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Anotace
Předložená středoškolská odborná činnost se zabývá tématem přirozeného výskytu radonu
v ovzduší jeskynního systému v turisticky zpřístupněné jeskyni Balcarce. V teoretické části byly
zpracovány pojmy souvisejícími s problematikou radonu a ionizujícího záření. V praktické části
je popsán metodický postup a způsoby měření radonu a produktů jeho přeměny, který byly
prováděny v uvedeném jeskynním terénu. Získané výsledky jsou shrnuty v kapitole výsledky
a diskuse a jsou doplněny o dozimetrické měření dávek ze zdrojů ionizujícího záření,
emitovaného radioaktivními nuklidy obsaženými v horninách přítomných v jeskyni.

Annotation
The topic of the paper is the natural occurrence of radon in the atmosphere of the cave system
called Balcarka which is open to public. The theoretical part of the paper is focused on terms
linked with radon and ionizing radiation. Practical part contains the description of
measurement methods of radon and products of its transformation and such measurements
were taken in the above mentioned cave system. The chapter Results and Discussion
summarizes the obtained results which are completed with dosimeter measurements from
sources of ionizing radiation emitted by radioactive nuclides of the cave rocks.
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Úvod
Ionizující záření provází Zemi již od počátku jejího vzniku. Přestože si jeho vliv jen málokdy
uvědomujeme, tvoří nedílnou součást našeho každodenního života. S prohlubováním lidských
znalostí o naší planetě se však i ionizující záření dočkalo zvýšené pozornosti. Poznání
ionizujícího záření a jeho vlivu na kvalitu života je velmi významným objevem lidské
společnosti, a to tím více, že mnoho z jeho prvních objevitelů za svůj zájem a touhu po poznání
zaplatili zdravím či životem. Jen díky nim se dnes můžeme efektivně chránit před jeho účinky,
ale dokážeme jej také využít v lékařství k léčebným nebo diagnostickým účelům. Ionizující
záření se však netýká pouze nemocnic či radioaktivních lázní. Dotýká se nás všech
prostřednictvím našich domů, škol a pracovišť. Proto je nutné jeho výskyt dlouhodobě
a systematicky monitorovat, a to zejména v souvislosti s problematikou radonového rizika.
Vznik a nadměrná koncentrace radonu, zejména v pobytových místnostech a prostorách,
může při jeho dlouhodobém působení významným způsobem ovlivnit zdravotní stav populace
a tím i kvalitu našeho života.
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Seznam použitých zkratek







PSDA – přenosná souprava pro detekci alfa částic
OAR – objemová aktivita radonu
EOAR – efektivní objemová aktivita radonu
OSL – opticky stimulovaná luminiscence
Hp(10) – roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm
Hp(0,07) – roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Radioaktivita
1.1 Radonová aktivita
O radioaktivitu se jako první roku 1896 začal zajímat francouzský fyzik Henri Becquerel. Jeho
jméno dodnes nese jednotka aktivity radioaktivní látky – Bq (Becquerel).[35] Aktivita
radioaktivní látky o velikosti 1 Bq je vysvětlována jako proběhnutí jedné radioaktivní přeměny
v určité látce za dobu jedné sekundy. Měření aktivity radioaktivních prvků je dnes používáno i
ve stavebnictví, kde se takto zjišťují hodnoty radonu ať už na stavebních parcelách, či ve
stavebních materiálech.[26]

1.2 Druhy radioaktivity
1.2.1 Přírodní radioaktivita
Některé prvky v přírodě mají přirozenou schopnost samovolné přeměny na prvky jiné,
tzv. přeměnné prvky. Při rozpadu jádra radioaktivního prvku a vzniku nového jádra
přeměnného prvku se uvolňuje neviditelné záření. [2], [15]
Prvky, které mají schopnost přeměny, nazýváme radionuklidy. V přírodě jich můžeme nalézt
okolo padesáti. Jedná se zpravidla o těžké prvky s vysokým protonovým číslem, které mají
všechny své izotopy radioaktivní, a prvky s nižším protonovým číslem, jejichž izotopy však
mohou, ale nemusí vykazovat radioaktivní chování. Výjimkou potvrzující toto pravidlo je
technecium, jehož izotopy nejsou stabilní, a tudíž vykazují radioaktivní chování. [15]
1.2.2 Umělá radioaktivita
Působením jiných částic či zářením na původně stabilní nuklidy lze získat i umělé radionuklidy.
V dnešní době je jich známo již přes tisíc a jejich samovolnou přeměnu nazýváme umělou
radioaktivitou. [15]
1.2.3 Jaderná reakce
Jaderná reakce se vyvolává odstřelováním nuklidů malými částicemi, jako například protony,
neutrony či ionty lehkých prvků a gama záření. Ostřelované jádro částici přijme a poté se
zpravidla přemění na jádro jiné, přičemž se při přeměně vyzáří jiná lehká částice nebo odlišné
ionizující záření. Za jadernou reakci lze považovat i reakce štěpné, které probíhají řetězově.
Opakem jaderné reakce je reakce termonukleární, kdy dochází ke spojení lehkých jader za
vzniku jader těžších. Průběh reakce je podmíněn velmi vysokou teplotou, která je například ve
středu Slunce, a proto zde k termonukleárním fúzím dochází. [2]
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1.3 Typy záření
Při přeměně původního jádra a vzniku jádra nového se uvolňuje záření, jež má tři typy:
1.3.1 Záření 
Je tvořeno letícími jádry helia 42𝐻𝑒 a má nejvyšší ionizační schopnosti. Vzniká přeměnou 
a nový prvek se svým nukleonovým číslem a protonovým číslem liší od původního jádra právě
jádrem helia, jež je samostatně vyzářeno. [2], [7], [15]

𝐴
𝑍𝑋

→

𝐴−4
𝑍−2𝑌

+ 42𝐻𝑒

Rovnice I. Obecná rovnice alfa přeměny

Záření  má díky své vysoké ionizační energii schopnost měnit genetickou informaci živých
organismů a způsobovat mutace. To je však podmíněno jeho vznikem v organismu, jelikož má
ze všech záření nejmenší pronikavost a lze jej zachytit například pouhým listem papíru. [2], [15]
1.3.2 Záření 
Záření  je druhé nejnebezpečnější. Je sice mnohonásobně pronikavější než  záření, ale má
na rozdíl od něj menší ionizační schopnosti. Tvoří jej proud elektronů či pozitronů, které se
uvolňují z jádra. [2], [7], [15]
 - je proud tvořený elektrony, při záření vzniká negatron −10𝑒

