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Anotace 

DVOŘÁK, M.: Zásahy jednotek HZS v objektech s možnosti výskytu ionizačního záření. 

Bakalářská práce. Ostrava, VŠB - TU, 2012. 61 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou zásahů jednotek HZS v objektech 

s možností výskytu ionizačního záření. 

Nejprve je zopakována charakteristika ionizujícího záření, jeho zdrojů, nebezpečí 

a ochrana proti záření. Poté je proveden popis a vyhodnocení nejpoužívanějšího 

přístrojového vybavení u jednotek HZS ČR. Práce dále charakterizuje objekty a činnosti 

s výskytem zdrojů ionizačního záření a hodnotí poznatky a zkušenosti ze zásahových 

činností u nás a v zahraničí. V poslední části práce jsou návrhy na zkvalitnění postupů 

a přípravy jednotek na zásahy v objektech s výskytem zdrojů ionizačního záření 

a aktualizace dokumentace pro vedení zásahu na vybraných objektech Plzeňského kraje. 
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DVORAK, M.: Interventions of FRS units in buildings with the possibility of ionizing 

radiation. Bachelor thesis. Ostrava, VSB - Technical University, 2012. 61 p. 

 

Bachelor thesis deals with the interference of FRS units in buildings with the 

possibility of ionizing radiation. 

First, the repeated characterization of ionizing radiation, its resources, hazards and 

protection against radiation. It is then carried out a description and evaluation of the 

most widely used instrumentation for units of FRS CR. This work also describes the 

objects and activities with sources of ionizing radiation incidence and assess the 

knowledge and experience of the intervention activities at home and abroad. The last 

part is the suggestions to improve procedures and preparation of units for interventions 

in buildings with the presence of ionizing radiation sources and documentation updates 

for conducting the intervention on selected objects of the. 
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1. Úvod 

Radioaktivní látky a zářiče jsou vyráběny, používány, skladovány a přepravovány 

v souvislosti s mnoha činnostmi, které nalezly značného rozšíření. Ochrana před 

ionizujícím zářením, radiační a celková bezpečnost těchto činností jsou na takové 

úrovni, že výskyt mimořádných nebo havarijních událostí spojených s radiačním 

rizikem pro účastníky události, zasahující osoby nebo obyvatele je málo 

pravděpodobný. 

Problematika možných zásahů při radiační události má řadu specifických rysů 

a jejich kvalifikované provádění musí vycházet z širokého okruhu znalostí. 

S možností kontaminace radioaktivními látkami se u jednotek požární ochrany podle 

statistiky zásahů setkáváme jen velmi málo. Vzhledem k tomu, že však představuje 

významné riziko, na které musí být zásahové týmy připraveny, bude se jím tato práce 

zabývat. 

Účelem mé práce je srozumitelně shrnout základní informace o aspektech dané 

problematiky a vytvořit tak soubor informací tvořící podklad pro provádění případných 

zásahů v souladu se směrnicemi pro činnost jednotek PO při událostech s možností 

výskytu ionizujícího záření. Tato práce si tedy klade za cíl navrhnout postupy vedení 

zásahu v objektech s výskytem zdrojů ionizačního záření a přípravy jednotek HZS 

v podmínkách Plzeňského kraje. 

Práce nejprve zopakuje základní informace o tom, co je to radioaktivita a ionizující 

záření, s jakými zdroji ionizačního záření se lze setkat, zmiňuje se o druzích 

ionizujícího záření, o nebezpečí plynoucí z tohoto záření a možných následcích 

při působení záření na organismus a také o způsobu ochrany před tímto zářením. 

Poté se práce věnuje popisu a vyhodnocení technického vybavení jednotek požární 

ochrany v ČR na tento typ události, charakterizuje objekty a činnosti s výskytem zdrojů 

ionizačního záření na území Plzeňského kraje a hodnotí poznatky a zkušenosti 

ze zásahových činností u nás a v zahraničí. 

V poslední části se práce zabývá návrhem postupů a přípravy jednotek na zásah 

v objektech s výskytem zdrojů ionizačního záření a aktualizací dokumentace pro vedení 

zásahu na vybraných objektech Plzeňského kraje. 
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2. Rešerše 

Při studiu problematiky zásahů jednotek Hasičského záchranného sboru v objektech 

s možností výskytu ionizujícího záření jsem využíval a pracoval především s touto níže 

uvedenou literaturou. Všechny ostatní literární zdroje, tedy publikace a texty, ve kterých 

jsem vyhledával informace jsou uvedeny na konci této bakalářské práce v kapitole 

Literatura. 

Mezi hlavní zdroje informací pro mou práci patří: 

 

PROUZA, Zdeněk a Jiří ŠVEC. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vydání 

v Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. Spektrum 

(Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství).  ISBN 978-80-7385-046-3. 

