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PØIROZENÁ RADIOAKTIVITA HORNINOVÉHO PROSTØEDÍ
SPELEOTERAPEUTICKÉ LÉÈEBNY V SLOUPSKO-OÙVSKÝCH
JESKYNÍCH (MORAVSKÝ KRAS)
Natural radioactivity of the rock environment in the speleotherapy medical facility
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Abstract
Concentrations of natural radioactive elements (K, U, Th) were measured in Devonian limestones, sinters, cave soils and fluvial cave
sediments in the speleotherapy medical facility in the Sloupsko-oùvské Caves using a field gamma-ray spectrometer. In Devonian
limestones, K ranges from 0 to 2.1 %, U from 0 to 5.1 ppm and Th from 0 to 12.2 ppm. Relatively high values of K (0.7 - 3.9 %), U (1.3
- 7.1 ppm) and Th (2.6 - 18.0 ppm) were found in cave soils and cave fluvial sediments. Sinters have low contents of K (0 - 1.1 %),
U (1.1 - 3.0 ppm) and Th (0 - 3.6 ppm).

Jedním z významných parametrù prostøedí
v podzemních prostorách speleoterapeutických léèeben je
pøirozená radioaktivita hornin (s ní mùe m.j. souviset
koncentrace kladnì a zápornì nabitých iontù v jeskynní
atmosféøe, která má patrnì významnou roli pøi prùbìhu
vlastní terapie).
Dìtská léèebna se speleoterapií se sídlem v Ostrovì
u Macochy vyuívá k léèbì pacientù pøedevím Císaøskou
jeskyni, nìkdy vak i turisticky nepøístupnou èást
Sloupských jeskyní (které jsou souèástí jeskyní Sloupskooùvských). Pøedbìné zhodnocení koncentrace pøirozených radioaktivních prvkù v horninovém prostøedí v okolí
léèebny ve Sloupských jeskyních bylo provedeno ji
pøed cca 10 lety (viz telcl et al. 1993). V letech 2000 - 2003
bylo autory této zprávy realizováno detailní gamaspektrometrické mìøení pomocí gamaspektrometru GS-256 (výrobce
Geofyzika Brno) na celkem 176 bodech, a to jak v prostoru
lokalita / hornina
Sloupské j. / devon. vápence
Sloupské j. / siliciklastika
Sloupské j. / sintry
Císaøská j. / devon. vápence
Císaøská j. / siliciklastika
Císaøská j. / sintry
Mladeè / devon. vápence
Mladeè / siliciklastika

n
121
40
15
130
13
11
60
28

vlastní léèebny, tak i v jejím irím okolí, vèetnì trasy slouící
k pohybu návtìvníkù jeskyní a pacientù. Mìøení byla
provedena jak na devonských vápencích (vilémovických),
sintrech, tak i na jeskynních hlínách a fluviálních jeskynních
sedimentech, které zde pøedstavují významnou sloku
horninového prostøedí.
Na úhrnné gama-aktivitì hornin se z pøirozených
radioaktivních prvkù podílí hlavnì K, U a Th. Z jejich
gamaspektrometricky stanovených koncentrací lze
vypoèítat hmotnostní aktivitu ekvivalentu 226Ra (a m)
pomocí vztahu
am = 12,35U + (1,43x4,06Th) + (0,077x313K),
do nìj jsou obsahy U a Th dosazovány v ppm, obsahy
K v hmot. %.
Výsledky provedených gamaspektrometrických
mìøení jsou sumarizovány v tab. 1, do ní byly zahrnuty i
výsledky obdobných mìøení realizovaných v uplynulých

K (%)
U (ppm)
rozpìtí prùmìr rozpìtí prùmìr
0-2,1
0,5
0-5,1
1,7
0,7-3,9
2,2
1,3-7,1
3,6
0-1,1
0,4
1,1-3,0
2,0
0,1-1,3
0,5
0,2-6,2
1,7
0,5-3,2
1,3
1,6-10,1
3,4
0,3-0,8
0,6
0,8-4,2
2,4
0-1,3
0,3
8,4-46,9
24,7
0,3-3,1
1,6
16,6-47,5 28,3
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am (Bq.kg )
Th (ppm)
rozpìtí prùmìr rozpìtí prùmìr
0-12,2
1,1
5-156
39
2,6-18,0
9,7
53-249
153
0-3,6
0,9
18-60
39
0,1-5,0
1,7
7-128
45
0,5-12,8
4,5
36-227
99
0,2-4,4
2,2
19-87
55
0,2-10,2
2,9
125-608
328
2,2-21,2
12,3
246-678
455

Poznámka: Obsahy Th pod mezí detekce pouitého pøístroje uvádíme jako nulové.