𝐴
𝑍𝑋

→

𝐴
𝑍+1𝑌

+ −10𝑒

Rovnice II. Obecná rovnice vzniku elektronů

+ je proud tvořený pozitrony, při záření vzniká pozitron +10𝑒

𝐴
𝑍𝑋

→

𝐴
𝑍−1𝑌

+ +10𝑒

Rovnice III. Obecná rovnice vzniku pozitronů

1.3.3 Záření 
Záření  není částicového charakteru, jako dvě předchozí, ale jedná se o elektromagnetické
vlnění, proto je jeho ionizační schopnost nejmenší. Má však nejvyšší pronikavost a energii a je
obvykle doprovázeno jedním z předcházejících záření. Snadno proniká většinou materiálů.
K jeho odstínění se používá olovo. [2], [7], [15]

~ 12 ~
1.4 Poločas přeměny
Poločasem přeměny je nazývána doba, za kterou se rozpadne právě polovina z přítomného
počtu atomů radionuklidu. Tento jev se nedá ovlivnit teplotou časem ani ostatními vnějšími
podmínkami. Poločas přeměny ovlivňují pouze vlastnosti nuklidu. [15], [29]
Díky pomalému poločasu přeměny některých látek můžeme pozorovat tři přeměnové
řady – uran-radiová, uran-aktiniová, thoriová (tab. 5. - 7.). [7] Poločasy přeměn se v těchto
řadách velmi různí, poslední prvek rozpadové nikdy není radioaktivní.
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2. Radon (Rn) – objev, vznik a vlastnosti
Radon je plyn patřící do 18. skupiny prvků označovaných jako vzácné plyny. Jedná se o jediný
radioaktivní prvek uvedené skupiny.
Radon byl objeven v roce 1900 německým fyzikem Fridrichem Ernstem Dornem, který se
zabýval zkoumáním radia. [9] Tehdy radon nazval radiovou emanací 1. Až roku 1910 William
Ramsay izoloval prvek dnes známý jako radon a pojmenoval jej nitron (svítící) – Nt. Od roku
1923 se jeho název změnil na dodnes užívaný radon. [8]
V přírodě se radon vyskytuje v horninách geologického podloží už od samého vzniku Země,
a proto není možné snížit jeho přirozenou přírodní koncentraci. [6] Vzniká jako člen všech tří
přírodních přeměnových řad. Sám se poté rozpadá na radioaktivní polonium, olovo a bismut,
které jsou však na rozdíl od něj kovové povahy. Radon se vyskytuje i v atmosféře, kde je však
jeho koncentrace velmi nízká a z hlediska možného ozáření zanedbatelná.
Díky velmi dlouhému poločasu přeměny mateřských prvků radonu, jimiž jsou uran a radium,
je jasné, že se nikdy nedočkáme vyzáření těchto prvků, které jsou obsaženy v mnoha
horninách, a proto ani snížení přirozené přírodní radioaktivity. [1], [26]
Radon, jako nejtěžší plyn na Zemi, je plyn bez barvy, chuti a zápachu. Je přirozeně radioaktivní
a má dvacet nestabilních izotopů. Jako prvek je velmi málo reaktivní, jelikož má zcela
zaplněnou valenční vrstvu. I přesto je schopen vytvářet sloučeniny s chlorem, fluorem
a kyslíkem, ovšem tyto sloučeniny jsou velmi nestabilní, radioaktivní a mají silné oxidační
účinky. Radon je dobře rozpustný nejen ve vodě, ale i v nepolárních organických
rozpouštědlech. Snadno se ionizuje a v takovémto stavu září. [7]
Zdrojem radonu je uran přirozeně obsažený v horninách. Geologické podloží České republiky
je převážně tvořeno horninami metamorfovanými a vyvřelými (Obr. 1.), které v průměru
vykazují relativně vysoké obsahy uranu (Obr. 2.). Přírodního ozáření z podloží se tak významně
podílí na celkovém ozáření organismů. [26]
Dalším zdrojem radonu může být podzemní voda, která jej při průtoku horninami absorbuje
a přivádí tak na povrch. Pokud je tato voda využívána jako pitná, může se i tento zdroj radonu
podílet na celkovém stupni ozáření organismu. [26]
Posledním zdrojem radonu jsou stavební materiály, jejichž základem bývají ve většině případů
různé typy hornin s rozdílnou koncentrací uranu a dalších radioaktivních prvků. [26]

1

název pro prvek vznikající v plynném skupenství při radioaktivním rozpadu látky v tuhém skupenství [5]
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Díky své dobré rozpustnosti se radon v podloží dostává do podzemních vod a vytváří
tzv. radonovou vodu. Ta vystupuje na řadě míst na povrch, kde byla již v minulosti hojně
využívána při lázeňských procedurách k radioaktivním koupelím, k léčbě nádorových
onemocnění, či k utlumení bolesti chronických chorob pohybového aparátu. V České
republice byl takto radon úspěšně využíván v radioaktivních lázních v Jáchymově, radonová
voda byla získávána z místního uranového dolu. [4], [7]

Mapa geologického podloží a radonového rizika na území České republiky

Obr. 1. Mapa geologického podloží ČR ve vztahu ke stanovenému indexu radonového rizika [11]
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Mapa radonového rizika České republiky

Obr. 2. Mapa radonového rizika České republiky [10]

2.1 Radon v domě
Do obytných prostor se tedy radon dostává hlavně puklinami a netěsnostmi z geologického
podloží, ze kterého je rozdílem tlaků v budově přímo „nasáván“ do jejích spodních pater. Část
radonu se dále uvolňuje ze stavebního materiálu budovy a z přívodu užitkové i pitné podzemní
vody (Obr. 3.). Díky tomu, že je radon těžší než vzduch, narůstá jeho koncentrace zejména
v nevětraných prostorách, jako jsou například sklepy. [26]

Obr. 3. Schéma šíření radonu v bytových prostorech [26]
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2.2 Vliv radonu na člověka
Radon se při vdechnutí živým organismem neukládá v tkáních a je převážně opět vydechnut
do atmosféry.
Pro živé organismy je radon nebezpečný díky svému krátkému poločasu přeměny a vznikem
jeho dalších přeměnových produktů, jako jsou polonium, bismut a 214olovo. Tyto prvky jsou
kovové povahy a mají menší poločasy přeměny než radon. Při vdechnutí se usazují na plicních
tkáních a dlouhodobě ozařují organismus zevnitř. [26] Živé organismy dlouhodobě vystavené
ionizujícímu záření mohou podléhat karcinogenním změnám, jejichž nejčastějším projevem je
rakovina plic. [6]
Na celkovém ozáření člověka se tedy radon prostřednictvím svých přeměnových produktů
velmi významně podílí. Podle UNSCEAR tvoří podíl radonu na celkové radiační zátěži okolo
50 % (Obr. 4.) [26]

Obr. 4. Poměr faktorů radioaktivní zátěže [3]

