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Abstrakt 

Disertační práce je tematicky zaměřena na posouzení radioaktivity a absorbovaných dávek 

záření v jeskyních ČR, z nichž některé vykazují vysoké koncentrace radonu. Předkládaná 

práce je souhrnem analýz a doporučení, vyplývajících z výsledků měření uskutečněných 

v podzemních prostorách v ČR za předchozích 10 let. Je zaměřena na posouzení zdrojů 

ozáření v prostředí jeskyní (a v prostředí využívaných pro speleoterapii), zvážení zdravotních 

dopadů jejich radiace, včetně zhodnocení vlivu jejich variability na externí a interní ozáření 

osob. Všechna měření byla provedena s cílem ověřit, případně zlepšit, existující metodický 

postup pro výpočet absorbované dávky od radonu v podzemních prostorách. Hlavním 

řešeným problémem bylo posouzení, zda jednotný „jeskynní faktor“ odpovídá skutečným 

vlastnostem tohoto prostředí. Měření byla prováděna ve všech veřejnosti přístupných 

jeskyních v ČR a v některých dalších podzemních prostorách. Dvě z jeskyní (Bozkovské 

dolomitové jeskyně a Zbrašovské aragonitové jeskyně) byly vybrány pro dlouhodobé 

experimenty. Nejdůležitějšími získanými výsledky jsou tyto: koncentrace radonu 

v podzemních prostorách není možné předpovídat na základě žádného geologického a 

geometrického modelu; efektivní dávka externího záření geologických zdrojů radiace 

dosahovala jednotek µSv a ve srovnání s efektivní dávkou způsobenou inhalací radonu a jeho 

přeměnových produktů byla zanedbatelná; vysoké koncentrace radonu v ovzduší nemohou 

být způsobeny koncentrací radonu v přítomné vodě, jejich zdrojem jsou koncentrace 
226

Ra 

převážně v klastických sedimentech a zejména nízký koeficient výměny vzduchu; poměry 
228

Th/
226

Ra v klastických sedimentech byly vyšší než 1 (v průměru 1,5); typické hodnoty 

poměrů
228

Th/
226

Ra v karbonátových horninách (včetně amfibolitu a erlánu) se pohybovaly 

mezi 0, 2 až 0,5; integrální detektory radonu RAMARN byly otestovány pro použití k získání 

vstupních dat k výpočtu dávky od radonu; perioda integrálního měření byla stanovena na 

období 1.10. až 31.3. (zimní sezóna) a 1.4. až 30.9. (letní sezóna); nebyly zjištěny rozdíly 

mezi koncentracemi radonu v pracovní a mimo pracovní dobu; měřené hodnoty volné frakce 

radioaktivních částic v ovzduší se pohybovaly mezi 0,03 až 0,6 (průměrná hodnota pro 

jeskyně v ČR byla fp = 0,13); přítomnost aerosolových částic s průměrem 1-10 µm v jeskyni 

byla způsobena přítomností lidí (po uzavření jeskyně počet těchto částic rychle klesl); 

koncentrace částic s průměrem okolo 200 nm se ukázala být relativně stabilní (~10#/cm
3
); 

částice s průměry ~10 nm byly tvořeny v průběhu intensivní práce v jeskyni či pohybu osob v 

jeskyni (100-1000#/cm
3
); pro profil „Prohlídka jeskyně“ byly AMADy 144, 175 a 1900 nm; 

pro profil „Noc“ byly AMADy 140 a 170nm; závislost faktoru nerovnováhy F na volné frakci 

fp byla popsána logaritmickým vztahem ln(1/fp) = a*ln(1/F)
b
, koeficienty a a b byly 

vypočteny ze všech měření volné frakce v podzemních prostorách přístrojem FRITRA4 

(měření na mřížce) jako a = 1,85 a b = -1,096. Na základě výsledků aerosolové kampaně 

(uskutečněné v Bozkovské dolomitové jeskyni) a výsledků výpočtů konversních koeficientů 

pro převod koncentrace radonu v ovzduší na absorbovanou dávku záření programem LUDEP 

byly vypočteny pro všechny proměřené podzemní prostory individuální jeskynní faktory. 

Hodnoty jeskynních faktorů se pohybovaly od 1 do 2,4. Celková relativní chyba výpočtu 

dávky od radonu byla stanovena na 46%. Metodika pro stanovení dávky v podzemních 

prostorách byla na základě presentovaných výsledků novelizována ve spolupráci se SÚJB 

(RNDr. Ivana Ženatá) a aplikována v praxi. V závěru práce byl vytvořen jednoduchý MCNPX 

model pro výpočet vlivu gama záření vzdušného 
214

Bi (energetické okno 1,66-1,86 MeV) 

v prostředí s vysokými koncentracemi radonu a složité geometrie měření na výsledky gama 

spektrometrie in situ, prováděné v jeskyních. 
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1. Úvod 
Zdrojem ozáření v podzemních prostorách jsou přírodní radionuklidy, které jsou obsaženy v 

horninách, klastických sedimentech a v ovzduší. Vzhledem k variabilitě koncentrací 

radionuklidů ve vápencích (a ostatních sedimentárních horninách) a klastických sedimentech, 

vyplňujících podzemní prostory, a variabilitě podzemního prostředí, není možné ozáření 

předpovídat na základě geologické situace žádným matematicko-fyzikálním modelem 

(Gillmore, et al., 2000), (Quinn, 1990), (Thinová, 2007). Zdravotní dopady způsobené 

ozářením osob přítomnými radionuklidy je možné hodnotit roční efektivní dávkou, která se 

skládá z dávek z externího a z interního ozáření. Obě veličiny jsou závislé na chování osob a 

délce jejich pobytu ve zkoumané oblasti. 

Radon (
222

Rn a 
220

Rn) je hlavním zdrojem ozáření osob z přírodních zdrojů a také obecně ze 

všech zdrojů (vyjma lékařské aplikace) ve většině zemí světa. Jako plyn může být radon 

uvolňován z hornin (nebo z vody) do vzduchu emanováním a cestovat na dlouhé vzdálenosti 

(Smetanová, 2009), (Nazaroff, et al., 1988). Česká republika je zemí s poměrně vysokým 

přírodním pozadím (průměrný dávkový příkon z hornin je 66 nGy/h (Manová, 1995), zatímco 

celosvětový průměr je 55nGy/h (UNSCEAR, 2000)). Výsledkem této skutečnosti je vysoká 

pravděpodobnost zvýšených koncentrací radonu v obydlích a na pracovištích. Protože 

geologická a tektonická situace v ČR je často velmi komplikovaná, koncentrace radonu 

významně kolísá i mezi blízkými objekty. 

Postup měření koncentrací radonu a způsob výpočtu efektivní dávky na pracovištích v 

podzemí, na kterých může dojít k ozáření osob z přírodních zdrojů, byl dán metodickým 

pokynem, který vydal SÚJB v roce 2006 (SÚJB, 2006). Referenční hodnota pro koncetraci 

radonu byla stanovena na 1000 Bq/m
3
.  Pracoviště, která tyto hodnoty překračují, jsou 

povinna zavést opatření vedoucí ke snížení koncentrací pod referenční úroveň.  Jestliže takové 

opatření není možné realizovat, musí být stanoven program monitorování a zajištěno 

dodržování limitů. Efektivní dávka od radonu a jeho krátkodobých produktů přeměny je 

stanovována v souladu s doporučením ICRP65 (ICRP, 1993) a výpočet je založen na vztahu 

 

E = hp.cV,Rn.T          Rovnice 1 

 

kde E je roční efektivní dávka (většinou v mSv); hp je dávkový konversní faktor založený na 

výsledcích epidemiologických studií a je roven 3,1 nSv/(Bq.h.m
-3

) pro pracovníky a 2,4 

nSv/(Bq.h.m
-3

) pro obyvatelstvo; T je čas strávený v prostředí s danou objemovou koncentrací 

radonu cV,Rn (hod); cV,Rn je objemová koncentrace radonu (Bq/m
3
), která je stanovena 

z ekvivalentní objemové koncentrace radonu pomocí faktoru nerovnováhy F, který je roven 

0,4 pro obytné prostory a je stanoven pro AMAD = 1 a 250nm, volnou frakci 6,5% a střední 

vlhkost. 