Tab. 1  Obsahy pøirozených radioaktivních prvkù (K, U, Th) a vypoètené hodnoty hmotnostní aktivity (am) v devonských
vápencích, siliciklastických sedimentech (jeskynních hlínách a fluviálních jeskynních sedimentech), sintrech ve Sloupskooùvských jeskyních (sloupská èást) a v horninovém prostøedí dalích speleoterapeutických léèeben na Moravì.
Table 1  Natural radioactive element contents (K, U, Th) and calculated mass activity (am) in Devonian limestones,
siliciclastic sediments (cave soils and fluvial cave sediments) and sinters in the Sloupsko-oùvské Caves (the Sloup
part) and in the rock environment of other speleotherapeutical centers in Moravia.
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Obr. 1  Schematický
nákres studované èásti
Sloupsko-oùvských
jeskyní, distribuce obsahù U a Th (> 2 ppm)
v devonských vápencích
a vypoètená hmotnostní
aktivita (am> 60 Bq.kg-1).
Fig. 1  Ground plan of the
studied part of the
Sloupsko-oùvské
Caves, distribution of U
and Th contents (> 2
ppm) in Devonian limestones, and calculated
mass activities (a m> 60
Bq.kg-1).

letech ve stávajících speleoterapeutických léèebnách
v moravských jeskyních (viz telcl  Zimák 1999, 2000,
Zimák - telcl 2001). Z porovnání údajù v tab. 1 je zøejmé, e
jak devonské vápence, tak sintry a siliciklastické sedimenty
(jeskynní hlíny a fluviální jeskynní sedimenty) v obou
jeskynních systémech vyuívaných léèebnou v Ostrovì
u Macochy mají hodnoty hmotnostní aktivity nìkolikanásobnì nií ne horniny v jeskyni Ve tole u Mladèe,
která slouí k pobytù dìtí ze speleoterapeutické léèebny
ve Vojtìchovì.
Obsahy pøirozených radioaktivních prvkù
ve vilémovických vápencích a sintrech jsou relativnì velmi
nízké (viz tab. 1). Výsledky gamaspektrometrických mìøení
obsahù U a Th ve vápencích sledované èásti Sloupskooùvských jeskyní a vypoètené hodnoty a m jsou
znázornìny formou mapek izolinií na obr. 1. Pro vìtí
názornost jsou na dílèích obrázcích vyznaèeny v pøípadì

U a Th jen izolinie nad 2 ppm, v pøípadì hmotnostní aktivity
jen izolinie nad 60 Bq.kg-1. Vápence s nejvyími hodnotami
hmotnostní aktivity byly zjitìny v Elièinì jeskyni a jejím
irím okolí a také v okolí Stupòovité a Nagelovy propasti.
Je nutno konstatovat, e v rámci sloupské èásti
Sloupsko-oùvských jeskyní místy existují relativnì
zvýené koncentrace pøirozených radioaktivních prvkù
v siliciklastických sedimentech (jeskynních hlínách a
fluviálních jeskynních sedimentech). Mineralogickými a
petrografickými metodami vak tyto sedimenty byly
studovány jen zcela okrajovì, a proto zpùsob vazby
radioaktivních elementù v tìchto horninách není dosud
jasný (zejména v pøípadì U a Th). Na radioaktivitì prostøedí,
v nìm pobývají pacienti, se tyto sedimenty mohou podílet
významnou mìrou, nebo z prostoru vlastní léèebny
nebyly vyklizeny, ale pouze pøekryty vrstvou vápencové
drtì a místy té zámkovou dlabou.
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