U člověka dochází k dlouhodobě zvýšenému ozáření radonem poměrně snadno, a to díky
výskytu radonu ve stavebních materiálech bytových i nebytových prostor, podzemních
vodách, a především v horninách geologického podloží. Právě z tohoto důvodu jsou hodnoty
radonu v podloží systematicky kontrolovány. [7] Požadavky na výstavbu budov v oblastech
s vyšším výskytem radonu jsou na území České republiky stanoveny zákonem č. 18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření. [27]
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2.3 Migrace radonu v geologickém podloží
Tvorbu a množství radonu pocházejícího z podložních hornin ovlivňuje jak výskyt uranu
a dalších prvků z uranové přeměnové řady, tak i zejména propustnost hornin. Horniny
s vysokou porozitou, jako například písky, mají propustnost relativně vysokou. Ta umožňuje
radonu migrovat v horizontálním, ale také ve vertikálním směru. Naopak horniny a půdy
s nižším stupněm propustnosti, například jíly, nejenže migraci radonu zabraňují, ale také
mohou zapříčinit tvorbu radonových pastí, kdy se pod nepropustnou vrstvou začne radon
koncentrovat. Radon z takovýchto pastí uniká nejčastěji v místech porušení hornin zlomovou
tektonikou. K šíření radonu do okolí přispívá rovněž narušení podložních hornin samotným
stavebním objektem či jinými stavebními zásahy. [26]

2.4 Způsob migrace radonu
Radon se v geologickém podloží pohybuje dvěma způsoby – difúzí a konvekcí.
2.4.1 Difúze
Difúze je pohyb částic vyvolaný teplotním či koncentračním rozdílem. Znamená to, že v našem
případě se atomy radonu přemisťují ve svém okolí z míst s vyšší koncentrací do míst s nižší
koncentrací. Takto se radon šíří do svého okolí ve všech směrech (Obr.5.). Rychlost samotného
přemisťování je relativně malá (cms-1), neboť je ovlivňována nejen propustností horniny,
ale také její teplotou a nasyceností vodou. [26]
2.4.2 Konvekce
Konvekci ovlivňuje řada vnějších jevů, jako jsou teplotní a tlakové změny, pohyb podzemní
vody či odlišnost tektonických struktur, výskyt puklin a trhlin a rozhraní látkově a stavebně
rozdílných typů hornin. Radon se může šířit mnohem rychleji a na větší vzdálenosti než difúzí
(Obr. 5.). [26]
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Obr. 5. Schématické znázornění migrace radonu
v horninovém podloží konvekcí a difúzí [26]

2.5 Faktory ovlivňující migraci radonu v horninovém prostředí
2.5.1 Teplota
Pohyb radonu může ovlivňovat i teplota atmosféry a půdy. Měření v obytných budovách
vykazovaly v letních měsících pokles průměrných hodnot koncentrace radonu, naopak od
nástupu zimního období byl zaznamenán jejich nárůst. Snížení hodnot v létě je způsobeno
především větší stabilitou mezi domovní a venkovní teplotou a větší frekvencí větrání domů
a bytů. V zimě dochází k promrznutí půdy, následnému uzavření pórů a ke snížení propustnosti
podloží. Radon se proto hromadí v půdě bez možnosti migrace či úniku do volného ovzduší.
Takto nashromážděný radon je však často z podloží vlivem velkých teplotních rozdílů mezi
chladným exteriérem a vytopeným interiérem nasáván do spodních pater budovy. Omezené
větrání v zimních měsících má za důsledek zvýšení koncentrace radonu. [26]
2.5.2 Tlak a srážkový úhrn
Mimo teplotu atmosféry a půdy ovlivňuje migraci radonu rovněž atmosférický tlak, srážky
a rychlost větru. Obecně platí, že v deštivém počasí se radon kvůli nasycenosti půdy vodou
a s ní související snížené propustnosti do atmosféry uvolňuje méně. [26]
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2.5.3 Tektonická aktivita
Dalším činitelem ovlivňujícím šíření radonu je stupeň tektonického porušení hornin, přičemž
konvekci radonu jednoznačně usnadňuje výskyt zlomových struktur. Tyto zlomy mohou být
v některých případech také doprovázeny uranovou mineralizací, která výskyt radonu v dané
oblasti bezprostředně ovlivňuje. [26]

2.6 Tlakový gradient
Tlakový gradient je jev, který se nejčastěji vytváří na rozhraní daného objektu a vlastního
geologického podloží. Jedná se o rozdíl tlaků, který vlivem konvekce doslova nasává radon
z podloží do stavebního objektu. Za normálních podmínek radon přirozeně migruje směrem
k povrchu, pokud je však jeho cesta přerušena stavebními základy budovy, dochází ke zvýšené
koncentraci radonu v nejnižších patrech objektu. Tento faktor významně ovlivňuje rozdíl
teplot mezi stavebním objektem a horninami geologického podloží. Je tedy zřejmé, že v zimě
budou koncentrace radonu ve spodních patrech stavebních objektů pokaždé výrazně vyšší než
v létě, a to z důvodu velkých rozdílů teplot vytopeného domu a okolní promrzlé půdy. [26]
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3. Charakteristika širšího okolí studované lokality
Jeskyně Balcarka, ve které jsem prováděla vlastní měření je součástí Chráněné krajinné oblasti
Moravský kras (Obr. 6.).
Moravský kras právem patří mezi nejvýznamnější krasové oblasti střední Evropy a na území
České republiky je největším a nejvýznamnějším územím svého typu. Chráněnou krajinnou
oblastí byl vyhlášen již roku 1956. Nachází se severně od Brna v oblasti Drahanské vrchoviny
v povodí řek Svitavy a Svratky a ve směru od severu k jihu je odvodňován Punkvou, Křtinským
a Jedovnickým potokem a Říčkou. [14], [36]

Obr. 6. Mapa CHKO Moravský kras [12]

~ 21 ~
3.1 Geologický vývoj
Kras zaujímá plochu až 100 km2. Tvoří jej 3-5 km široký a 25 km dlouhý pruh devonských
vápenců. Geologický vývoj krasového území začíná již ve středním devonu poklesem
východního okraje brněnského masivu. Nejstaršími horninami jsou červenavé až fialově
zbarvené pískovce a slepence, které lemují okraj západní části Moravského krasu. Ve středním
devonu vzniklo macošské souvrství tvořené lažáneckými a vilémovickými vápenci. Vilémovické
vápence jsou pro svůj jemnozrnný charakter a chemickou čistotu ideální horninou pro tvorbu
krasových jevů. Popisovanou vápencovou sedimentaci ukončilo v nejsvrchnějším devonu
ukládání líšeňského souvrství, složeného z křtinských vápenců a v jižní části Moravského krasu
pak i z vápenců hádsko-říčských. V průběhu geologického vývoje kras prošel mnoha
deformačními procesy. Tektonicky významným pruhem je tzv. Blanenský prolom, zasahující až
do střední části Moravského krasu, vyplněný mladšími druhohorními sedimenty křídového
stáří. [14], [18]