Publikace poskytuje informace (vycházející z mezinárodních doporučení zejména 

IAEA) složkám Integrovaného záchranného systému, které budou zasahovat v první 

fázi radiační mimořádné události. Dále popisuje zdroje záření a nebezpečí z nich 

plynoucí. Rovněž se věnuje popisu přístrojového vybavení jednotek požární ochrany 

na radiační události a ochraně nejen zasahujících před účinky záření. 

 

VONÁSEK, V., Statistické ročenky. GŘ HZS ČR, Praha: 2003 – 2012. 

Statistická ročenka shrnuje provedené zásahy jednotek požární ochrany 

při událostech za uplynulý kalendářní rok. Je zde provedeno statistické členění těchto 

uskutečněných zásahů podle jednotlivých druhů zásahů. Dále je provedeno členění 

zásahů podle druhů nasazených jednotek, podle krajů, okresů a také jednotlivých 

měsíců, ve kterých k daným událostem došlo. Statistické ročenky se také věnují 

vybraným zásahům a nebo například velkým cvičením. 

 

NERUDA, Otakar a Zdeněk PROUZA. Problematika zásahů při událostech 

s radiačním rizikem /učební texty/. 1. vydání Praha. MV ČR - Hlavní správa Sboru 

požární ochrany, 1992. 30 s. ISBN 80-901 368-2-6. 

Text srozumitelně shrnuje základní informace o aspektech problematiky a podává 

ucelený soubor informací, které tvoří podklad pro kvalifikované provádění případných 

zásahů v souladu se směrnicemi pro činnost jednotek PO při událostech s radiačním 

rizikem. Rovněž tento text stručně popisuje základní veličiny a pojmy radiačních 

událostí. 
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MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany – taktické postupy zásahu. 

Praha, 2004. 

Publikace popisuje základní taktické zásady a postupy jednotek požární ochrany při 

zdolávání mimořádných událostí. Skládá se z metodických listů. Metodické listy N/4 

a L/9 se věnují problematice zásahu s nebezpečím ionizujícího záření. 

 

Odborné konzultace mi poskytli pracovníci SÚJB regionálního pracoviště Plzeň, 

pracovníci HZS Plzeňského kraje Školícího střediska a Chemické laboratoře Třemešná, 

dále pracovník Institutu ochrany obyvatelstva – pracoviště radiační ochrany Lázně 

Bohdaneč a vedoucí pracovník defektoskopického pracoviště společnosti QSA 

Dobřany. 

 

Z výše uvedených publikací a textů se pro zpracování mé bakalářské práce jevila 

jako nejvíce vhodná publikace: 

PROUZA, Zdeněk a Jiří ŠVEC. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vydání 

v Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008. 125 s. Spektrum 

(Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-046-3. 

 

Velkým přínosem pro mě a mou práci byly i konzultace s odbornými pracovníky 

výše uvedených institucí. 

 



4 
 

3. Zdroje ionizačního záření, účinky, nebezpečí a způsoby ochrany 

Od počátku existence života na naší planetě byly a stále jsou všechny živé 

organizmy vystaveny působení ionizujícího záření z přírodních zdrojů. Toto záření má 

dvě složky. Kosmické záření, před nímž nás do značné míry chrání atmosféra, 

a terestrické (pozemské) záření, jež má původ v přírodních radioaktivních látkách.  

Na samém konci 19. století pak člověk zhotovil první umělý zdroj ionizujícího 

záření a v průběhu následujících let svou činností způsobil, že kromě přírodního ozáření 

dnes existuje i ozáření z řady umělých zdrojů. Ze všech umělých zdrojů záření jsou 

nejvýznamnější zdroje lékařské, zejména rentgenové přístroje, které způsobují přes 90% 

veškerého umělého ozáření lidstva. Zbylé ozáření z umělých zdrojů způsobují 

průmyslové zdroje záření, včetně jaderných elektráren. [1] 

 

3.1. Radioaktivita 

Radioaktivita je samovolná přeměna jader nestabilních nuklidů na jádra jiná, při níž 

dochází k emisi částic z jádra atomu tedy ke vzniku jaderného záření. Změní-li se počet 

protonů v jádře atomu, dojde ke změně prvku. Toto záření není smysly člověka 

vnímáno, ale může ho velmi negativně ovlivnit. Pro míru negativních dopadů je důležitá 

nejen celková dávka, kterou člověk obdržel, ale i druh a intenzita záření a doba, 

po kterou byl člověk záření vystaven. Intenzita záření z přírodních zdrojů běžně 

se vyskytující v přírodě není člověku obvykle nebezpečná. [1] 

 

Radioaktivita se dělí na přirozenou a umělou: 

Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu jádra přirozeně 

se vyskytujících radioaktivních nuklidů. Radioaktivní látky se nalézají všude v přírodě. 

Hlavním zdrojem ozáření z přírodních zdrojů jsou uran a jeho produkty rozpadu, 

jako jsou např. rádium, thorium a radon. 

