zapříčiněno 

stavebním materiálem velmi vysokou zdánlivou rezistivitou podél celého profilu do 

hloubky 1,5m. Přibližně od hloubky 1,5 m výrazně klesla rezistivita a to ve velmi krátkém 

úseku, přechod do kompaktního, méně pórovitého, vlhkého horninového masívu. 

V hloubce od 5,5m v místě odplyňovacího vrtu nejsou žádné výrazně viditelné změny 

rezistivity. Může to být příčinou zkreslených a nepřesných údajů od jisté hloubky nebo 

průběhem štoly, která je ve větší hloubce než nám daný řez poskytuje (Nowak 2010). 

Georadarové měření bylo provedeno na přibližně stejném profilu jihozápadním 

směrem v délce 17 m. I tato metoda neprokázala na časovém řezu výraznou anomálii, která 

by zobrazovala průběh štoly. Záznam je čitelný jen do 3 metrů. V hloubce od 0,5 do 1 m 

řezu, vidíme zvlněný a neostrý reflex jako projev antropogenního materiálu (Nowak 2010). 

Na základě doporučení Nowaka (2010) se v okolí odplyňovacího vrtu Korunní 

princ provádělo georadarové měření s frekvencí antény 50 MHz. Výsledky jsou 

znázorněny na profilech KP-C a KP-D (obr. 27, obr. 28). Ukázalo se, že naznačené reflexy  

v obou případech s největší pravděpodobností naznačují existenci horizontálního důlního 

díla. Nelze však ze zjištěných radargramů usuzovat na existenci rozvolněné zóny jak 

ukazují výsledky emanačního měření. 
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Obr. 25 Izoohmický řez v lokalitě Korunní princ – profil KP-A (Nowak 2010). 

 

Obr. 26 Radargram v lokalitě Korunní princ – profil KP-B (Nowak 2010). 

 

Obr. 27 Radargram v lokalitě Korunní princ – profil KP-C: černě čárkovaná čára – projev štoly;  

zelená čára – průmět odplyňovacího vrtu OV-KP-855. 

 

Obr. 28 Radargram v lokalitě Korunní princ – profil KP-D: černě čárkovaná čára – projev štoly;  

zelená čára – průmět odplyňovacího vrtu OV-KP-855. 
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5.2 Heřmanice – Světlík štoly Barbora 

V této lokalitě byly vytvořené izoohmické řezy (profily HE-A a HE-B) mimo 

oblasti měření emanační metody. Naházejí se na levé straně ulice Na Liščině 

jihovýchodním směrem, které začínají od křižovatky Orlovská a Na Liščině a  končí po 

přibližně 88 m. Oba profily jsou od sebe vzdálené 3-4 m.  

Na profilech HE-A (obr. 29) a HE-B (obr. 30) je zobrazená vysoká zdánlivá 

rezistivita podél celého profilu do hloubky 3 m. Přibližně od hloubky 3 m klesá výrazně 

rezistivita. Máme dva anomální projevy s velmi nízkou rezistivitou: první je v hloubce  

od 6 m a mezi horizontální vzdáleností 45 a 50 m a druhý v hloubce od 3 m mezi 

horizontální vzdáleností 45 a 50 m (Poláček in Bujok et al. 2013). První projev je příčinou 

propadu stropu štoly, která je v hloubce 17 m (ústní sdělení, Ing. R. Skopal, UNIGEO a.s. 

Ostrava). Příčina druhého projevu není známa (Poláček in Bujok et al. 2013). 

 

Obr. 29 Izoohmický řez v lokalitě Heřmanice – profil HE-A (Poláček in Bujok et al. 2013). 

 

Obr. 30 Izoohmický řez vlokalitě Heřmanice – profil HE-B (Poláček in Bujok et al. 2013).  
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6 ZÁVĚR 
V této práci jsem nejprve lokalizoval a rozebíral zadané lokality z hlediska 

geologických, hydrogeologických a inženýrskogeologických poměrů. Pak jsem shrnul 

základní informace o radonu, o jeho vlastnostech, vzniku, zdrojích, dceřiných produktů 

dále o emanačních metodách, o jejich rozdělení, principu používání. Následovně jsem 

ukázal stanovení OAR, přístroj LUK 4A, postup měření. Pak jsem interpretoval naměřené 

hodnoty OAR a uvedl jsem jiné geofyzikální metody za účelem srovnání s emanační 

metodou. 

Součástí bakalářské práce teoretické části, kde jsem se seznámil s radonovou 

problematikou, byla i část praktická, a to terénní měření emanační metodou, kde jsem se 

seznámil s přístrojem a naměřil jsem si hodnoty OAR na dvou zadaných lokalitách. Dále 

jsem měl možnost vyzkoušet i terénní měření georadarem na lokalitě Korunní princ (viz 

profily KP-C a KP-D – obr. 27, obr. 28). 

Na jednotlivých mapách je vidět, že se v okolí všech odplyňovacích vrtů vyskytují 

větší koncentrace radonu, které směrem od vrtu do okolí nezůstávají v konstantních 

hodnotách, ale snižují se, ať už prudce nebo mírně. V jednotlivých řezech je zobrazen 

projev radonu (OAR) nad důlními díly. Bez ohledu na hloubku a orientaci důlních děl lze 

konstatovat, že zvýšené koncentrace radonu jsou s největší pravděpodobností způsobeny 

vytvořením rozvolněné zóny nad důlním dílem. Jejím hlavním rysem je skutečnost, že díky 

zvýšené pórovitosti v ní je možné na povrchu naměřit zvýšené koncentrace OAR  v nadloží 

důlních děl. Tento poznatek vede k závěru, že lze na základě měření OAR v okolí důlních 

děl (v jejich nadloží) bez ohledu na jejich orientaci v prostoru vymezit jejich případnou 

existenci. Nelze však určit jejich hloubku, pouze upozornit na fakt, že v podloží důlní dílo 

pravděpodobně existuje.  

Dalším dílčím poznatkem může být fakt, viz výsledky měření v okolí světlíku štoly 

sv. Barbora, že nelze vyloučit pravděpodobnost proudění i jiných důlních plynů na povrch 

mimo provedené odplyňovací vrty (viz obr. 23) vzniklou rozvolněnou zónou.     

Emanační metoda má výhodu v tom, že přesně změří objemovou aktivitu radonu. 

Nevýhodou oproti georadaru a elektrické rezistivitní tomografii je relativní časová 

náročnost.  Georadarová metoda má následující výhody: je velmi rychlá a můžeme udělat 
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více profilů za kratší dobu. Na monitoru jsou výsledky známé prakticky okamžitě a tak lze 

učinit předběžné závěry z měření přímo in situ. Nevýhodou georadaru je požadavek na 

rovný a přístupný terén pro tlačný vozík. (Nowak 2010).  

Elektrická rezistivitní tomografie má následující výhodu: nenáročná na terén, 

relativně rychle získané výsledky a čitelná interpretace. Nevýhodou je příprava, samotná 

délka měření a omezenost rozsahu měření (nutná délka profilů) v závislosti na nutnosti 

lokalizovat důlní dílo v předpokládané hloubce (Nowak 2010). 
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