3.2 Krasové jevy
Na celém území Moravského krasu je dnes známo přes 1000 jeskyní. Pět z nich je zpřístupněno
veřejnosti – Punkevní jeskyně, Jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šošůvské
jeskyně a jeskyně Výpustek. K dalším zajímavým místům celé oblasti patří krasové kaňony
Pustý a Suchý žleb, Rudické propadání, které dominuje střední části celého komplexu,
Amatérská jeskyně, propadání Bílé vody a propast Macocha. [23]

3.3 Fauna a flóra
Moravský kras je důležitým územím i co se týče výskytu endemických druhů z řad
bezobratlých, kterých bylo na tomto území nalezeno více jak sto druhů. Pestrost fauny
Moravského krasu dotváří i výskyt 21 druhů vrápenců a netopýrů a asi 2000 druhů motýlů.
Území je pokryto jak rozlehlými bučinami, tak i malými horskými porosty. Propast Macocha je
díky svým vlhkým a stinným stěnám jediným místem v České republice, kde se nachází
kruhatka Matthioliho (Cortusa matthioli) považovaná za glaciální relikt. [23], [31]
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4. Jeskyně Balcarka
Jeskyně se nachází v severní části Moravského krasu v Balcarově skále, která je součástí úseku
Suchého žlebu nedaleko Ostrova u Macochy (Obr. 7.). [24] Jedná se o dynamickou jeskyni –
jeskyně s dvěma a více vchody v různých nadmořských výškách. Balcarka vznikla v tektonicky
silně narušených vilémovických vápencích macošského souvrství. Systém chodeb, dómů
a propastí je situován do tří výškových úrovní (Obr. 8.). [14] Svojí bohatou a zachovalou
krápníkovou výzdobou patří jeskyně Balcarka k nejhezčím a nejzajímavějším jeskyním celého
Moravského krasu. Zároveň je i jednou z nejdéle prozkoumávaných jeskyní a její prostory kdysi
obývali i lovci z období magdalénienu. [24]

4.1 Vznik jeskyně
Jeskyně vznikla pravděpodobně již ve starších třetihorách. Na její dnešní podobě se mimo
postupné eroze či korozní činnosti srážkových vod podílela hlavně činnost Krasovského potoka
a potoka Lopač, pro něž jeskyně Balcarka tvořila přirozený ponor. Vymílání postupně vyvolalo
zřícení některých stěn i stropů Balcarky, které sice zničily velkou část krápníkové výzdoby
jeskyně, ale současně odkryly další prostory. [14], [16]

Obr. 7. Lokalizace jeskyně Balcarky [13]
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Obr. 8. Schéma jeskyně Balcarky [28]
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4.2 Historie
Vstupní portál do Balcarky je znám již odnepaměti. Svědčí o tom i mnohé pověsti, které se o ní
tradují. Nejstarší dochovaný důkaz o jejím objevu však pochází již z doby před 15 000 lety.
Tehdy jeskyně sloužila jako útočiště lovců z doby mladšího paleolitu. O jejich životě v jeskyni
vypovídá mnoho archeologických nálezů jako jsou ohniště, kamenné i kostěné nástroje
a kostry ulovených zvířat. Významným archeologem zajímajícím se o jeskyni byl Jan Knies,
který zde v letech 1898–1904 prováděl systematický výzkum. Prvním významným badatelem
v jeskyni se stal již v roce 1869 Dr. Jindřich Wankel. [16]
Ve 20. letech 20. století se o jeskyni začali zajímat i občané Ostrova u Macochy, a to především
kvůli objevu krápníkových jeskyní, které by do oblasti přilákaly nespočet turistů z celého okolí.
První průzkumné práce související se zpřístupněním jeskyně prováděl od roku 1923 ostrovský
starosta Josef Šamalík. Prvním úspěšným nálezem se ještě téhož roku stala neveliká jeskyně
nazývaná Popeluška (Obr. 10.) nebo Šamalíkova jeskyně. Od února 1924 byly v Balcarce
objeveny další nové prostory, jako například Wilsonovy rotundy, Dóm zkázy a Fochův dóm,
které byly ihned upravovány a zpřístupňovány. V roce 1935 byla objevena i horní patra
jeskyně, kde se nachází dnešní Přírodní chodba a Galerie (Obr. 9.) – s nejkrásnější krápníkovou
výzdobou celého Moravského krasu. Dne 15. června 1935 došlo k propojení všech doposud
objevených částí Balcarky do společného návštěvnického okruhu. [16]
Od roku 1998 patří Balcarova skála na seznam přírodních rezervací ČR. Posledními úpravami
prošla jeskyně v letech 2007-2009, kdy byla Správou jeskyní ČR provedena její celková
rekonstrukce včetně vybudování nové elektroinstalace. Vyklízením a renovací starých
prohlídkových tras byly objeveny i další zapomenuté části jeskyně. K nově zrekonstruované
a prodloužené prohlídkové trase o délce 600 metrů přibyl i nový provozní areál sloužící
návštěvníkům jeskyně. [16], [24]
Jeskyně je i dnes neustále monitorována. Speleologický výzkum v současnosti orientuje
především na podzemní ponory potoka Lopače. [16]

4.3 Život v jeskyni
Balcarka není zajímavá pouze svojí bohatou krápníkovou výzdobou, ale slouží také jako domov
šesti chráněných druhů netopýrů. Každoročně je jeskyně zimovištěm vrápenců malých
(Rhinolophus hipposideros), netopýrů velkých (Myotis myotis), netopýrů vodních
(Myotis daubentonii) a dalších netopýrů z rodu Plecotus. Byl zde také objeven nový druh
roztoče Belba clavigera. [14]
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Obr. 9. Balcarka, jeskyně Galerie [25]

Obr. 10. Balcarka, jeskyně Popeluška [25]
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PRAKTICKÁ ČÁST
5. Způsoby měření radonu
Existuje mnoho typů detektorů sloužících k určení objemové aktivity radonu, či jeho
přeměnových produktů. Nejčastějšími jsou polovodičové, stopové či scintilační. Částice α a β
při své interakci s některými látkami vyvolávají světelné jevy, které jsou velmi citlivými přístroji
zachycovávány. Měří se jak energie záblesků, tak i jejich četnost. Tato data jsou poté
přepočítávána na objemovou aktivitu radonu. [26]
Naše monitorování započalo v červenci rozmístěním OSL (opticky stimulovaní luminiscence)
dozimetrů v jeskyni (dozimetry fy. LANDAUER). Samotné měření objemové aktivity radonu
proběhlo vždy počátkem září, října a listopadu 2016. Hodnoty byly získávány dvojím
způsobem, za pomoci kapalného scintilátoru na jedenácti stanovištích (Obr. 16.), dále pak
měřením přenosnou soupravou pro detekci alfa částic – PSDA (výrobce ELECTRO Praha) na
dvou stanovištích (Obr. 15.).
Terénní výzkum v jeskyni probíhal vždy v dopoledních hodinách.