Umělá radioaktivita je podmíněna přeměnou jádra původně obvykle neaktivního 

prvku, která je způsobena vnějším vlivem. Tato jádra v přírodě běžně neexistují, byla 

vytvořena uměle. Ke vzniku těchto jader byl nutný vnější umělý zásah, proto hovoříme 

o radioaktivitě umělé. K často používaným umělým radionuklidům patří například 

radioizotopy jodu, kobaltu, cesia, stroncia, iridia, apod.. [1] 
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3.2. Ionizující záření 

Ionizující záření je tok hmotných částic nebo fotonů elektromagnetického vlnění, 

které má schopnost ionizovat atomy prostředí nebo excitovat jejich jádra. Rychlost 

pohybu elementárních částic určuje energii (vyjadřuje se v keV nebo v MeV) 

a pronikavost daného druhu ionizujícího záření. Elektromagnetické vlnění se šíří 

a proniká hmotou rychlostí světla. Jeho energii určuje vlnová délka. Rozděluje se na 

přímo a nepřímo ionizující. Ionizace je děj, při němž dochází ke vzniku elektricky 

nabitých částic, iontů. IZ je označeno symbolem vyobrazeným na obrázku 1. a jeho 

základní vlastnosti jsou shrnuty v tabulce 1. [1,2] 

 

 

Obr.1. Varovný symbol označující zdroj ionizujícího záření [1] 

 

Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi, které mají dostatečnou 

energii k vyvolání ionizace (alfa částice, elektrony, protony). 

Nepřímo ionizující záření je tvořeno nenabitými částicemi, které mohou uvolňovat 

částice přímo ionizující nebo mohou vyvolat jadernou přeměnu (neutrony, fotony). [1,2] 

 

Druhy ionizujícího záření: 

 Záření alfa – tvořeno jádry hélia, složeno ze dvou protonů a dvou neutronů, má 

silný ionizační účinek a velmi malý dosah. Alfa zářiče jsou například radium 
226Ra, plutonium239Pu a americium 241Am. [2] 

 Záření beta mínus – tvořeno proudem elektronů. 

 Záření beta plus – tvořeno pozitrony (antičástice elektronu). 

V porovnání s alfa zářením jsou částice beta mnohem lehčí, a proto se pohybují 

při stejné energii podstatně rychleji. [2] 
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Při průchodu beta částic hmotným prostředím mohou nastat tyto dva hlavní jevy: 

ionizace – vznik iontů důsledkem interakce beta částic s atomy látky přes kterou 

částice procházejí; tato ionizační schopnost beta záření je výrazně větší než 

u alfa záření, 

vznik brzdného záření – rozptyl beta částice na atomech pod velkým úhlem; 

vzniká hlavně v prostředí obsahujícím prvky s vysokým protonovým číslem Z. 

K nejčastěji používaným beta zářičům patří například síra 35S, fosfor 32P, 

nikl 63Ni, krypton 85Kr, stroncium a ytrium 90Sr + 90Y a thalium 204Tl. [2,3] 

 Záření gama – proud fotonů, respektive elektromagnetické krátkovlnné vlnění. 

Vzniká při radioaktivním rozpadu řady radionuklidů, často současně s beta nebo 

alfa zářením. Gama záření je nepřímo ionizující a jeho pronikavost je závislá na 

energii záření a na absorpčních vlastnostech prostředí, v němž se pohybuje. Tato 

pronikavost se vyjadřuje polovrstvou, která udává tloušťku daného materiálu, 

který zeslabí toto záření na polovinu. Dvě polovrstvy pak zeslabí záření 

na čtvrtinu, tři na osminu, atd.. Z toho plyne, že žádná vrstva neznamená úplnou 

absorpci záření gama. K nejčastěji používaným zdrojům gama záření patří 

kobalt  60Co, cesium 137 Cs  a iridium 192 Ir. [2] 

 

Energii fotonů gama záření vyjádříme vztahem uvedeným v publikaci [2]: 

 

E = h
λ

c  , 

[1] 

kde: h – Planckova konstanta, 6,64.10-34 (J.s) 

c – rychlost elektromagnetického záření ve vakuu, 3.108 (m.s-1) 

λ – vlnová délka záření 

 

Při průchodu gama záření hmotným prostředím dochází k těmto interakcím: 

fotoefekt – srážka fotonu gama záření s pevně vázaným elektronem, při které 

dochází k úplné absorpci fotonu a uvolnění elektronů z obalu atomu, 

comptonův rozptyl – srážka fotonu gama záření s volným nebo volně vázaným 

elektronem, jejímž výsledkem je rozptýlený foton s menší energií, než byla 

původní, a uvolněný elektron, 
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tvorba párů elektron-pozitron – pronikne-li foton gama záření do blízkosti 

atomového jádra, může být za určitých podmínek zcela pohlcen v elektrickém 

poli atomového jádra a přitom vzniká dvojice elektron-pozitron, pozitron 

je nestabilní částice a rozpadá se na dva fotony. [2,3] 

