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PĜibližnČ po dvaceti letech od kontaminace našeho území radionuklidy z þernobylské atomové
elektrárny jsme díky zájmu ministerstva ŽP mohli postupnČ provČĜit rozsah a intenzitu dosud existující
kontaminace radioaktivním prvkem 137Cs v oblasti JeseníkĤ, v Orlických horách, na Králickém
SnČžníku, a v Moravsko-slezských Beskydech. ZároveĖ byla mČĜena pĜirozená radioaktivita, tj.
obsahy K, eU a eTh a stanoven dávkový pĜíkon (Da), který je vhodným parametrem pro posouzení
celkové úrovnČ radioaktivity. V každé oblasti byla zvolena síĢ bodĤ, na kterých probČhlo
spektrometrické mČĜení a posléze na nČkterých z nich byly odebrány vzorky ze tĜí hloubkových úrovní
pĤdního profilu k laboratornímu provČĜení vertikálních zmČn v distribuci uvedených prvkĤ.
V horninách pĤdního profilu byly také stanoveny koncentrace tČžkých minerálĤ.
Obsahy eTh, eU, K a plošná aktivita 137Cs byly v terénu mČĜeny spektrometrem GR-320 (výrobce
Exploranium), s detektorem NaI(Tl) 76 x 76 mm s energiovým rozlišením 7,3 % (pro E 661,6 keV).
Na lokalitČ bylo mČĜeno vždy 5 bodĤ, doba mČĜení byla 3 minuty. NamČĜená spektra byla zpracována
metodou nejmenších þtvercĤ, z výsledkĤ byly stanoveny prĤmČrné hodnoty obsahĤ a plošné aktivity
a vypoþteny odhady smČrodatných odchylek. Spektrometr byl cejchován na základnČ v Bratkovicích
(K, U a Th) a na etalonu Klepáþov se známou plošnou kontaminací 137Cs. K mČĜení obsahĤ
radioaktivních prvkĤ v laboratoĜi byl použit scintilaþní spektrometr PCAP (Nucleus USA)
s detektorem NaI(Tl) 10 x 10 cm s rozlišením 7,9 %. Pozadí bylo potlaþeno olovČným stínicím krytem
o tloušĢce 9 cm. NamČĜená 512-kanálová spektra byla metodou nejmenších þtvercĤ porovnána se
spektry etalonĤ IAEA (RG set: Th, U(Ra) a K a etalony Explorania (238U a 137Cs). Výsledkem mČĜení
byly obsahy eTh, eU, K a hmotnostní aktivity 137Cs, ze kterých bylo možné, mimo jiné, urþit
hloubkový prĤbČh kontaminace radioceziem pro interpretaci terénních mČĜení. Na úkolech,
zahrnujících širokou paletu prací se podíleli vedle pracovníkĤ Ĝešitelského pracovištČ ýGS ještČ
pracovníci fy Georadis s. r. o v BrnČ a Družstva Geomin v JihlavČ.
Distribuce K, eU, eTh, hmotnostní i plošná aktivita 137Cs, dále Da(Cs), Da(K,eU,eTh), Da sumární
byla znázornČna v ĜadČ map. Z nich je patrné, že úroveĖ kontaminace je v prĤmČru dosud nejvyšší
v oblasti JeseníkĤ, následují Orlické hory a Králický SnČžník. Beskydy jsou na tom nejlépe. Ani
v Jeseníkách, ani v Orlických horách není distribuce 137Cs rovnomČrná, existují oblasti s dosud vyšší
a na druhé stranČ mizivou úrovní. Nadlimitní obsahy se vyskytují vcelku ojedinČle. Na mapách jsou
zvýraznČny body s kontaminací 137Cs vČtší než 37 kBq.m–2. Mapy jsou dostupné na MŽP.
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