5.1 Měření za pomoci kapalného scintilátoru
Příprava pomůcek pro měření, vyhodnocování a přepočty výsledků jsou shrnuty v Pracovním
předpisu citovaném na konci práce. [21]
5.1.1 Postup měření
1) Z termoboxu vyjmeme první měřicí lahvičku, otevřeme ji a našroubujeme do
odběrového nástavce.
2) Nasátím injektorem JANETT odebereme vzduch
3) Injektor nasadíme do odběrového nástavce a nasátý vzduch plynule vypouštíme.
4) Tento postup ještě opakujeme dvakrát, celkově tedy nabereme tři objemy injektoru
JANETT o celkovém objemu 450 ml vzduchu.
5) Po ukončení vypuštění třetího objemu JANETT lahvičku dobře uzavřeme, označíme
a zapíšeme dobu odběru (datum, čas), zaznamenáme také místo odběru
6) Stejně postupujeme na ostatních stanovištích s dalšími prozatím nepoužitými
lahvičkami.
7) Výsledky vyhodnocujeme s minimálním rozestupem čtyř hodin po odběru vzorků.
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5.2 Měření objemové aktivity přeměnových produktů radonu (222Rn) v ovzduší
5.2.1 Princip
Metoda k určení objemové aktivity přeměnových produktů v ovzduší za pomocí prosávání
vzduchu patří k nejvyužívanějším. Podstatou je prosátí daného množství vzduchu přes filtr
a následné měření alfa aktivity přeměnových produktů radonu. [34]
Pro získání objemových aktivit jednotlivých prvků je zapotřebí změřit jejich aktivitu na filtru
optimálně ve třech časových intervalech. Z hodnot počtu odečtených impulzů ve třech
intervalech se přepočtem určí ekvivalentní objemová aktivita radonu (EOAR), event.
jednotlivých přeměnových produktů radonu v okamžiku ukončení čerpání vzduchu přes filtr.
[34]

Pomůcky potřebné pro měření, přepočty a zpracování výsledků jsou shrnuty v metodice. [34]
5.2.2 Postup měření
1) Měření probíhá ve třech časových intervalech v rozmezí
<5,5–10> minuty; <10–30> minuty; <30–55,5> minuty
Pro snadné kontrolování a jednotu při opakování měření jsme zvolili vždy krajní
hodnoty pravé strany intervalu.
2) Měřicí přístroj PSDA zapneme a předvolbu měřícího času nastavíme na 3000 s.
3) Ze sady filtrů vybereme jeden filtr, vložíme jej do držáku v prosávacím zařízení
a pomocí převlečné matice jej opatrně uchytíme v zařízení.
4) Nachystáme si stopky a čerpadlo sloužící k prosávání filtru spustíme na 5 minut, po
uplynutí čerpací doby přesuneme držák s filtrem do měřící komory PSDA přístroje.
Na přesun filtru máme přesně 30 vteřin.
5) Po uplynutí 5,5 minuty od zahájení čerpání vzduchu na filtr upevněný v prosávacím
zařízení spustíme samotné měření filtru v přístroji PSDA.
6) Nejpozději po uplynutí deseti minut po zahájení čerpání vzduchu zapíšeme první
odečet naměřených impulzů z displeje PSDA – hodnota n1.
7) Druhý odečet provedeme nejpozději po uplynutí 30 minut od zahájení čerpání vzduchu
a opět počet impulzů zapíšeme – hodnota n2.
8) Po skončení časové předvolby 3000 s zapíšeme třetí odečet naměřených
impulzů - hodnota n3.
9) Získané odečty impulzů převedeme na počet impulzů N1, N2 a N3 a provedeme výpočet
objemové aktivity přeměnových produktů radonu.
Výpočet EOAR

EOAR – ekvivalentní objemová aktivita radonu (ve vzduchu)
𝐸𝑂𝐴𝑅 =

1
𝐵𝑞
∙ (0,1155 𝑁1 − 0,0252𝑁2 + 0,1736𝑁3 ) [ 3 ]
𝑄∙𝜂∙𝜀
𝑚
Rovnice IV. Rovnice EOAR
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EOAR je taková objemová aktivita přeměnových produktů, které jsou v rovnováze s radonem
a které při úplné přeměně až na 210Pb uvolní stejnou energii alfa záření jako uvažovaná
nerovnovážná směs přeměnových produktů. Je tedy menší než aktivita výchozího radonu
a poměr dvou získávaných hodnot (EOAR/OAR), tzv. „faktor nerovnováhy F“ vyjadřuje
skutečný stav mezi radonem a jeho přeměnovými produkty ve vzduchu. [29] V budovách
i v jeskynních prostorách dochází k narušení této rovnováhy vlivem sorpce částic aerosolu
s obsahem přeměnových produktů na veškeré povrchy.

6. Doplňující měření radioaktivního záření pomocí osobních
dozimetrů
6.1 Technologie
Metoda opticky stimulované luminiscence má na rozdíl od ostatních metod velmi vysokou
citlivost a rychlé vyhodnocování, což ji činí velmi oblíbeným a rozšířeným prostředkem
k jednoduchému monitorování osob, které se při práci stýkají s radioaktivním zářením. [19]
Ozařovaným materiálem je v případě těchto osobních dozimetrů krystal Al2O3:C rozmístěný ve
čtyřech detektorech (Obr. 11.). Dozimetr je schopen zaznamenávat záření RTG, záření gama
a beta a neutronové záření (pro naše měření byly zaznamenávány hodnoty beta a gama
záření). Po vynulování je možné dozimetr opětovně použít, což jej činí i ekologicky šetrným.
Dozimetr je označen třemi kódy pro nezaměnitelnost údajů a lepší zpracování. [19]
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4 OSL detektory
(krystalický Al2O3:C)
Vysunují se z pouzdra ve
vyhodnocovacím přístroji

Pouzdro detektorů OSL
(4 filtry: Okno, Plast,
Al, Cu)

Imaging element

CR-39

Obr. 11. Konstrukce osobního dozimetru [20]