 Rentgenové záření – rovněž fotonové, elektromagnetické záření s velmi 

krátkými vlnovými délkami. Umělým zdrojem tohoto záření je rentgenová 

trubice, kde při zabrzdění urychlených elektronů v materiálu anody vzniká 

rentgenové záření. Vlastnosti a interakce rentgenového záření jsou podobné jako 

u gama záření. [2] 

 Neutronové záření – proud elektricky neutrálních částic. Zdrojem 

je radionuklidový zdroj – spontánní štěpení, neutronový generátor – lineární 

urychlovač (fúzní reakce jader) a jaderný reaktor – štěpení těžkých jader. [2,3] 

 

Tab. 1. Základní vlastnosti záření [2] 

Dolet Záření Částice Ionizace 

plyny kapaliny pevné 
látky 

alfa jádra helia velká ~cm ~mm ~mm 

beta elektrony malá ~m ~cm ~mm 

gama fotony, elektromagnetické  
záření 

nepřímá teoreticky nekonečný 

 

 

3.3. Zdroje ionizujícího záření 

Zdrojem ionizujícího záření je látka, přístroj nebo zařízení, které může vysílat 

ionizující záření nebo uvolňovat radioaktivní látky.  

I když největší pozornost a obavy jsou dnes soustředěny na umělé zdroje záření, 

zvláště na jaderná zařízení, zdaleka největší ozáření obyvatelstva je způsobeno zdroji 

přírodními. Podíl ozáření jednotlivých zdrojů je uveden v tabulce 2. [2,3] 

 

3.3.1. Přírodní zdroje ionizujícího záření 

Přírodní ozáření je způsobeno dvěma odlišnými zdroji: 

 Kosmickým zářením 

 Přírodními radionuklidy 
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Kosmické záření je jedna z nejvýznamnějších složek radiačního pozadí. Má vliv 

na celou populaci. Je tvořeno proudem energetických částic pocházejících z kosmu, 

pohybujících se vysokou rychlostí a dopadajících do zemské atmosféry. 

Rozlišujeme tři složky kosmického záření: 

- galaktické kosmické záření pocházející z hlubokých oblastí vesmíru, 

- sluneční kosmické záření, 

- záření radiačních (van Allenových) pásů Země tvořeny protony a neutrony 

zachycenými magnetickým polem Země. [1] 

 

Přírodní radionuklidy se podle původu rozdělují do tří skupin na radionuklidy: 

- kosmogenní vznikají průběžně v jaderných reakcích; 

- primordiální vznikly v raných stádiích vesmíru; 

- radionuklidy vznikající sekundárně z původních radionuklidů tvořících 

přeměnové řady nejvýznamnějším je 226Ra.  [1] 

 

3.3.2. Umělé zdroje ionizujícího záření 

Ze všech umělých zdrojů záření jsou nejvýznamnější lékařské zdroje, zejména 

rentgenové přístroje, které způsobují přes 90% veškerého umělého ozáření lidstva. 

Zbylé ozáření způsobují průmyslové zdroje záření, včetně jaderných elektráren. 

Například při spalování fosilních paliv unikají do ovzduší radioaktivní látky, vytěžené 

spolu s uhlím, které by jinak byly zůstaly pod zemským povrchem. [1] 

 

Lékařské ozáření představuje ozáření lidí, kteří jsou vyšetřováni nebo léčeni pomocí 

zdrojů ionizujícího záření. Jedná se především o radiodiagnostiku, radioterapii 

a diagnostické a terapeutické použití otevřených radionuklidů v nukleární medicíně.  

Průmyslovými zdroji záření jsou generátory záření produkující rentgenové záření, 

elektronové nebo neutronové svazky a jaderné záření. Mezi nejpoužívanější průmyslové 

aplikace patří: 

- nedestruktivní testování materiálu, defektoskopie, využívající převážně 

rentgenové a gama záření ke zjišťování například vady ve svaru dvou částí 

materiálu či strukturální nehomogenita materiálu, 

- měřidla a indikátory, jako jsou vlhkoměry, hustoměry, hladinoměry, 

tloušťkoměry apod., využívající hlavně záření gama, beta a neutrony, 

- jaderná energetika – výroba energie v elektrárnách, pohon strojů. 
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Technické a spotřební předměty, tedy výrobky moderní technologie, se kterými 

se stále častěji setkáváme i v běžném životě, mohou emitovat určité malé množství 

ionizujícího záření. Jedná se buď o generátory záření (obrazovky televizní, počítačové, 

přístrojové) nebo o přístroje obsahující radioaktivní látky v uzavřené či otevřené formě 

(např. požární hlásiče, radioaktivní svítící hmoty). [1] 

 

Tab. 2. Podíl ozáření z jednotlivých zdrojů [1] 

celkem 88 % 
radon a jeho rozpadové produkty 48 % 

zemské (terestrální) záření 17 % 
vnitřní ozáření přírodními radionuklidy v těle 9 % 

přírodní zdroje záření 

kosmické záření (sekundární) 14 % 
celkem 12 % 

lékařské ozáření 11 % 
profesní ozáření 0,08 % 

technické a spotřební předměty 0,02 % 
jaderná energetika (mimo havárie) 0,04 % 

umělé zdroje ozáření 

radioaktivní spad 0,02 % 
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Graf 1. Průměrné radiační dávky jednotlivých zdrojů záření [1] 
 