Konzervativní metodika pro odhad dávek pro pracovníky jeskyní ja založena na měření 

koncentrací radonu stopovými detektory. Hodnoty integrálního měření koncentrace radonu 

jsou převedeny na efektivní dávku výpočtem podle rovnice 1, do které byl začleněn tzv. 

„jeskynní faktor j“. Tento faktor vyjadřuje rozdíl mezi prostředím jeskyní a bytů a byl číselně 

roven 1,5 (Thomas, 1999). Jeskynní faktor byl stanoven na základě průměru ze tří 

jednorázových odběrů vzduchu v jeskyních a vypočítán pro AMAD 1 a 250nm a 13,6% 

volnou frakci pro jeskyně a 6,5% pro byty. Ze 13ti jeskyní v České republice, které byly 

veřejnosti přístupné v roce 2006 (některé z těchto jeskyní byly používány pro speleoterapii), 

zhruba polovina z nich (například Bozkovské dolomitové jeskyně) mohla překročit směrnou 

hodnotu pro efektivní dávku 6mSv. 

Proto bylo potřeba zkoumat vlastnosti podzemího prostředí a zavedený postup upřesnit.  

Disertační práce shrnuje výsledky měření v podzemních prostorách, získané během 

posledních 10ti let, přičemž jádro je dáno řešením projektu Vav SÚJB 12/2006 „Zkvalitnění 
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osobní dozimetrie pracovníků ve veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních využívaných 

pro speleoterapii s možností rozšíření na ostatní podzemní pracoviště.” Byla uskutečněna řada 

měření, zkoumající vlastnosti prostředí, identifikující zdroje ozáření a hodnotící jejich 

variabilitu. Jednotlivé komponenty rovnice 1 byly postupně verifikovány a tento postup vedl k 

posouzení zdravotního dopadu radioaktivity podzemního prostředí na přítomné osoby a 

stanovení „individuálního jeskynního faktoru“. Toto řešení má praktický dopad na způsob 

monitorování a na délku pobytu, který mohou průvodci, zdravotní sestry při speleoterapii a 

jeskyňáři strávit v podzemí. Důležitou součástí posouzení zdravotních dopadů byl odhad chyb 

ve výpočtu efektivní dávky. Stanovené chyby byly dále využity při posuzování praktického 

využití výsledků výzkumu, kterým byla inovace metodiky pro výpočet dávky od radonu 

v podzemních prostorách.  

Během posuzování výsledků gama spektrometrických měření se vyskytly disproporce mezi 

laboratorním a in situ stanovením koncentrací K, U a Th (Zimák, 2004b). Kromě uvedené 

diskuse, týkající se podmínek měření a jednotlivých vlivů na měřené veličiny, byl vytvořen 

programem MCNPX jednoduchý model, jehož cílem bylo odhadnout vliv příspěvku vysokých 

koncentrací radonu v ovzduší, a změny geometrie měření oproti kalibrační geometrii, na 

odezvu scintilačního detektoru v oblasti energie 1,76 MeV dceřiného produktu radonu 
214

Bi. 

2. Cíle práce 
Disertační práce se pokouší klasifikovat úroveň ozáření pracovníků přírodními zdroji ve 

veřejnosti přístupných jeskyních a v jeskyních používaných pro speleoterapii (s možností 

rozšíření na ostatní podzemní prostory). Název práce „Radioaktivita hornin a ovzduší ve 

vybraných podzemních prostorách a jejich zdravotní dopady” naznačuje mezioborový 

charakter výzkumu, který je zaměřený na komplexní řešení tohoto tématu.  

Prostředí v podzemí se liší od běžného prostředí v bytech především rozdílným složením 

aerosolového spektra, absencí zdrojů aerosolů, konstantní teplotou, velmi nízkou výměnou 

vzduchu, vysokou relativní vlhkostí atd. Zdroji ozáření zde jsou přírodní radionuklidy, 

obsažené v přítomných horninách, vodě a vzduchu. Hodnocení zdravotního dopadu muselo 

být založeno na podrobných znalostech zdrojů ozáření s ohledem na jejich původ, chování, 

distribuci a různorodost. Všechny nově získané výsledky byly použity pro jednotlivé cíle 

řešení, vedoucí k posouzení zdravotních dopadů. Výsledným cílem bylo na základě studia 

vlastností podzemních prostor verifikovat současný přístup k výpočtu dávky, který je založen 

na doporučení mezinárodních organizací (ICRP, WHO, UNSCEAR). Pro srovnání byly také 

využity přístupy používané v jiných zemích Evropy, společně s kritickým ověřením metodiky 

používané v České republice. Pro dosažení cíle práce byly použity momentálně dostupné 

přístroje i vědomosti.  

Úspěch výzkumu by nebyl možný bez podpory Správy jeskyní České republiky a spolupráce 

jejich zaměstnanců. 

3. Materiál a metodika 
Ke splnění cílů práce bylo potřeba provést řadu dlouhodobých i krátkodobých měření 

charakteristik podzemních prostor. Celý výzkum byl rozčleněn do několika navazujících fází 

s cílem uskutečnit co největší počet měření během let 2006 – 2007, kdy byl výzkum 

podporován projektem VaV 12/2006. Dobrým začátkem bylo využití výsledků předchozích 

měření v Koněpruských jeskyních (2001-2003) a v Bozkovských dolomitových jeskyních (od 

roku 2002). Zásadním bodem pro úspěch prováděných měření a výzkumů byla vynikající 

spolupráce se Správou jesnyní ČR, a především s vedením Bozkovských dolomitových 

jeskyní a Zbrašovských aragonitových jeskyní.  
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Plánovaná měření bylo potřeba uskutečnit v mnoha podzemních prostorách (veřejnosti 

přístupných jeskyních, speleoterapeutických pracovištích, vojenských podzemních objektech, 

vinných sklepech apod.). Ve všech těchto prostorách byla uskutečněna krátkodobá měření 

(trvající tři dny až týden), pro dlouhodobá měření trvající rok a déle byly vybrány Bozkovské 

dolomitové a Zbrašovské aragonitové jeskyně, které se liší svým původem. 

Metodika pro stanovení zdravotních dopadů radioaktivity podzemních prostor byla založena 

na analýze zdrojů ozáření a verifikaci výpočtu dávky. Vlastnosti podzemních prostor a jejich 

variabilitu bylo možné studovat na základě následujících měření: 

 Kontinuální monitorování objemových aktivit radonu (k postižení rozdílů v OAR 

v pracovní a mimopracovní době a také k nalezení intervalu pro sezónní variace). 

 Pravidelná měření koncentrace radonu a jeho dceřiných produktů pro stanovení faktoru 

nerovnováhy. 

 Pravidelná měření proudění vzduchu k nalezení zdrojů radonu a ke studiu chování 

koncentrací radonu a jejich transportu mezi jednotlivými částmi jeskyně. 

 Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů v horninách a přítomné vodě jako 

potencionálních zdrojů radonu. 

 Měření aerosolového spektra a stanovení podílu volné frakce. 

 Monitorování chování osob, pohybujících se v podzemí, ve vztahu ke koncentracím 

radonu. 

 

Měření bylo ovlivněno kvalitou a schopnostmi dostupných měřících přístrojů, které byly v 

průběhu prací kontrolovány a ověřovány. Široká škála prováděných měření by nebyla možná 

bez podpory expertní radonové skupiny SÚRO, Praha. Měření thoronu a některá další měření 

byla uskutečněna ve spolupráci s SÚJCHBO, Kamenná-Milín. Aerosolová kampaň v 

Bozkovských dolomitových jeskyních byla uskutečněna díky zapůjčení přístrojového 

vybavení a spolupráce s experty z Ústavu pro výzkum chemických procesů v ovzduší AV ČR. 

