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Motivace

 Česká část hornoslezské pánve

 Vodní jáma Žofie – vypouštění důlních 
vod

 Mísení vysoce mineralizovaných důlních 
vod s povrchovými vodami

 Uvolňování → adsorpce a kumulace 
226Ra a radionuklidů thoriové přeměnové
řady v říčních sedimentech

 Překročení vyšetřovací úrovně 𝑎𝑚
226Ra 

v sedimentech 300 Bq∙kg-1 poprvé v roce 
2011

 Studie v oblastech s největší 
kontaminací
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Vodní jáma Žofie

Grmela, 2004 
(upraveno)



Výsledky
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Měření PPDE
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Měření PPDE
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duben červen

Měření PPDE – vliv výšky hladiny vody 
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40K, uran-radiová a thoriová 

přeměnová řada

 Podloží P – kalibrační geometrie

 Šíře koryta – 2, 4 a 6 m

 Výše vody – 0, 20, 40, 60, 80 cm

Simulace – vliv geometrie měření 

na PPDE



Analýza odebraných vzorků
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Analýza odebraných vzorků
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Olšovec

Lidická

U ČOV



Měřicí místo Lidická
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Měřicí místo Lidická
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Měřicí místo Lidická
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Studie na měřicích místech Lidická a U ČOV
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207±17 μSv 215±19 μSv

 Vypočteno dle metodiky SÚJB (SÚJB, 2008) za použití výsledků z laboratorních a in-situ měření
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Závěr
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Závěr

 Kontaminace je lokalizovaná na samotný tok

 Meření PPDE v korytě toku závisí na tvaru stěn 

koryta a na výšce hladiny vody 

 Roční efektivní dávka odhadnuta pro obě lokality 

<250 μSv (optimalizační mez pro obyvatelstvo)

 Kontaminace radionuklidy potvrzena, nutný další 

monitoring

 Nezbytnost uvažovat také kontaminaci radionuklidy 

z thoriové přeměnové řady
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Děkuji za pozornost.
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