Uvedené hodnoty jsou převzaty ze zprávy UNSCEAR. Průměrné radiační dávky 

z jednotlivých zdrojů záření vztažené na 1 člověka za 1rok. 
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Z praktického hlediska můžeme dále zdroje ionizujícího záření rozdělit na uzavřené 

a otevřené zářiče. Zatímco uzavřený radionuklidový zářič je takový, jehož úprava, 

například zapouzdřením nebo ochranným krytím, zabezpečuje zkouškami ověřenou 

těsnost a vylučuje tak, za předvídatelných podmínek jeho použití, opotřebování a únik 

radionuklidů ze zářiče, otevřený radionuklidový zářič není uzavřen ani jinak chráněn 

proti možnému rozptylu radioaktivních látek do okolí (například kapaliny, sypké látky, 

atd. v málo odolných obalech). 

Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost (SÚJB) klasifikuje zdroje ionizujícího záření podle vzestupného ohrožení 

zdraví a životního prostředí ionizujícím zářením jako nevýznamné, drobné, jednoduché, 

významné a velmi významné, a to na základě například příkonu dávkového ekvivalentu, 

technické úpravy a způsobu provedení, aktivity a hmotnostní aktivity radionuklidových 

zářičů, dále také možnosti úniku radionuklidů z radionuklidových zářičů, možnosti 

vzniku radioaktivních odpadů a náročnosti jejich zneškodnění, typického způsobu 

nakládání a související míry možného ozáření, potenciálního ohrožení plynoucího 

z předvídatelných poruch a odchylek od běžného provozu, neoprávněného použití, nebo 

nesprávného použití nebo rizika vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnosti 

následků takové události a možnosti zásahů. [4] 

Vymezení toho, co je zdroj ionizujícího záření, není jednoduché. V praxi se tedy 

vychází z toho, že za zdroj ionizujícího záření jsou považovány ty předměty, látky 

a zařízení, které mohou způsobit ozáření již opodstatňující provádění určitých 

regulačních a ochranných opatření. 

U radionuklidových zdrojů připadá v úvahu celková aktivita látky, její měrná 

aktivita a možné způsoby expozice osob. U všech zdrojů záření se pak berou v úvahu 

dávkové příkony v okolí zdroje záření a především v místech možného pohybu osob. [5] 

 

3.4. Způsoby ozáření a účinky ionizujícího záření 

K tomu, abychom mohli účinně řešit ochranu proti ionizujícímu záření, musíme znát 

veličiny, které nám charakterizují: 

- zdroj záření, 

- pole záření, 

- působení na látku, 

- působení na člověka. 
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3.4.1. Základní veličiny a pojmy charakterizující zdroje ionizujícího záření 

Aktivita charakterizuje množství radioaktivní látky. Představuje počet 

radioaktivních přeměn v daném radionuklidu za jednotku času. Aktivita se označuje 

písmenem A a její jednotkou je becquerel (Bq), jehož rozměr je s-1 (jedna přeměna 

za sekundu). V minulosti se pro tuto veličinu používala jednotka curie (Ci), 

kdy převodní vztah je 1 Ci = 3,7.1010 Bq. [5] 

Pro přesnější charakteristiku radionuklidu je nutné vztáhnout jeho aktivitu k vhodně 

zvolené jednotce a to k hmotnostní, objemové nebo plošné. 

Aktivita radionuklidu není konstantní veličinou. Její hodnota klesá v závislosti 

na čase podle exponenciálního vztahu. Aktivita radionuklidu klesá tak, že vždy po 

uplynutí charakteristické doby T klesne na polovinu původní hodnoty. Tato doba T 

se nazývá poločas přeměny (poločas rozpadu) daného radionuklidu. Čím je poločas 

přeměny delší, tím pomaleji se radionuklid rozpadá. [6] 

Počet přeměn za jednu sekundu (aktivita zářiče) jak uvádí [6] je úměrný celkovému 

počtu dosud nepřeměněných jader s konstantou úměrnosti. Čím více bude radionuklid 

obsahovat množství nerozpadlých jader, tím bude jeho aktivita větší. U většího 

množství jader je totiž vyšší pravděpodobnost toho, že dojde k rozpadu některého 

z jádra. 

Počet jader radionuklidu musí v čase klesat podle stejného zákona jako aktivita. 

Pokles počtu nerozpadlých jader daného radionuklidu v závislosti na čase znázorňuje 

graf 2. [6] 

 

 

Graf 2. Pokles počtu nerozpadlých jader radionuklidu v závislosti na čase. [6] 
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Další jednoznačnou charakteristikou zdroje záření je energie emitovaných částic. 