Při měřeních pomáhali také studenti FJFI ČVUT. 

4. Výsledky a diskuse 
Výsledky výzkumů, měření a výpočtů, které byly uskutečněny v letech 2002 až 2010 v 

jeskyních přístupných veřejnosti a dalších podzemních prostorách, mohou být shrnuty takto: 

4.1 Výsledky dlouhodobých měření 

4.1.1 Ověření integrálních detektorů 
 Celkem bylo testováno přes 200 stopových detektorů během dlohodobých experimentů 

v Bozkovské dolomitové jeskyni a Zbrašovské aragonitové jeskyni.. 

 Vliv umístění detektorů se prokázal pouze v případě použití „holých“ stopových 

detektorů, u nichž se objevilo nadhodnocení výsledků při umístění na klastických 

sedimentech. V těchto případech je pravděpodobný také vliv thoronu na měřené hodnoty 

objemových koncentrací radonu (dále OAR). V ostatních případech příspěvek thoronu 

k měřeným objemovým koncentracím bude menší než 10%. 

 Příležitostně se objevující plíseň na filmovém detektoru uvnitř RAMARNu nemá vliv na 

výsledky měření. 

 Počet odlehlých výsledků měření detektory RAMARN byl stanoven na méně než 10%.  

 Detektory RAMARN se ukázaly být zcela vyhovujícím systémem měření pro stanovení 

objemových koncentrací radonu, které jsou dále používány k výpočtu efektivních dávek. 
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 Doporučené umístění detektoru s přihlédnutím k možnostem podzemních prostor je 

následující: detektory mohou být umístěny ve výšce 1,5-2 m (úroveň dýchání osob) 

kdekoliv mimo klastické sedimenty, včetně pukliv v horninách. 

 

4.1.2 Výsledky kontinuálního monitorování radonu 
 Ideálním časovým úsekem pro integrální měření detektory RAMARN bylo stanoveno 

období 6ti měsíců, a to v sezóně zimní (říjen až březen) a letní (duben až září). Toto 

rozdělení je dáno sezónními variacemi koncentrací radonu a je v dobré shodě s provozní 

dobou jeskyní. 

 Nebyly stanoveny statisticky významné rozdíly mezi objemovými koncentracemi radonu 

v pracovní a mimopracovní době v jeskyních. 

 Srovnáním kontinuálního a integrálního měření OAR bylo potvrzeno, že integrální měření 

zcela vyhovuje potřebám na přesnost měřených hodnot objemových koncentrací radonu 

vstupujících do výpočtu efektivních dávek. 

 Lokální maxima OAR byla sledována pomocí měření OAR ve výškových profilech 

s využitím elektretových detektorů. Bylo potvrzeno, že tato maxima vznikají v důsledku 

styku několika směrů proudění vzduchu a jejich hodnoty se se změnou intenzity a směru 

proudění mění. 

4.2 Výsledky krátkodobých měření 

4.2.1 Výsledky měření proudění vzduchu 
 Prodění vzduchu je individuální charakteristikou každého prostředí a mění se v závislosti 

na mnoha parametrech, především meteorologických. 

 Proudění vzduchu zásadně ovlivňuje výši koncentrace radonu v jednotlivých částech 

podzemních prostor. Nicméně pro posouzení zdravotního dopadu není potřeba znát detaily 

proudění, důležité je měřit správně OAR. 

 Poměr mezi venkovní teplotou a vnitřní teplotou zkoumaného prostředí spolu s jeho 

prostorovými detaily jsou zásadními parametry, které ovlivňují proudění vzduchu 

(Vaupotič, 2008) a tím koncentraci radonu. Zpoždění ve zvyšování anebo poklesu 

koncentrací oproti změnám v teplotách je dáno hloubkou uložení sledovaných prostor a 

jejich schopnosti komunikace s vnějším prostředím.  

4.2.2 Výsledky měření volné frakce 
 Výsledky měření volné frakce přístrojem FRITRA4 byly podkladem k výpočtům 

individuálního jeskynního faktoru. 

 Měření volné frakce v mnoha podzemních prostorách v ČR prokázalo, že jednotlivá 

prostředí se chovají zcela individuálně a volná frakce se zde pohybovala mezi 0,03 až 0,6; 

s hypotetickým průměrem pro české veřejnosti přístupné jeskyně rovným 0,13. Tento 

výsledek vedl ke změně metodického doporučení pro výpočet dávky pro pracovníky 

v jeskyních. 

4.2.3 Výsledky měření aerosolového spektra 
 Jedním z důležitých podkladů pro výpočet dávky je znalost distribuce aerosolových částic 

ve zkoumaném prostředí. 

 Z měření aerosolového spektra v Bozkovské dolomitové jeskyni vyplynulo: přítomnost 

částic velikosti 1-10µm byla způsobena přítomnosti lidí; když se jeskyně vyprázdnila, 

částice poměrně rychle mizely. Naopak koncentrace částic s průměrem 200nm byla 
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relativně stabilní (~10#/cm
3
). Skupina částic velikosti ~10nm byla tvořena při intenzivní 

práci v jeskyni nebo pohybu osob a koncentrace odpovídala přibližně 100-1000#/cm
3
.  

 Aktivita deponovaná na jednotlivých módech aerosolů byla stanovena měřením 

koncentrace aerosolů. Pro profil „Noc“ byly AMADy 140 a 170nm, pro profil „Prohlídka 

v jeskyni“ byly 144, 176 a 1900nm. Programem LUDEP byly vypočteny konversní 

koeficienty pro jednotlivé krátkodobé dceřinné produkty přeměny radonu DCFmod(X). 

 Na základě těchto výsledků byl (porovnáním s typickým prostředím v bytech) stanoven 

individuální jeskynní faktor pro Bozkovskou dolomitovou jeskyni (Rovenská, 2007). 

4.2.4 Měření dávkových příkonů a výpočet dávky z externího ozáření 
 Efektivní dávky z externího ozáření pro doby běžně strávené v podzemí byly zanedbatelné 

(jednotky µSv). Dávky z externího ozáření v jeskyních byly velmi malé nebo srovnatelné 

s externím ozářením na povrchu, proto nebyly zahrnuty do výpočtu celkové efektivní 

dávky pro posouzení zdravotního dopadu radioaktivity podzemního prostředí. 

4.2.5 Výsledky měření koncentrací radonu ve vodě 
 Vzorky vody skapové nebo stojící v jezírkách nabo menších záchytných horninových 

útvarech byly změřeny na místě přístrojem RADIM4. Koncentrace radonu v jezírkách 

dosahovala jednotek Bq/l, koncentrace ve skapové vodě byly pod mezí detekce. 

 Nízké koncentrace radonu v měřených vzorcích vody a stálá teplota vzduchu v jeskyních 

vedou k závěru, že přítomná voda není zdrojem vysokých koncentrací radonu ve 

veřejnosti přístupných jeskyních. Výjimkou byla podzemní pevnost Hanička, kde 

koncentrace radonu ve vodě dosahovala více než 200 Bq/l a byla zdrojem vysokých 

koncentrací radonu ve vzduchu. 

4.3 Výsledky laboratorního gama spektrometrického měření 
 Celkem bylo změřeno kolem 140 vzorků sedimentárních hornin a klastických sedimentů.  

 Hmotnostní koncentrace 
226

Ra and 
228

Th ve vápencích se pohybovaly v jednotkách Bq/kg. 

 Nejvyšší koncentrace 
226

Ra byly naměřeny ve vzorcích klastických sedimentů 

v Mladečských jeskyních, v Chrámu Přírody (106 Bq/kg) a v Modré jeskyni (183 Bq/kg). 

V Chýnovských jeskyních bylo naměřeno 73 Bq/kg 
226

Ra a 120 Bq/kg 
228

Th v Lepivé 

chodbě. 