6.2 Technické údaje dozimetrů
Dozimetr zaznamenává hodnoty Hp(10) a Hp(0,07) v rozsahu 0,05 mSv – 10 mSv. [20]

6.3 Základní veličiny radiační ochrany
Informace ohledně veličin radiační ochrany byly převzaty ze zdroje [22].
Hp(10) – roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 10 mm. Tato hodnota by neměla podle
legislativy překročit dávku 20 mSv za kalendářní rok.
Hp(0,07) – roční osobní dávkový ekvivalent v hloubce 0,07 mm. Tato hodnota by neměla podle
legislativy překročit dávku 500 mSv za kalendářní rok.
Ekvivalentní dávka E – součet součinů tkáňových váhových faktorů wT a ekvivalentní dávky HT
v ozářených tkáních nebo orgánech, jedná se o ekvivalentní dávku upravenou na citlivost
tkáně k ionizujícímu záření pomocí tkáňového váhového faktoru – ten zohledňuje rozdílnou
citlivost lidských tkání a orgánů k ionizujícímu záření. [29]
Ekvivalentní dávka se vypočítává na základě informace o energii záření z hodnoty Hp(10),
podle koeficientů uvedených v mezinárodním doporučení ICRP 74. [20]
Hodnoty 20 mSv a 500 mSv platí pro průměrné dospělé osoby.
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6.4 Vyhodnocení výsledů z dozimetrů
Monitorování jeskyně probíhalo v období od 14. července do 2. listopadu 2016. Celkem bylo
v jeskyni rozmístěno 10 osobních dozimetrů firmy VF, a. s. Černá Hora. Vyhodnocení výsledků
z OSL dozimetrů proběhlo ve firmě VF a. s. Černá Hora za pomoci a pod odborným dohledem
pracovníků firmy.
Dozimetry byly nejprve pomocí tří kódů naskenovány do systému. Po ručním rozebrání byla
pouzdra s detektory vložena do kazety a následně do automatického vyhodnocovacího
zařízení OSL dozimetrů. Počítačový program po spuštění převedl informace o zasažení
detektorů energií do grafické podoby. Pro přesnost bylo provedeno vyhodnocování výsledků
u každého dozimetru pětkrát, výslednou hodnotu jsme dopočítali aritmetickým průměrem. Po
získání výsledků byly dozimetry vloženy do mazacího zařízení pro jejich opětovné použití.
Pro srovnání byly k dozimetrům z jeskyně přiřazeny
rozmístěné v kancelářích firmy VF (obr. 12., 13., 14.)

Obr. 13. Dozimetr č. 12–u ovládací
jednotky

i

tři

dozimetry

Obr. 12. Dozimetr č. 13–v laboratoři

Obr. 14. Dozimetr č. 11–u ozařovače

různě
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7. Měření mikroklimatických parametrů
V rámci sledování mikroklimatických parametrů byla v každé časově odlišné etapě měření
zaznamenávána vnější teplota, atmosférický tlak. Tytéž hodnoty spolu s vlhkostí byly
monitorovány i na stanovištích uvnitř jeskyně. Měření bylo prováděno pomocí digitálního
termohygrobarometru COMMETER D4130 (výrobce Comet System s. r. o.).
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VÝSLEDKY A DISKUZE
8. Zpracování terénního měření
Výsledky terénního měření jsou rozděleny do tří etap odpovídající termínům, ve kterých
monitoring jeskyně probíhal.

8.1 Výsledky hodnot OAR
Veškerá měření probíhala v dopoledních hodinách. Výsledky měření objemové aktivity radonu
(OAR) ve speleoatmosféře jeskyně Balcarka, společně se zaznamenanými hodnotami
mikroklimatických pozorování (obr. 17., 19., 21.), jsou uvedeny v Tab. 1.-3. na konci kapitoly
8.1.1. Pro lepší orientaci jsou hodnoty OAR rovněž zobrazeny na obrázcích 18., 20., 22. Vlastní
měření byla vždy prováděna na 11 stanovištích situovaných v rámci spodního (6 stanovišť)
i horního (5 stanovišť) patra jeskyně a zakreslených na Obr. 16. Údaje zjištěné v jednotlivých,
časově odlišných etapách prováděného výzkumu, jsou komentovány v následujícím textu.

~ 33 ~
Mapa Balcarky – stanoviště dozimetrů a měření PSDA
Černá označení s čísly odpovídají stanovištím OSL dozimetrů, modrá se žlutým okrajem pak
stanovištím měření za pomocí PSDA (obr. 15.).

Obr. 15. Mapa jeskyně Balcarka s vyznačením míst měření EOAR a pozice osobních dozimetrů [28]
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Mapa Balcarky – stanoviště měření objemové aktivity za pomoci kapalného scintilátoru
Růžová označení odpovídají stanovištím, na kterých bylo prováděno měření pomocí kapalného
scintilátoru (obr. 16.).

Obr. 16. Mapa jeskyně Balcarka s vyznačením míst měření OAR [28]
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8.1.1 Měření dne 31. 8. 2016
Stanoviště v horním patře jeskyně v průměru vykazovala vyšší teplotu než stanoviště v dolním
patře. Nejvyšší teplota v jeskyni (11,3 °C) byla zaznamenána na stanovišti č. 11. Minimum
(9,3 °C) bylo zaznamenáno na stanovišti č. 6 (obr. 17.). Průměrná teplota v jeskyni se
pohybovala kolem 10,4 °C. Tlak byl obecně nižší v horních patrech jeskyně a vlhkost vzduchu
průměrně odpovídala 88 %.
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Obr. 17. Mikroklimatické podmínky v jeskyni dne 31. 8. 2016

Stanoviště dolního patra vykazovala vyšší hodnoty naměřené objemové aktivity radonu než
stanoviště horního patra jeskyně. Maximum zde bylo naměřeno na stanovišti č. 1, minimum
pak na stanovišti č. 10 (obr. 18.). Průměrná naměřená hodnota OAR v jeskyni byla 1205 Bq/m3.
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Obr. 18. Hodnoty objemové aktivity radonu na sledovaných stanovištích dne 31. 8. 2016
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8.1.2 Měření dne 12. 10. 2016
Horní i dolní patro jeskyně vykazovalo menší teplotní rozdíly na jednotlivých stanovištích, na
rozdíl od měření ze dne 31. 8. 2016. Nejvyšší teplota v jeskyni (10,6 °C) byla opět zaznamenána
na stanovišti č. 11. I minimum (9,3 °C) bylo znovu zaznamenáno na stanovišti č. 6 (obr. 19.).
Průměrná teplota v jeskyni se pohybovala kolem 10,2 °C, od prvního měření tedy poklesla
o 0,2 °C. Nižší tlak byl stále zaznamenán v horním patře jeskyně, avšak oproti prvnímu měření
se snížil i tlak dolního patra jeskyně. Vlhkost vzduchu průměrně odpovídala 88,1 %.
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Obr. 19. Mikroklimatické podmínky v jeskyni dne 12. 10. 2016

Hodnoty obou pater byly poměrně nevyvážené, vyšší průměrná hodnota však byla naměřena
na stanovištích dolního patra jeskyně. Maximum bylo naměřeno na stanovišti č. 5, minimum
pak opět na stanovišti č. 10 (obr. 20.). Průměrná naměřená hodnota OAR v jeskyni byla více
jak o polovinu menší než při prvním měření (537 Bq/m3).
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8.1.3 Měření dne 2. 11. 2016
Horní patro jeskyně opět vykazovalo vyšší naměřené teploty na jednotlivých stanovištích.
Maximální teplota v jeskyni (11,9 °C) byla tentokrát zaznamenána na stanovišti č. 5, avšak od
stanoviště č. 11 se hodnota lišila pouze o 0,1 °C. Minimum (9,5 °C) bylo znovu naměřeno na
stanovišti č. 3 (obr. 21.). Průměrná teplota v jeskyni se pohybovala kolem 10,4 °C, stejně jako
při srpnovém měření. Tlak byl i nyní nižší v horním patře jeskyně. Vlhkost vzduchu průměrně
odpovídala 88 %.
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Obr. 21. Mikroklimatické podmínky v jeskyni dne 2. 11. 2016