Na této energii jsou závislé vlastnosti emitovaného záření (počet vytvářených iontů 

v dané látce, dolet částic, působení záření na člověka, apod.). Jednotkou této energie 

je joule (J). V jaderné fyzice se používá jednotky elektronvolt (eV), nebo jeho násobky 

(keV, MeV, atd.), kdy platí, že 1 eV = 1,6.10-19 J. [2] 

 

3.4.2. Veličiny charakterizující pole ionizujícího záření 

Kolem zdrojů ionizačního záření existuje určité pole záření, které se charakterizuje 

fluencí částic nebo fotonů (hustotou prošlých částic nebo fotonů) Φ. Často se používá 

další veličiny, kterou je příkon fluence částic nebo fotonů (hustota toku částic nebo 

fotonů) φ. Jednotkou příkonu fluence je m-2.s-1. [6] 

 

3.4.3. Působení záření na látku 

Dozimetrických veličin charakterizujících interakci pole ionizujícího záření 

s látkovým prostředím je celá řada. Základní veličinou je dávka a její dávkový příkon. 

Dávka charakterizuje energii záření zeslabenou (absorbovanou) v hmotnostní 

jednotce ozařované látky. Označuje se písmenem D a její jednotkou je gray (Gy) 

s rozměrem J.kg-1. Dávka jednoho Gy tedy znamená, že v jednom kilogramu ozařované 

látky se absorbuje energie záření 1 J. Dávka za jednotku času se nazývá dávkový 

příkon P, jde tedy o přírůstek dávky za časový interval. Jeho jednotkou je Gy.s-1. 

V běžné praxi se používají jednotky nižší spíše mGy.h-1 nebo Gy.h-1. [2,3] 

 

3.4.4. Působení záření na člověka 

Veličiny, které charakterizují působení ionizujícího záření na člověka, vycházejí 

z veličiny dávka, tj. z energie, kterou ionizující záření předá buňkám, tkáním a orgánům 

v lidském organizmu. Škodlivé účinky tohoto záření primárně souvisí s ionizací atomů 

prostředí, kterým prochází. Ionizační schopnost záření o různých energiích a různých 

typů je odlišná. Proto také stejná dávka sdělená například dané tkáni nebo orgánu vede 

k rozdílným biologickým účinkům. Tato skutečnost vedla k zavedení veličin radiační 

ochrany, které jsou definovány jako součin dávky a koeficientů, které charakterizují 

rozdílnou citlivost biologických tkání k různým typům a energiím záření a také 

k rozdílné radiosenzitivitě různých tkání či orgánů k danému typu a energii záření. [2] 
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V praxi se provádí průměrování dané veličiny přes oblast zájmu (orgán, tkáň, 

apod.). 

Ekvivalentní dávka HT, která charakterizuje citlivost dané tkáně k různým druhům 

ionizujícího záření, je součin radiačního váhového faktoru wR a střední absorbované 

dávky DTR v orgánu nebo tkáni T pro ionizující záření typu R jak uvádí [2]. Je dána 

vztahem: 

HT = wR . DTR, 

[2] 

kde : DTR – střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (Gy) 

wR   –  jeden z koeficientů radiačního váhového faktoru ( - ). 

 

Dávkový ekvivalent H je součin jakostního činitele Q a absorbované dávky D 

v uvažovaném bodě tkáně. Platí vztah uvedený v publikaci [5]: 

 

H = Q . D, 

[3] 

kde : D – střední absorbovaná dávka v zasažené tkáni (Gy) 

Q – jakostní faktor 

 

Jednotkou pro ekvivalentní dávku a dávkový ekvivalent je opět J.kg-1. Aby se tato 

jednotka odlišila od jednotky dávky, používá se pro ně speciální název sievert (Sv). 

V praxi se často používají dílčí jednotky a to mSv, Sv a nSv. Jakostní faktor Q 

vyjadřuje rozdílnou biologickou účinnost různých druhů záření, respektive kolikrát 

je dané záření účinnější než záření gama.  

Aby bylo možné hodnotit účinky celotělového ozáření jsou zavedeny tzv. tkáňové 

váhové faktory wT . Pomocí těchto koeficientů je definována efektivní dávka. Efektivní 

dávka E se stanoví jako součet součinů ekvivalentních dávek HT v jednotlivých 

orgánech a tkáních a příslušných tkáňových váhových faktorů wT, jež vyjadřují 

rozdílnou radiosenzitivitu orgánů a tkání z hlediska pravděpodobnosti vzniku 

stochastických účinků. Jak uvádí publikace [2] platí vztah: 
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E = ΣΣΣΣ wT . HT , 

[4] 

kde : HT – ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu (Sv) 

wT – tkáňový váhový faktor 

 

Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně 

k celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným celotělovým ozářením. Vyšší 

hodnota wT znamená vyšší radiosenzitivitu z hlediska stochastických účinků. [2] 