 Poměry 
228

Th/
226

Ra v sedimentech byly většinou vyšší než 1; v průměru 1,5. V Mladečské 

jeskyni na několika místech a v Javoříčských jeskyních, v pelitech ve Zbrašovských 

aragonitových jeskyních a v Žižkově střelbě v Chýnovských jeskyních, a ve všech 

sedimentech v Bozkovské dolomitové jeskyni byly tyto poměry menší než 1. Důvodem 

byl pravděpodobně vyšší podíl autochtonního materiálu. 

 Typické hodnoty pro poměry 
228

Th/
226

Ra v karbonátových horninách (včetně amfibolitů a 

erlánů) byly v rozmezí 0,2-0,5. 

 Poměry 
228

Th/
226

Ra umožňují odhad původu klastických sedimentů. Pro autochtonní 

sedimenty dosahují poměry hodnot 0,5 v průměru, pro alochtonní kolísá poměr kolem 

hodnoty 1,5. 

 Ve třech případech byl v analyzovaných vzorcích přítomen radionuklid 
137

Cs. Tyto vzorky 

se vždy nacházely v blízkosti povrchu a je zřejmé, že byly do jeskyně transportovány po 

havárii v Černobylu vodou anebo uměle při úpravách. 

 Poměry jiných terestriálních radionuklidů nemohly být stanoveny z důvodu jejich 

vysokých hodnot minimálních detekovaných aktivit. 
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4.4 Stanovení jeskynního faktoru 
 Výsledky měření umožnily stanovit přímou závislost mezi faktorem nerovnováhy F a 

podílem volné frakce fp, která byla popsána logaritmicko-mocninným vztahem  

ln(1/fp) = a*ln(1/F)
b
 (Vargas, et al., 2000). Vypočtené hodnoty koeficientů a a b ze všech 

měření provedených přístrojem FRITRA4 v jeskyních a podzemních prostorách byly 

a=1,85 a b=-1,096 (Obrázek 1). 

 Individuální jeskynní faktory pro jednotlivé podzemní prostory byly vypočteny na základě 

měření aerosolového spektra v Bozkovských dolomitových jeskyních v roce 2002 (a dále 

z měření volné a vázané frakce a faktoru nerovnováhy, vše měřeno kontinuálním 

monitorem FRITRA4). Doporučené aerosolové módy pro pobytové prostory byly 

převzaty z (Marsh, et al., 1998). Dávkové konversní faktory byly vypočítány pomocí 

programu LUDEP (Rovenská, 2007). 

 Na základě těchto výsledků byla inovována stávající metodika pro výpočet dávky od 

radonu na pracovištích v podzemí vyjma činné doly. 

 

Hlavním zdrojem radonu v podzemních prostorách je izotop 
226

Ra, který je obsažen v 

přítomných horninách a klastických sedimentech. Radon se uvolňuje se emanováním přímo v 

jeskyních anebo je transportován z hlubších částí těchto prostor, z podloží. Velmi vysoké 

koncentrace radonu jsou způsobené rovněž velmi nízkým koeficient výměny vzduchu. Zdroje 

radonu nelze v těchto případech odstranit, z hlediska radiační ochrany je možné dodržovat 

stanovené dávkové limity pouze regulací doby pobytu v podzemí. 

5. Závěry 
Praktický dopad provedených měření, výzkumů a výpočtů je následující: 

 Dávkové příkony gama v podzemních prostorách přístupných veřejnosti dosahují běžných 

průměrných hodnot dávkových příkonů od terrestrických radionulidů přítomných 

v horninách a kosmického záření, a proto vzhledem k počtu hodin strávených pod zemí 

může být dávka z externího ozáření ve srovnání s dávkou od inhalace radonu a jeho 

krátkodobých dceřinných produktů zanedbána. 

 Pro zpřesnění posouzení zdravotních dopadů pro osoby, zdržující se v podzemí, byly 

stanoveny individuální jeskynní faktory pro jednotlivé studované prostory (Obrázek 1). 

Jejich hodnota se pohybovala mezi 1 (např. Bozkovské dolomitové jeskyně a většina 

umělých podzemních prostor či částí starých důlních děl) a 2,4 (Kateřinská jeskyně). Tyto 

jeskynní faktory jsou začleněny do výpočtu efektivních dávek z inhalace radonu a jeho 

krátkodobých dceřinných produktů. V případě nového podzemního prostoru, 

navštěvovaného více než 100 hodin ročně, se doporučuje (s přihlédnutím k principům 

radiační ochrany) pro výpočet efektivních dávek nejprve použít jeskynní faktor 2 anebo 

měřením volné frakce stanovit individuální jeskynní faktor, který bude charakterizovat 

navštěvované prostředí. 

 Cyba stanovení koncentrace radonu a chyba stanovení individuálního jeskynního faktoru 

tvoří celkovou chybu ve stanovení efektivní dávky pro osoby, pohybující se v podzemí. 

Chyby v určení doby pobytu a chyba, kterou je zatíženo stanovení konversního faktou, 

nebyly uvažovány. Proces posouzení chyb vedl k závěru, že celková chyba stanovení 

dávky jako suma relativních chyb posuzovaných parametrů je 46%. Tato hodnota musí 

být zvážena při stanovení efektivních dávek a rozhodování, zda tyto dávky mohou 

překročit směrnou hodnotu 6mSv.  

 Pro výpočet efektivních dávek se doporučuje monitorování jeskyní a ostatních 

podzemních prostor integrálními monitory radonu RAMARN. Monitorování probíhá ve 
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dvou sezónách (říjen až březen a duben až září). Osobní dozimetrie nebyla zatím shledána 

jako vyhovující. 

 V jeskyni Na Turoldu nemůže dojít k překročení směrné hodnoty 6mSv, proto není 

potřeba tuto jeskyni dále monitorovat. 

 Po započítání celkové chyby stanovení efektivní dávky 46% může být směrná hodnota 

6mSv překročena pouze ve Zbrašovských aragonitových jeskyních a v jeskyních, ve 

kterých pracovníci tráví více času z důvodu rekonstrukce. 

 Úroveň 5mSv může být překročena v Bozkovských dolomitových jeskyních, ve Sloupsko-

Šosůvských jeskyních a v Jeskyních Na Pomezí. Proto se doporučuje tyto jeskyně nadále 

monitorovat v původním režimu. 

 Ostatní jeskyně a podzemní prostory se doporučuje monitorovat nadále jedním detektorem 

RAMARN, umístěným v místě s nejvyššími dosud známými koncentracemi radonu. 

Tento postup zajistí informovanost Správy jeskyní ČR o případných změnách 

v koncentraci radonu v jednotlivých prostorách a pokračování v unikátní databázi měření, 

prováděných dosud v jeskyních. 

 

Obrázek 1: Ukázka logaritmicko-mocninného vztahu mezi faktorem nerovnováhy a podílem volné frakce, 

včetně umístění jednotlivých jeskyní podle individuálního jeskynního faktoru 

 Příspěvek vzdušného radonu k měřeným hodnotám koncentrace radionuklidů metodou 

gama spektrometrie je znám z povrchových měření, kde koncentrace vzdušného radonu 

dosahuje většinou jednotek Bq/m
3
 (Klusoň, et al., 2011). V podzemních prostorách tyto 

koncentrace mohou dosáhnout desetitisíců Bq/m
3
. V důsledku nalezených diferencí mezi 

hmotnostními koncentracemi přírodních radionuklidů, stanovenými metodou gama 

spektrometrie v laboratoři měřením odebraných vzorků a měřením in situ (Zimák, 2004b), 

byl v závěru práce připraven jednoduchý model popisující klasickou gama 

spektrometrickou sondu s NaI(Tl) scintilačním detektorem velikosti 3ʺx3ʺ. Modelováním 

metodou MCNPX byl posouzen příspěvek vysokých koncentrací 
214

Bi ve vzduchu 

(krátkodobý dceřinný produkt přeměny radonu) do energetického okna 1,66-1,86 MeV 

(IAEA, 2003a). 
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 Tento příspěvek činí jednotky procent pro ekvivalentní koncentraci radonu meší než 100 

Bq/m
3
, při koncentracích vyšších roste a činí až desítky procent. 