Trend OAR byl relativně podobný monitoringu ze dne 12. 10. 2016. Maximum bylo naměřeno
na stanovišti č. 5, minimum na stanovišti č. 10 (obr. 22.). Průměrná naměřená hodnota OAR
(436 Bq/m3) v jeskyni se s říjnovým měřením lišila cca o 100 Bq/m3.
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Obr. 22. Hodnoty objemové aktivity radonu na sledovaných stanovištích dne 2. 11. 2016
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8.2 Tabulky měřených hodnot
31. 8. 2016
číslo měření

čas odběru

teplota (°C)

vlhkost (%)

tlak (hPa)

aRn/(Bq/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
venkovní podmínky

9:37:00
9:52:00
9:57:00
10:00:00
10:11:00
10:15:00
11:02:00
11:07:00
11:11:00
11:23:00
11:27:00
10:05:00

9,8
9,9
11,2
10,4
9,9
9,3
10,3
10,6
10,8
11
11,3
16,3

87,6
90,3
88,5
86,1
87,2
90,4
87,5
87,2
84,7
91,5
88
-

973,2
973,2
973,3
973,4
973,8
973,1
971,8
972,4
972,5
971,9
972,4
1025

1844,4
1270,6
1770,1
1094,4
1779,2
1268,8
1171
1160
963,5
293,1
640,3
-

Tab. 1. Tabulka měřených hodnot ze dne 31. 8. 2016

12. 10. 2016
číslo měření

čas odběru

teplota (°C)

vlhkost (%)

tlak (hPa)

aRn/(Bq/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
venkovní podmínky

9:21:00
9:35:00
9:40:00
9:43:00
9:47:00
9:53:00
9:59:00
10:05:00
10:10:00
10:15:00
10:18:00
10:20:00

10
9,5
11
10,2
10,1
9,3
9,9
10,4
10,5
10,5
10,6
6,2

86,5
92,8
84,1
86,6
85,9
91,4
91,6
87,3
85,5
91,6
91,5
83,3

961,4
961,8
962,4
962,5
962,6
961,9
960,2
960,9
961,5
960,6
961,2
961,8

663,3
443,5
400,1
575,5
750,8
627,7
573,2
674,9
604,4
140,4
454,6
-

Tab. 2. Tabulka měřených hodnot ze dne 12. 10.2016

2. 11. 2016
číslo měření

čas odběru

teplota (°C)

vlhkost (%)

tlak (hPa)

aRn/(Bq/m3)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
venkovní podmínky

9:23:00
9:38:00
9:35:00
9:41:00
9:55:00
10:03:00
10:27:00
10:36:00
10:49:00
11:09:00
11:14:00
9:15:00

10,4
10,2
9,5
9,7
11,9
9,6
10,2
10,1
10,7
11
11,8
5,8

85,5
89,5
92,3
89,6
77,6
89,1
90,6
89,3
87,1
91,7
85,9
77,1

959,7
961,4
961,5
961,3
961
960,9
959,1
960,1
960,2
959,3
959,8
958,4

437,9
400,3
233,4
528,9
629,5
537,5
512,7
428,1
491,3
169,4
430,4
-

Tab. 3. Tabulka měřených hodnot ze dne 2. 11. 2016
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8.3 Výsledky stanovení EOAR
Výsledky získané měřením ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR) na dvou sledovaných
stanovištích v rámci spodního a horního patra jeskyně (obr. 15.), společně se zaznamenanými
hodnotami mikroklimatických pozorování, shrnuje tab. 4. Měření EOAR byla provedena
v období srpna 2016 a listopadu 2016 tak, aby podchytila období s maximálními rozdíly teploty
venkovní a vnitřní atmosféry. Na obr. 15. je současně vyznačena pozice jednotlivých detektorů
sloužících k monitoringu osobních dávek. K OSL dozimetrům rozmístěným v jeskyni byly
v prostorách firmy VF a. s. Černá Hora přiřazeny pro kontrolní srovnání další tři detektory
(obr. 12., 13., 14.).
Z tabulky je zřejmé, že hodnoty EOAR byly v letním měsíci asi dvojnásobně vyšší než hodnoty
v měsíci podzimním. Při srpnovém měření byla hodnota EOAR vyšší v horním patře jeskyně,
na rozdíl od listopadového, kde byla hodnota EOAR vyšší v dolním patře jeskyně. Nepotvrdila
se tedy bezprostřední závislost EOAR na žádném z uvedených mikroklimatických faktorů.
1. stanoviště v dolním patře

2. stanoviště v horním patře

měření ze dne 31. 8. 2016
EOAR

411,08 Bq/m3

448,64 Bq/m3

teplota ve °C

9,8

10,6

vlhkost v %

87,6

87,2

tlak (hPa)

973,2

972,4
měření ze dne 2. 11. 2016

EOAR

266,87 Bq/m3

238,66 Bq/m3

teplota ve °C

10,4

10,1

vlhkost v %

85,5

89,3

959,7

960,1

tlak (hPa)

Tab. 4. Tabulka naměřených hodnot EOAR
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8.4 Výsledky vyhodnocení OSL dozimetrů
Hodnoty získané z monitoringu jeskyně pomocí OSL dozimetrů jsou relativně malé
a zanedbatelné (obr. 23.).
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Obr. 23. Grafické znázornění výsledků získaných prostřednictvím osobních OSL dozimetrů

Při srovnání OSL dozimetrů z jeskyně a z prostorů firmy VF a. s. Černá Hora (obr. 24.) je vidět,
že hodnoty v jeskyni nedosahovaly žádných závažných hodnot a byly srovnatelné s hodnotou
dozimetru č. 13 (obr. 13.). Vysoké hodnoty zaznamenal pouze dozimetr č. 11, který se však
nacházel přímo za ozařovačem (obr. 14.), a proto je tento výsledek pochopitelný.
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Obr. 24. Srovnání měřících a kontrolních OSL dozimetrů
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9. Diskuze
Měření probíhalo od srpna do listopadu, jelikož v těchto měsících dochází k největším
teplotním rozdílům. Na obrázku 25. jsou srovnány naměřené teploty během všech tří etap
monitorování jeskyně. Stanoviště v horním patře jeskyně nevykazují žádné výrazné odchylky,
teplota zde byla během všech tří měření srovnatelná. Zajímavé je stanoviště č. 3, kde poslední
naměřená teplota na rozdíl od dvou předchozích klesla o necelé dva stupně. Pokles je
pravděpodobně způsoben výrazným venkovním ochlazením a jelikož stanoviště
bezprostředně komunikuje s hlavním vchodem jeskyně, je nejvíce klesající venkovní teplotou
ovlivněno. Naopak na stanovišti č. 5 na rozdíl od dvou předchozích měření teplota o necelé
dva stupně vzrostla. To lze vysvětlit např. pozicí stanoviště, které bylo umístěno ve větší
vzdálenosti od turistické trasy v boční kapse jeskyně a nacházelo se tak mimo směr hlavního
proudění vzduchu v jeskyni.