Pro hodnocení vnitřního ozáření (vnitřní kontaminace) člověka se používají 

následující veličiny: 

příjem radioaktivní látky I – aktivita radionuklidu, který byl přijat do lidského  

organizmu z vnějšího prostředí, obvykle požitím nebo vdechnutím. Jednotkou 

příjmu je becquerel (Bq), 

úvazek efektivní dávky E (τ), případně úvazek ekvivalentní dávky HT (τ) –  

časové integrály efektivní dávky, popřípadě ekvivalentní dávky odpovídající 

po dobu τ od příjmu radionuklidu. [2] 

 

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) č. 307/2002 Sb., 

o radiační ochraně, stanoví pro činnost vedoucí k ozáření základní obecný limit pro 

součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního 

ozáření 1mSv . rok-1. Tento limit se však nevztahuje na některé činnosti. [4] 

 

Na osoby může působit ionizující záření třemi základními způsoby: 

 zevním ozářením, 

 povrchovou (vnější) kontaminací, 

 vnitřní kontaminací. 

K zevnímu ozáření osob dochází v případě, kdy se zdroj záření nachází mimo 

osobu. Osoby jsou vystaveny pouze záření emitovaného zdrojem záření. Vztah mezi 

aktivitou zářiče a dávkovým příkonem v okolí zářiče závisí na jeho aktivitě, druhu, 

počtu, energii záření, hmotnosti, tvaru a na vzdálenosti osob od zářiče. Zevní ozáření 
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je rovněž možné při plošné kontaminaci povrchu nebo při rozptýlení radionuklidu 

v ovzduší. 

Zevní ozáření můžeme také rozdělit na ozáření celotělové a ozáření lokální. 

O celotělovém ozáření mluvíme tehdy, je-li zářič ve větší vzdálenosti od těla osoby 

a nebo je rozptýlen v jejím okolí. Dávka v těle člověka je v takovém případě 

rovnoměrně rozdělena. K lokálnímu ozáření dochází tehdy, jestliže je člověk 

v blízkosti malého zářiče nebo je vystaven pouze úzkému svazku záření v důsledku 

clonění/stínění zářiče nebo osoby. V takovém případě je dávka v těle rozdělena 

nerovnoměrně. [2,3] 

 

Povrchovou (vnější) kontaminací se rozumí přítomnost radionuklidů na povrchu 

organizmů v podobě kapaliny, aerosolu nebo pevných částic. K této kontaminaci 

dochází přenosem jednak přímým stykem s rozptýlenou radioaktivní látkou, 

potřísněním nebo následnou sedimentací aerosolů či prachů. 

 

Vnitřní kontaminace je vniknutí radioaktivní látky do organismu. Cesty vstupu 

do organizmu jsou: ingesce (spolknutí), inhalace (vdechnutí) a průnik neporušenou 

nebo porušenou kůží. 

Po vniknutí radioaktivní látky do organizmu dochází s ohledem na chemické 

vlastnosti dané látky k různému chování uvnitř organizmu. Některé radionuklidy nejsou 

v těle vázány a posléze jsou vyloučeny. U některých radionuklidů dochází v těle 

organizmu k chemické reakci a následnému vlivu na tento organizmus. [1] 

 

Podstatou biologického účinku ionizujícího záření je předání energie záření živému 

organizmu. Biologický účinek ionizujícího záření na tento organizmus je závislý 

na druhu a energii záření a na velikosti absorbované dávky, jak ukazuje také tabulka 3. 

Primárním působením ionizujícího záření jsou fyzikální účinky na látku (organizmus) 

jako například ionizace a excitace atomů, které mohou vést následně k chemickým 

změnám a v případě živé tkáně i k biochemickým změnám. Pro účinek ionizujícího 

záření v organizmu je charakteristický lavinovitý vývoj poškození. [1,2,3] 

 

Podle mechanizmu předání energie ionizujícího záření danému organizmu 

se rozlišují přímé a nepřímé účinky. 
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Přímé účinky ionizujícího záření jsou zprostředkovány fyzikálními a fyzikálně-

chemickými procesy absorpce energie ionizujícího záření, které vedou přímo 

ke změnám ve významných buněčných strukturách. Podstatou přímého účinku 

je fyzikální přenos energie. 

Nepřímý účinek je zprostředkován produkty radiolýzy vody, které vedou ke vzniku 

aktivních molekul působících na biologicky významné struktury. Podstatou nepřímého 

účinku je chemický a biochemický přenos energie. [7] 

 

Biologické účinky ionizujícího záření a možné zdravotní následky ozáření lze dělit 

z několika hledisek na stochastické a deterministické, časné a pozdní a na somatické 

a genetické. 

Deterministické účinky ozáření nastanou vždy po obdržení dávky. Ionizující záření 

může způsobit tzv. buněčnou smrt, kdy je buňka zcela zničena, a dochází tím k vyřazení 

takto postiženého orgánu z funkce. Aby k takovému poškození došlo, musí být 

dosažena respektive překročena tzv. prahová dávka, charakteristická pro daný účinek. 