 Celková četnost registrovaných impulsů ve zmíněném energetickém okně se bude skládat 

ze tří příspěvků: příspěvek horninového materiálu jeskyně, který bude konstantní pro 

jeskyně obvyklé velikosti; příspěvek vzdušného Bi, který bude narůstat s velikostí 

jeskyně; příspěvek deponovaných dceřinných produktů, který bude zanedbatelný. 

 Model ukazuje na dobrou perspektivu pokračování ve výpočtech a jeho ověření měřením 

in situ je plánováno v Mladečských jeskyních, konkrétně v místech, kde se objem vzduchu 

a geometrie měření dá odhadnout a laboratorní měření přítomných klastických sedimetů a 

vápenců již bylo provedeno. 
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Abstract 

 
The thesis is focused on measurement and assessment of absorbed doses of radiation in caves 

of the Czech Republic, out of which some exhibit high activity concentration of radon in air. 

This thesis presents an analysis and recommendations based on measurement results obtained 

in the underground caves over the past 10 years. The focus is on defining the sources of 

irradiation within the cave environment (and in areas used for speleotherapy), considering 

their potential health effect, including the variable dependence of external and internal 

irradiation influences. All of the measurements had as an objective to verify, and where 

possible improve, the existing methodology for assessing and calculating the dose from radon 

in underground spaces. The main issue that had to be resolved was whether a numerically 

specified cave factor value is applicable to all underground areas. The research measurements 

were carried out in all available show caves and in several underground areas, and were based 

on the initial results from an aerosol measurement campaign. Two caves (the Bozkov 

Dolomite Caves and the Zbrašov Aragonite Caves) were selected for advanced long-term 

measurements. A large number of long-term and short-term studies were carried out. The 

most important results for cave environments were: the values for the effective dose due to 

external radiation were not higher than units of µSv, and were considered negligible in 

comparison with the internal dose due to radon; radon in water cannot be the source of a high 

concentration of radon in the Czech caves; the 
228

Th/
226

Ra ratios in clastic sediments are 

generally higher than 1 (on an average, they are 1.5); typical values for the 
228

Th/
226

Ra ratio 

for carbonate rocks (including amphibolite and erlan) varied between 0.2 - 0.5; integral radon 

monitoring using RAMARN detectors can provide more consistent results for calculating the 

effective dose; no major differences were shown in the average radon activity concentration 

during working time as opposed to non-working time; the best period for “winter season” 

measurements was from October 1
st
 to March 31

st
, while the remaining months are referred to 

as the “summer season”;  the free fraction of radioactive particles in air ranged from 0.03 to 

0.6, with arithmetical average fp = 0.13; the presence of aerosol particles 1-10 m in diameter 

is definitely caused by the presence of visitors or personnel; when the cave was closed, these 

particles rapidly dissipated; by contrast, the concentration of air particles about 200 nm in 

diameter is relatively stable (~10 #/cm
3
); for the ~10 nm particle size group it seems that the 

aerosols are produced by intensive work or movement (the concentration is about 100-1000 

#/cm
3
); for the “Night” profile, the AMADs were 140 and 170nm; for  the “Guided Tour” 

profile, the AMADs were 144, 176 and 1900 nm; using the LUDEP program, dose conversion 

factors were obtained for single radon decay products; the direct dependence between 

equilibrium factor F and the size of the free fraction fp was described using the Log-Power 

expression ln(1/fp) = a*ln(1/F)
b
; the calculated values for coefficients a and b for measured 

free fraction values by FRITRA4 device from all measurements made in caves and in 

underground areas were a = 1.85 and b = -1.096. The individual cave factor for each 

investigated underground area was calculated on the basis of the aerosol measurement 

campaign in Bozkov Dolomite Caves, and the LUDEP program and results obtained through 

this research; the cave factor values varied between 1 and 2.4. The 46% relative error of the 

dose from radon was estimated and discussed. A new radon measurement methodology was 

prepared in collaboration with the State Office for Nuclear Safety (SONS), and it was put into 

operational use. A simple model using the MCNPX method was developed which describes 

the gamma-ray contribution of the high concentration of radon daughter 
214

Bi in the air of 

underground environment and the contribution of gamma rays of rocks in the complex 

measurement geometry of the in situ gamma spectrometry in underground caves. 
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1. Introduction 
The sources of irradiation in the underground are natural radionuclides, which are contained 

in the rock, clastic sediments and in the local air. However it must be kept in mind that the 

variability of radionuclides concentration in limestone (or other sedimentary rock) and in 

clastic sediments fulfilling the underground areas, and the variability of the characteristics of 

the underground environment is such, that it is not possible to predict any potential irradiation 

problem in the given underground area from general geological information (Gillmore, et al., 

2000), (Quinn, 1990), (Thinová, 2007). The health impact of the irradiation which is caused 

by radionuclides in general can be defined using annual effective dose, which consists of 

external and internal dose. Both of those values comprise the behavior of the people in the 

area under investigation and the time spent in this environment performing given activity.  

Radon (
222

Rn and 
220

Rn) is major contributor to dose from natural sources and from all 

radiation sources as well (excluding medical applications) in most of countries around the 

world. Being a gas, radon can seep from a rock formation into the air, or water and can travel 

along lengthy paths (Nazaroff, et al., 1988), (Smetanová, 2009). The Czech Republic is a 

country with relatively high natural radioactivity values (the average terrestrial gamma dose 

rate is 66 nGy/h (Manová, 1995), while the global world average is 55nGy/h (UNSCEAR, 

2000)). As a result, there is a comparatively high probability of a high radon concentration in 

dwellings and in workplaces. The radon concentration may vary abruptly from building to 

building, because the underlying geological and tectonic situation is often complex.  

Measurements of the radon activity concentration and the way of determining the effective 

dose at workplaces affected by radon are specified by the Methodological procedures for 

measurements at workplaces where a significant increase in irradiation from natural sources 

can occur, and for determining the effective dose, issued by SONS in January 2006 as SONS 

Recommendations (SÚJB, 2006).   

An action level for Rn of 1000 Bq m
-3

 was proposed. For workplaces with radon levels in 

excess of this action level, the preferred option is to modify the workplace conditions in order 

to reduce the radon levels to below 1000 Bq m
-3

. If this reduction is not possible, then it may 

be necessary to implement radiation monitoring programs to ensure compliance with 

regulatory radiation limits. The effective dose from radon and its short-lived daughters for 

workers was calculated on the basis of the ICRP65 Recommendations (ICRP, 1993) and 

could be expressed by equation  

 

E  = hp.cV,Rn.T         Equation 1 

where E is annual effective dose (usually in mSv); hp is dose conversion factor based on 

results from the epidemiological studies and is equal 3.1 nSv/(Bq.h.m
-3

) for workers and 2.4 

nSv/(Bq.h.m
-3

) for members from public; T   time spent in the area with activity radon 

concentration cV,Rn (h); cV,Rn radon activity concentration (Bq.m
-3

), which is recalculate from 

equivalent radon concentration using equilibrium factor F, which is for dwellings equal 0.4, 

based on AMAD = 1 and 250 nm, free fraction 6,5%  and medium humidity.   

A conservative methodology for estimation of a potential dose in caves employs solid state 

alpha track detectors. The integral radon concentration measurement data is converted into 

annual effective doses, using the equation № 1, using an additional “cave factor j” for 

underground workplaces (Thomas, 1999). This factor which was based on calculation with 

AMAD 1 a 250nm, 13.6% of unattached fraction obtained as average estimation from 3 grab 

sampling measurements in caves, 6.5 % of unattached fraction for dwellings, expresses the 

differences between dwellings and for caves environment and was equal 1.5. Out of the 

thirteen caves in the Czech Republic that were open to the public in 2006 (some of these 
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caves were also used for speleotherapy), about one half of them (e.g. the Bozkov Dolomite 

Caves) had action level effective doses that  might exceed 6mSv.  

