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V letech 2005–2006 bylo uskuteþnČno gravimetrické mČĜení Šumavy 1 : 25 000 v oblasti mezi
Strážným a Horní Planou. ZároveĖ bylo v roce 2006 provedeno také letecké geofyzikální mČĜení
centrální Šumavy, zahrnující citlivou magnetometrii a spektrometrii gama, které zmapovalo distribuci
pĜírodních radioaktivních prvkĤ K, U a Th, a rezidua spadu radioizotopu 137Cs v území Modrava–
–Stachy–Vimperk–Strážný.
GeofyzikálnČ zkoumaná území zahrnují prostor masivu vyderského a þeské þásti masivĤ
stráženského a masivu Plechého s pĜilehlými metamorfity šumavského moldanubika. Z novČ
získaných dat byly sestaveny podrobné gravimetrické, magnetické a radiometrické mapy a provedena
jejich prvotní geologická interpretace.
NejpozoruhodnČjšími objekty prezentovanými na posteru jsou:
x hluboké gravimetrické minimum masivu Plechého,
x kruhová magnetická struktura v území masivu vyderského a
x pásma zvýšených reziduí spadu cesia mezi Vimperkem a Modravou.
Gravimetrické minimum masivu Plechého má eliptický tvar s delší osou protaženou ve smČru ZJZ-VSV. Jeho z. tĜetina je vyvinuta na nČmeckém území, extrémní hodnota –49 mGal se nachází
v ýesku cca 4,5 km jjv. od obce Stožec. PrĤmČrná hustota masivu je 2,65 gcm3, hustota okolních
–
metamorfitĤ se pohybuje v rozmezí 2,71–2,73 gcm 3. Gravimetrické modelování trojrozmČrným
pravoúhlým hranolem ukazuje, že hloubkový dosah masivu je cca 5,5 km, pokud použijeme pro
–
hustotu okolních metamorfitĤ hodnotu 2,73 gcm 3, respektive 8,8 km, použijeme-li pro hustotu
–
metamorfitĤ hodnotu 2,71 gcm 3.
Magnetické pole vyderského masivu. V území, kde na povrch vystupuje vyderský masiv a dále
v jeho v. okolí, se rozprostírá záporné magnetické pole v hodnotách do –30 nT, podobnČ jako
u vČtšiny granitových tČles moldanubického plutonu. Toto ploché minimum je lemováno prstencem
kladných anomálií 80 až 150 nT, þímž vytváĜí náznak kruhové magnetické struktury o prĤmČru cca
15 km. Vyderský masiv mezi Srním a Modravou vystupuje na povrch jako tČleso široké pouhých 4 až
5 km. ZmínČná kruhová magnetická struktura, která lemuje jeho z. okraj však naznaþuje podstatnČ
vČtší prostorový rozsah vyderského masivu. KromČ výchozové þásti, ztotožĖující se se z. tĜetinou
kruhové anomálie, lze tedy interpretovat i dále k V jeho zakrytou þást; nejprve druhou – prostĜední
tĜetinu, která se pravdČpodobnČ nachází pod cca 100 m mocným pláštČm metamorfitĤ a poté ještČ tĜetí
– východní tĜetinu situovanou až pod nČkolika set metrovým komplexem metamorfitĤ. Tuto stavbu
naznaþuje též charakter anomálního tíhového pole.
Pásma spadu cesia. Hlavním zdrojem spadu umČlých radioizotopĤ (dnes je mČĜitelný jen 137Cs)
byla havárie jaderné elektrárny v ukrajinském ýernobylu v roce 1986. Region Šumavy byl tehdy
výraznČ zasažen zejména v okolí Hartmanic a Železné Rudy. NovČ zjištČné údaje o spadu izotopu
137
Cs v intervalu hodnot 1–10 kBq/m2 byly letecky indikovány v r. 2006. RelativnČ vyšší hodnoty
plošné aktivity 137Cs > 4 kBq/m2 se Ĝadí do pruhĤ generelního smČru SV-JZ. NejvýraznČji vyvinutý až
5 km široký pruh se táhne od Zdíkova (na SV) na Nové HutČ a Kvildu a dále až ke státní hranici (na
JZ). Na z. okraji mČĜeného území byl indikován dílþí paralelní pruh táhnoucí se z jz. okolí Modravy ke
státní hranici. MénČ spojitČ vyvinuté zvýšené plošné aktivity 137Cs > 4 kBq/m2 byly ještČ zjištČny v z.
a jz. okolí obce Buk a na sv. stranČ vrcholu hory Boubín.
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