Srovnání teploty vzduchu v jeskyni
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Obr. 25. Srovnání teploty vzduchu v jeskyni během všech etap monitorování

Obrázek 26. znázorňuje srovnání všech hodnot OAR, které byly v době terénního průzkumu
naměřeny. Je patrné, že hodnoty postupně klesaly s ochlazováním exteriéru, ačkoli při
jednotlivém srovnání hodnoty OAR žádnou závislost na teplotě vzduchu v jeskyni
nevykazovaly. Prudké poklesy hodnot OAR na stanovišti č. 2 a 4 v době prvního monitorování
jeskyně byly pravděpodobně způsobeny návštěvnickým provozem, jelikož v tomto období byla
jeskyně každodenně otevřena a prohlídky zde probíhaly relativně často. Uváděná stanoviště
byla situována přímo na turistické trase (obr. 16.), a proto byla prohlídkami nejvíce
ovlivňována.
Dále je patrný pokles hodnot OAR při všech měřeních na stanovišti č. 10. Stanoviště se
nacházelo v Objevitelském komíně (obr. 16.) a je tedy možné, že hodnoty radonu na stanovišti
byly ovlivněny přímou komunikací speleoatmosféry s povrchem.
Na stanovišti č. 5 byly v průběhu jednotlivých termínů prováděného monitorování vždy
naměřeny vyšší hodnoty OAR, což může být způsobeno stejným faktorem, který mohl ovlivnit
i nárůst teploty na tomto stanovišti v době posledního měření.
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Obr. 26. Srovnání naměřených hodnot OAR na sledovaných stanovištích v průběhu jednotlivých monitorovacích období

Na obrázku 27. je vyjádřeno srovnání výsledků měření EOAR získaných pomocí přístroje PSDA
a OAR naměřených pomocí kapalného scintilátoru na stanovištích č. 1 a č. 8 (obr. 16.) nebo
č. 1 a č. 2 (obr. 15.) v rámci prvního a posledního termínu monitorování jeskyně. Z obrázku je
patrné, že hodnoty na stanovišti v horním patře jeskyně byly vždy nižší než hodnoty v dolním
patře jeskyně. Tento poznatek může souviset se zvýšenou cirkulací vzduchu v horním patře.
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Obr. 27. Srovnání hodnot EOAR/OAR

Monitorování jeskyně OSL dozimetry sloužilo spíše jako doplňující parametr k ověření
přítomnosti ionizujícího záření v jeskyni, jelikož dozimetry zachycují gama a beta záření,
zatímco radon vzniká přeměnou α. Z výsledků je patrné, že v jeskyni se žádné nadměrně
zvýšené hodnoty ionizujícího záření nevyskytují.
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10. Závěr
Cílem práce bylo provést aktuální stanovení objemových a ekvivalentních aktivit radonu
v turisticky zpřístupněné jeskyni Balcarce, stanovit závislost získaných hodnot na
mikroklimatických parametrech jeskynní atmosféry a rozhodnout o přítomnosti
enviromentálního rizika, jemuž by mohli být vystaveni návštěvníci nebo zaměstnanci jeskyně.
Z dosažených výsledků nelze prokázat jednoznačnou závislost hodnot OAR naměřených na
jednotlivých stanovištích a mikroklimatickými parametrů speleoatmosféry. S postupným
poklesem venkovní teploty ve sledovaném období však současně dochází k poklesu hodnot
OAR v jeskyni. Lze tak sledovat závislost naměřených hodnot OAR na venkovních podmínkách.
Doplňující monitoring jeskyně pomocí OSL dozimetrů nenaznačuje zvýšené hodnoty
ionizujícího záření v jeskyni, kterou tak lze z hlediska případného environmentálního rizika
považovat za bezpečnou.
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12. Přílohy
Uran-radiová přeměnová řada [30]
Prvek

Typ přeměny

Poločas přeměny

(Uran)

alfa

4 490
470 000 000 let

(Thorium)

beta
alfa

24,1 dnů

(Protaktinium)

beta

1,18 minut
1,17

(Uran)

alfa

245 000 let
248

230Th

(Thorium)

alfa

83
8, 104
000 roků
roků

226Ra

(Radium)

alfa

1602 let

(Radon)

alfa

3,82 dnů

(Polonium)

alfa

3,11 minut
3,05

(Olovo)

beta

26,8 minut
28,6

(Bismut)

beta

19,9 minut
19,7

(Polonium)

alfa

164
164s
s

(Olovo)

beta

22,3 roků

(Bismut)

beta

5,01 dnů
50,2

(Polonium)

alfa

138 dní

238U
234Th
234 Pa

234U

222Rn
218Po

214Pb
214Bi
214Po

210Pb
210Bi
210Po

206Pb

(Olovo)

stabilní prvek
Tab. 5. Uran-radiová přeměnová řada [30]
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Uran-aktiniová přeměnová řada [33]

Prvek

Typ přeměny

Poločas přeměny

(Uran)

alfa

713 000 000 let

(Thorium)

beta

24,6 hodin

(Protaktinium)

alfa

34 000 let

235U
231Th
231 Pa

227Ac

(Aktinium)

beta

22 roků

227Th

(Thorium)

alfa

18,6 dnů

223Ra

(Radium)

alfa

11,2 dnů

(Radon)

alfa

3,92 sekund

(Polonium)

alfa

1,83 ms

(Olovo)

beta

36,1 minut

(Bismut)

alfa

2,16 minut

(Thallium)

beta

4,79 minut

219Rn
215Po

211Pb
211Bi
207Tl

207Pb

(Olovo)

stabilní prvek
Tab. 6. Uran-aktiniová přeměnová řada [33]

Thoriová přeměnová řada [32]

Prvek

Typ přeměny

Poločas přeměny

(Uran)

alfa

24 000 let

232Th

(Thorium)

alfa

13 900 000 000 let

228Ra

(Radium)

beta

6,7 roků

228Ac

(Aktinium)

beta

6,13 hodin

228Th

(Thorium)

alfa

1,90 roků

224Ra

(Radium)

alfa

3,64 dne

(Radon)

alfa

54,5 sekund

(Polonium)

alfa

158 ms

(Olovo)

beta

10,6 hodin

(Bismut)

beta

60,5 minut

(Polonium)

alfa

0,3 s

236U

220Rn
216Po

212Pb
212Bi
212Po

208Pb

(Olovo)

stabilní prvek
Tab. 7. Thoriová přeměnová řada [32]
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