This thesis presents measurement results gathered over the past 10 years, and the core of the 

research is defined by the VaV SUJB 2006 project “Enhancement of personal dosimetry for 

workers in publicly accessible caves and in caves used for speleotherapy, with a view to 

including other underground workplaces”. Individual parts of the equation №1 are verified by 

following the gradual process which leads to assessment of health impact of the underground 

environment. Using these results the assessment of the health impact of the irradiation sources 

in the underground was made more precise. The more precisely determined value of cave 

factor would have significant impact on the time the guides or cavers may spend in the 

underground. Very important component in the establishment of a radiation dose concerns the 

errors in the entire process. The established relative errors are integrated in the practical 

outcome of the thesis, which is the new version of the methodology for the dose calculation in 

the underground areas.  

Some differences in results have occurred between the data from laboratory gamma 

spectrometry measurement of rock samples in comparison with the in situ gamma 

spectrometry measurement (Zimák, 2004b). A simple model using MCNPX method was 

developed with focus to explain these differences, which may be caused by high 

concentration of radon daughter 
214

Bi in the underground environment. The results could form 

very useful base for the follow on research. 

2. Aims of the study 
This thesis attempts to classify the exposure to irradiation from natural ionizing radiation 

sources of workers in Czech show caves and in caves used for speleotherapy, with further 

applicability to other underground workplaces.  The title of thesis “Radioactivity of the rock 

and the environment in selected underground areas, and its impact on human health” indicates 

an interdisciplinary study aimed at comprehensively resolving this complex issue.  

A health impact assessment has to be based on good knowledge about sources of irradiation in 

the investigated underground areas. The sources of radioactivity must be inspected with 

regard to their origin, behaviour, propagation and variability. All newly obtained results were 

used for meeting the specific research aims in the area of health impact. The goal was to 

verify present approaches to dose calculation based on the recommendations of international 

organizations (IRCP, UNSCEAR, WHO). A comparison was also made with the procedures 

used in other countries, together with a critical evaluation of the methodology used in the 

Czech Republic (SÚJB, 2006). Presently available equipment and theoretical knowledge 

about the impact of radon on human health were utilized in order to meet the objectives stated 

here.  

The success of the research was aided by the support provided by the Czech Cave 

Administration, and by the openness of the Administration’s staff.   

3. Material and methods 
To meet the research objective, it was necessary to divide the research into several phases that 

overlapped in time, because obtaining certain working conclusions influenced the research 

steps within the other phases of the research. The research strategy focused on obtaining as 

many data sets as possible in 2006 – 2007, when the research was receiving financial support 

under project VaV 12/2006.  

The starting point was based on previous experience of comparable measurements, which 

were carried out in the Koněprusy Caves (from 2001 to 2003) and in the Bozkov Dolomite 
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Caves, after 2002. The Head of the Bozkov Dolomite Caves expressed the opinion that our 

mutual collaboration was very positive, and this turned out to be a crucial factor for the follow 

up measurements. 

Many underground areas (where workers and guides spent more than 100 hours per year) 

were made available for monitoring. Because the optimum period of time for monitoring cave 

parameters that have an impact on human health is a year or longer, two caves of different 

origin (the Bozkov Dolomite Caves and the Zbrašov Aragonite Caves) were chosen for 

complex long-term experiments. In other areas, including the remaining show caves, 

speleotherapy facilities, wine cellars, underground mine museums, underground fortresses, 

etc., only measurements of short-term radioactivity and environmental conditions were 

carried out (usually around three days in duration). 

The establishment of a more precisely determined dose value would have a significant impact 

on radon remedies and/or on restricting the time workers stay underground. The approach to 

the calculation method might be improved on the basis of knowledge obtained by the 

following measuring procedures:  

 continuous radon measurements (to capture the differences in cV,Rn between 

working hours and night-time, and also between daily and seasonal variations in 

radon concentration);  

 regular measurements of radon and its daughters to estimate the equilibrium factor 

F and the presence of
 218

Po;  

 regular indoor air flow measurements to study the location of the radon supply and 

its transfer between areas of the cave;  

 natural radioactive element content evaluations in subsoil and in water 

inside/outside the cave, a study of the radon sources in the cave;  

 aerosol particle-size spectrum measurements to determine the free fraction;  

 monitoring the behavior of guides and workers to record the actual time spent in 

the cave, in relation to the continuously monitored radon concentration levels.  

 

These processes were integrated between the long-term measurements, which were focused 

on monitoring the variability of the measured values, and the short-term measurements, which 

provided immediate values describing the cave environment at the time of sampling.  

The measurements were limited by the quality and the number of available devices. An 

extensive study of this kind would have been impossible to carry out without the given by the 

Radon expert group from the National Radiation Protection Institute (NRPI) in Prague. The 

collaboration with the National Radiation, Chemical and Biological Protection Institute 

(NRCBPI) in Kamenná-Milín in the field of radon exhalation rate and thoron concentration 

measurements was crucial. The help provided by students of the Faculty of Nuclear Sciences 

and Physical Engineering (FNSPE) of the Czech Technical University in Prague was also 

very much appreciated. The time necessary for verifying the calibration of the devices and for 

checking the results, based on repeated measurements, also had to be incorporated into the 

research time schedule. 

4. Results and discussion 
On the basis of the research, measurements and calculations carried out between 2002 and 

2010 in the Czech show caves and in other underground areas, the following conclusions can 

be drawn: 
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4.1 Results of long term measurements and experiments 

4.1.1 Integral radon measurement verification 
For experiments with integral radon detectors around 200 pieces of RAMARNs were used. 

 The influence of detector placement was noted only in the case of bare SSNTD 

detectors providing incorrect higher values when located near clay clastogene 

sediments. Locations containing clastic sediments experience local radon 

concentration inhomogeneity. In this case, the influence of thoron is probable. In an 

open space where the RAMARN integral detectors are placed, the contribution of 

thoron to the radon concentration is expected to be less than 10%. 

 In some cases, a black mold appeared on the film inside the diffusion chamber, but 

this did not have any impact on the results. 

 (Solomon, et al., 1996) described major differences between the measurement result 

summation for individual quarters of a year and the results for the whole year.  The 

measurement results using the RAMAN system did not indicate significant differences 

of this kind. A total of 110 detectors were used, and the cV,Rn values were verified 

using the RADIM3 continuous radon monitor.  

 The number of outliers was less than 10%, while the causes of very low values were 

not clarified. The influence of a non-standard diffusion chamber cover was assumed. 

This issue was verified by an experiment in which the chamber covers were sealed and 

the cV,Rn results were compared with the results for non-sealed diffusion chambers. 

The sealed diffusion chambers received only half as much diffusion as the non-sealed 

chambers. 

 On the basis of knowledge of the underground working environment, including the 

behavior of guides, and on the basis of the results from comparative measurements, we 

conclude that integral radon monitoring can provide more consistent results for 

calculating the effective doses that are received.  

 RAMARN detectors can be placed in hollows, about 1.5 – 2 m above ground (human 

breathing level). 

4.1.2 Continuous radon monitoring results 
 Using the continuously monitored radon concentration records for the Bozkov 

Dolomite Caves, it was determined that the best period for “winter season” 

measurements was from October 1
st
 to March 31

st
; the remaining months are 

referred to as the “summer season”. These periods of time correspond with the 

seasonal variations, and also conform to the business operation of the caves.  

 No major differences were shown in the average cV,Rn during working time and 

non-working time in the caves. 

 The results obtained from continuous monitoring indicate that the average radon 

concentration from integral monitoring can be confidently used for calculating the 

radon dose. 

 Height profiles were measured in order to identify sources of radiation.  The high 

concentration gradient was solved as an intersection of the air flow. The radon 

concentration was higher near clastic sediments and in the summer season. 



19 

 

4.2 Short-term measurement results 

4.2.1 Air flow measurement results 
 The air flow in each underground area is quite individual, and only ambiguous 

rules for air mass transportation can be proposed. These rules may change from 

day to day and from year to year, depending on several parameters.  

 The air flow significantly impacted the radon concentration levels in individual 

locations. However, in order to calculate the dose from radon it is not necessary to 

know the air flow in detail, only the radon concentrations, which must be 

measured continuously. 

 For detailed information about the air flow, long-term monitoring of each part of 

the caves is needed, including information about the outside meteorological 

parameters. A study of the air flow as a part of the cave environment is 

indisputably very useful.  

 Similar results were observed for vertical inhomogeneous measurements, using 

electret detectors (chamber 0.5 l). 

 The ratio between the outside temperature and the inside temperature influences 

the air flow in underground spaces (Vaupotič, 2008). The radon concentration 

decreases when the difference between these temperatures approaches zero ºC. 

Existing continuous measurements show that a decrease in the outside temperature 

manifests itself as an increase in radon concentration, with a delay ranging from a 

few days to three months, depending on the depth of the study area inside the cave. 

4.2.2 Unattached fraction measurement results 
 The results from unattached fraction measurements using the FRITRA4 device 

were the source for individual cave factor calculations. 

 Our experiments highlighted some questions, e.g. the relevance and reproducibility 

of unattached fraction measurements (dependent on wire screen properties) in 

environments with different aerosol size distributions. 

 Generally, the measurements in caves in the Czech Republic that are open to the 

public  demonstrated that each cave is a distinct site – the free fraction ranged from 

0.03 to 0.6; with arithmetical average for the unattached fraction was 0.13 for the 

hypothetical “average Czech cave”. These results led to a modification of the 

methodology for assessing the dose in caves in the Czech Republic.  

4.2.3 Aerosol spectrum measurement results 
 In addition to radon measurements, we made measurements of the aerosol particle 

size distribution, one of the most important parameters for dose evaluation.  

 The presence of aerosol particles 1-10 m in diameter is definitely caused by the 

presence visitors or personnel; when the cave was closed, the particles rapidly 

disappeared (after approx. 1 h the concentration was about 10
-4

 #/cm
3
. By contrast, 

the concentration of particles about 200 nm in diameter is relatively stable (~10 

#/cm
3
). For the ~10 nm particle size group, it seems that the aerosols are produced 

by intensive work or movement (the concentration is about 100-1000 #/cm
3
). 

 The activity deposited on each mode was determined using the measured aerosol 

concentrations. For “Night” mode, the AMADs were 140 and 170nm; for  “Guided 

Tour” mode, the AMADs were 144, 176 and 1900 nm. Using LUDEP (Rovenská, 

2007), dose conversion factors were obtained for individual radon daughters 

DCFmod (X). 
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 The individual cave factor j=1 for the Bozkov Dolomite Caves was determined on 

the basis of the results of the aerosol campaign. 

4.2.4 Dose rate measurements, and the dose from external irradiation 
calculation results 

 The effective doses calculated for the time spent annually by workers under the 

ground (information from 2006) are negligible. The values are not higher than 

units of µSv. The dose from external irradiation in caves is smaller than, or 

comparable with, the irradiation on the surface, and it was not taken into account 

when performing the total effective dose calculations. 

4.2.5 Radon in water sample measurement results 
 Two types of water samples were collected: water from lakes and water from small 

puddles of dripping water.  The radon concentration in lakes was in the range of 

units Bq/l. In dripping water, the concentration was very low, practically below the 

detection limit. 

 The low concentration of radon in the measured water samples, together with the 

low and stable temperature in caves, leads to the conclusion that water cannot be 

the source of a high concentration of radon in caves. Only in Hanička military 

fortress the Rn concentration in water reaches more than 200Bq/l and this water 

spring is evidently the source of radon here.  

4.3 Results of laboratory gamma spectrometry measurements 
 In limestone, the concentration of 

226
Ra and 

228
Th is usually units of Bq/kg. 

 The concentration of 
226

Ra and 
228

Th in sediments is usually tens of Bq/kg.  

 The highest 
226

Ra concentrations in samples of sediments were in the Mladeč 

Caves, in the Cathedral of Nature (106 Bq/kg) and in the Blue Cave (183 Bq/kg). 

In the Chýnov Caves 73 Bq/kg 
226

Ra and 120 Bq/kg 
228

Th were measured in the 

Sticky Corridor area.  

 The 
228

Th/
226

Ra ratios in sediments are mostly higher than 1; they are 1.5 on an 

average. In the Mladeč Caves, in the sediments from the Cathedral of Nature, the 

Deed’s Dome, the Blue Cave; in the Javoříčko Caves, in the Brash Dome, the Sink 

Dome, the Garden; in pelits (equivalent to Rudické layers) in the Zbrašov 

Aragonite Caves, in the sand-clay sediments in the Shooting of Žižka Cave 

(Chýnov Caves) and in all sediments in the Bozkov Dolomite Caves, the ratios are 

less than 1. The contribution of the autochthonous material is probably significant. 

 Typical values for the 
228

Th/
226

Ra ratio for carbonate rocks (including amphibolite 

and erlan) varied between 0.2 - 0.5.  

 The ratio of 
228

Th/
226

Ra enabled the origin of the clastogene sediments to be 

assessed. For autochthonous speleogene sediments the ratio varies around 0.5, and 

for allogeneic sediments the ratio varies around 1.5.  

 In three cases, the 
137

Cs isotope was identified in the analyzed samples, suggesting 

a surface source of the sediments. These samples were located near the surface. 

They are clastogene sediments flushed into the cave, or they were transported 

artificially when the cave was modified. 

 The gamma spectrometry method that we used did not enable us to determine 

other radionuclides ratios, which are in very low concentrations in the rock. The 

mass spectroscopy method, which has lower minimum detection activities, is 

recommended for this purpose. 
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 In order to make a detailed determination of the gamma spectrometry 

characteristics of a cave rock environment, many more samples need to be 

measured. 

4.4 Cave factor determination results 

 The direct dependence between equilibrium factor F and the size of the free 

fraction fp was described using the Log-Power expression ln(1/fp) = a*ln(1/F)
b
. 

 The calculated values for coefficients and b for measured free fraction values from 

a wire screen (FRITRA4 device) from the all measurements made in caves and in 

underground areas were a = 1.85 and b = -1.096.  

 The individual cave factor was calculated for investigated underground areas on 

the basis of results from the aerosol campaign in the Bozkov Dolomite Caves in 

2002 (unattached and attached fraction and equilibrium factor measurements, 

using the FRITRA4 continuous monitor) (Figure 1).  

 Recommended aerosol modes for dwellings were taken into account (Marsh, et al., 

1998). 

 The dose conversion coefficients were calculated, using LUDEP software 

(Rovenská, 2007).  

 A new methodology was recommended for use in all underground workplaces – 

caves, wine cellars, mines (with the exception of active mines), tail-race tunnels, 

bank vaults, etc. 

 

The main source of radon is the 
226

Ra radionuclide content in the rock and sediments present 

in the underground space – in the material of these areas, or coming from the bedrock. Very 

high concentrations are caused by transport of radon from the deeper parts of these areas, 

where they are retained due to very low ventilation. It is impossible to remove these sources, 

but for the purposes of radiation protection the doses can be kept within the limits by only 

regulating the time spent under the ground. 

5. Conclusions 
The error in determining the radon concentration and the error in determining the cave factor 

were taken for an estimate of the entire error in determining the personal effective dose. The 

errors in determining the duration of stay and in determining the conversion factor were not 

included in the estimate. The process leads to a calculation with a result that represents the 

entire error in determining the effective dose from radon inhalation in caves. This value 

is 46% (equal to the sum of the relative errors).  

The conclusions based on the information given above summarize the practical impact of 

including the total relative error in the effective dose calculation:  

 

1. The gamma dose rates (due to radionuclides in the rocks and due to radon daughter 

products) in underground workplaces do not ordinarily reach the common natural 

background values, because the cosmic radiation component is missing (due to the 

shielding effect of the caves) and the contribution of external background radiation is 

very low in such an environment, and can thus be excluded. 

2. At the Na Turoldu Cave, the reference level cannot be exceeded, so it is not necessary 

to monitor cV,Rn or calculate the dose. 

3. When the effective dose in caves was calculated and the total relative error of 46% 

was included, it was calculated that the reference level 6 mSv was exceeded only in 
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the Zbrašov Aragonite caves, in 2004 by several workers in the course of 

reconstruction works, and by two workers in 2007). 

4. A comparison between the maximum permissible number of hours that can be spent 

underground without exceeding the reference level of 6 mSv (calculated from the 

radon concentrations in 2007, raised by the measurement error) and the real, 

documented hours spent underground, the permissible time spent underground was 

exceeded only in the Zbrašov Aragonite Caves. 

 
Figure 1: The Log-Power expression ln(1/fp) = a*ln(1/F)

b
 for all investigated underground areas 

 

According to Methodology, the obligation to carry out cV,Rn monitoring and dose calculations 

applies only to the Zbrašov Aragonite Caves. For all the other show caves, it was proven that 

the 6 mSv reference level cannot be exceeded, provided that existing schedule and the present 

number of hours spent underground are maintained. If planned reconstruction or other work 

would increase number of hours spent working underground, monitoring will therefore be 

necessary. (In case of the Zbrašov Aragonite Caves, some workers spent more than 8 hours 

per day underground in the summer season, or worked at the weekend.) 

For the Bozkov Dolomite Caves, the Na Pomezí Caves and the Sloup-Šošůvka Caves 

continued monitoring can be recommended (due to the occasional occurrence of an effective 

dose of around 5 mSv– see ), if the Cave Administration agrees.  Since a unique batch of data 

is being obtained and workers can be informed accurately about the dose that they have 

actually received, without guessing, we recommend that monitoring be continued in all caves 

(with the exception of the Na Turoldu Cave), using at least one RAMARN detector placed in 

the location with historically highest  cV,Rn.  

The individual cave factor (ICF) was determined for Czech show caves (and for some 

historical tunnels, wine cells and old mines that are in operation as museums), and the 

“Methodology for measurements at workplaces where there could be a significant increase in 

irradiation from natural radioactive sources”, was updated (in accordance with the results of 

the research described in this thesis) in 2008.  

 

The impact of the new methodology on obligatory radon measurements in the Czech show 

caves can be summarized as follows: 
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 The only caves in which the reference level of 6mSv is likely to be exceeded are the 

Zbrašov Aragonite Caves. It is recommended that the existing radon monitoring be 

continued. 

 A level of 5mSv can be exceeded in the Bozkov Dolomite Caves, the Na Pomezí 

Caves and in the Sloup-Šošůvka Caves. It is recommended that the existing radon 

monitoring also be continued in these caves. 

 When any cave reconstruction work is being carried out, there is a high probability 

that the reference level will be exceeded. During reconstruction work, it is 

recommended that each cave be monitored. 

 Monitoring in the Na Turoldu Cave is considered unnecessary. 

 Personal dosimeters were found not to be effective in caves.  

 It is recommended to continue with radon monitoring in all of the other show caves, 

using a single RAMARN detector that which will be placed in the area where the 

radon concentration is expected to be highest. This procedure will enables the Cave 

Administration to be sure that the workers are safe.  It will also be very useful to 

maintain a unique data set of long-term radon measurements from the Czech show 

caves. 

 The maximum “safe or permissible” working hours for each show cave has been 

calculated. 

 

There were some differences between the data from laboratory gamma spectrometry 

measurements of rock samples and the in situ gamma spectrometry measurements (Zimák, 

2004b) concerning the mass concentrations of 
40

K, 
226

Ra (eU) and 
232

Th (eTh) in rock and in 

clastic sediments. Differences in the measurement conditions, which may have influenced the 

results, were discussed in chapter 6.10 in thesis. A matter for discussion was the extent to 

which the high radon concentration in the cave atmosphere contributed to the in-situ gamma 

spectrometry (ppm eU) mass concentration measurement results.   

A simple model using the MCNPX method was developed to estimate the contributions of 

different geometries of the measurement configuration and of different radon concentrations 

in the underground atmosphere. The results from the model support the following 

conclusions: 

 The contribution of a high radon concentration in the air, which is typical for the cave 

environment, to the total count of the gamma spectrometry measurement (or to the 

energy window of 
214

Bi 1.66-1.86 MeV (IAEA, 2003a)) always occurs (when EEC is 

higher than 100 Bq/m
3
, the contribution is in range of tens of %; below this value, the 

contribution is units %, depending of the cave air volume).  

 The total count (imp/s) in this energy window consists of three main components: the 

contribution of the walls (which is constant), the contribution of the air (which grows 

with the size of the cave) and the contribution of the deposition of radon daughters 

(which is negligible). 

 

The model has proven to be quite effective, and the simulations will be continued in the 

future. The model will be verified, using gamma spectrometry measurements, in the Mladeč 

Caves at a specific location where long-term continual radon monitoring is being carried out. 
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Published papers 
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Republic: Experiments with Passive Radon Detectors. Radiation Protection Dosimetry. 
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underground workplaces in Czech Republic. Nucleonika Journal. Vol 55, no.4, p. 491-494. 

ISSN 0029-5922 (IF=0,321) 
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237. (ISSN 0144-8420) (IF = 0,966). 

 

Briestensky M., Thinova L., Stemberk J., Rowberry M. D. (2011): The use of caves as 
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Carpathians and the Bohemian Massif. Radiation Protection Dosimetry. vol. 145, no. 2-3, 

p. 166-172. (ISSN 0144-8420) (IF = 0,966). 

 

Reviewed papers: 

Thinova L., Rovenska K. (2008): Radon Dose Determination for Cave Guides in the Czech 

Republic. In The Natural Radiation Environment. Melville, New York: American Institute of 

Physics, vol. 1, p. 141-144. (ISBN 978-0-7354-0559-2) 

 

Methodology: 

Ženatá I., Thinová L., Rovenská K.(2009): Novelizace-Metodický návod pro měření na 

pracovištích, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, a určení 

efektivní dávky. SÚJB 2009. (metodika) 

 

Invited lecture: 

7th HLNRRA 24-26 November 2010, Mumbai, India. 

 Thinova L., Rovenska K. (2010): Radioactivity of underground workplaces and a discussion 

about the accuracy of dose estimates (oral presentation) 

 

International conferences (2006 – 2010): 

Radon Investigation in the Czech Republic XI and the 8th International Workshop on the 

Geological Aspects of Radon Risk Mapping, 10-15 September, Prague, Czech Republic 
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Peano R.G., Peano G., Villavecchia E., Thinova, L., Fronka, A. (2007) Atmospheric Radon in 
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Thinova L., Bula V. (2007) Microdosimetric Approach to Dose Calculation from Radon 

Progeny (poster presentation) 

 

8th  NRE Symposium, 10-15 October 2007, Rio de Janeiro, Brasil   

Thinova L., Jilek K., Rovenska, K. (2007) Radon Dose Determination for Cave Guides in the 

Czech Republic (oral presentation) 

 

RADON in ENVIRONMENT 2009, 10-14 May 2009, Zakopane, Poland  

Thinova L., Rovenska K., Otahal P. (2009) Environmental and radon measurements in the 

underground workplaces in the Czech Republic (oral presentation) 

 

6th International Conference on Protection against Radon at Home and at Work, 13-17 

September 2010, Prague, Czech Republic  

Thinova L., Fronka A., Rovenska K. (2010): A pilot study of the dependence of radon 
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