Pod tímto prahem účinek nenastává. Naopak při vysokých dávkách záření je počet 

poškozených buněk tak velký, že organismus není schopen regenerace a reparace 

a buňky hynou. Poškození tkáně je tedy přímo úměrné obdržené dávce. S rostoucí 

dávkou roste také pravděpodobnost vzniku poškození a zároveň závažnost poškození. 

Při celotělovém ozáření je prahová dávka 1 Gy. Závislost velikosti poškození na dávce 

je patrné z grafu 3. [7] 

Velikost  Velikost  
poškození

prahová dávka
Dávka

%

 

Graf 3. Deterministické následky ozáření [7] 

 

Stochastické účinky jsou vyvolány změnami v genetické informaci buněk DNA 

a nejsou závislé na velikosti obdržené dávky. Stochastické účinky jsou nahodilé 

a nepředvídatelné. Na absorbované dávce závisí pouze pravděpodobnost výskytu 
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nádorového či genetického poškození. Pravděpodobnost výskytu poškození buněk 

je lineárně závislá na dávce, což ukazuje graf 4. Tyto účinky mají jiný mechanizmus 

vzniku. Záření buňku nezabije, ale změní její genetickou výbavu tak, že dojde 

ke změnám, které po několika letech, obvykle však až po desítkách let, vyústí 

do rakovinného bujení. Stochastické účinky jsou bezprahové, tzn., že neexistuje prahová 

dávka, pod kterou by nedocházelo k mutacím. [2] 

Pravděpodobnost
poškození

Dávka

%

 

Graf 4. Stochastické následky ozáření [7] 

 

Tab.3. Účinky ionizujícího záření [7] 

STÁDIUM PROCESY TRVÁNÍ 

 Fyzikální Absorpce energie ionizujícího záření, ionizace vody 10-16 s  

 Fyzikálně- 
 chemické Interakce iontů s molekulami, vznik volných radikálů 10-14  s 

 Chemické Interakce radikálů s organickými molekulami  
      
     sekundy 
 Denaturace důležitých    
 buněčných složek    
 a fragmentů                 Interakce s DNK  

 Biologické Smrt buňky Změna genetické  
   informace buňky, mutace  desítky 
       minut až 
 Usmrcení Zánik vázaný      desítky 
 v klidovém na buněčné     let 
 stavu dělení somatická genetická  

 
 ÚČINKY 

DETERMINISTICKÉ 
(NESTOCHASTICKÉ) STOCHASTICKÉ 

 

 ZÁŘENÍ ČASNÉ POZDNÍ  

 SOMATICKÉ GENETICKÉ  
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Následky ozáření se z hlediska doby nástupu a časového průběhu účinků záření 

na organismus dělí na dvě skupiny a to na časné a pozdní. 

Časné se vyvíjí během krátké doby po jednorázovém ozáření větší dávkou, 

kdy v organizmu dochází k zániku významného množství buněk ozářené tkáně. 

Pozdní následky se mohou projevit až po letech či desítkách let. Tyto následky 

vznikají jednak jako deterministické po dlouhodobé či opakované expozici menšími 

dávkami (nenádorová pozdní poškození), jednak jako stochastické tedy nádorová 

a genetická poškození (mutace zárodečných buněk). [2,7] 

 

Následky ozáření lze také dělit na somatické a genetické, jak také uvádí tabulka 4. 

Somatické, tedy takové, které se projevují přímo na ozářené osobě například 

v podobě zhoubných nádorů. 

Genetické, které se neprojeví na postižené (ozářené) osobě, ale projevují se 

na potomcích v dalších generacích. [2,7] 

 

Tab.4. Následky ionizujícího záření [7] 

 
ÚČINKY 

DETERMINISTICKÉ 
(NESTOCHASTICKÉ) 

STOCHASTICKÉ 
 

ZÁŘENÍ ČASNÉ POZDNÍ  

 SOMATICKÉ GENETICKÉ 

 Akutní    

 

ZDRAVOT. postradiační Chronický    
NÁSLEDKY syndrom  útlum  Leukémie   

 ("nemoc  krvetvorby    
 z ozáření")     
 Akutní       
 lokální změny Chronický  Následky  
 (nenádorová zánět Nádorová u potomstva  
 poškození kůže poškození   
 orgánů)  orgánů   
 Poškození  (rakovina)   
 vývoje Zákal oční    
 zárodku čočky    
 či plodu     
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1.5. Metody ochrany před účinky záření 

Cílem ochrany před účinky záření je vyloučení deterministických účinků a snížení 

pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků na rozumně dosažitelnou úroveň. 

Pro dosažení vytyčeného cíle je možno použít následujících principů. 

Princip zdůvodnění představuje zahájení a provádění jakékoliv činnosti způsobující 

ozáření osob, které však musí být zdůvodněno přínosem této činnosti pro společnost. 

Princip optimalizace je založen na tom, že ozáření osob musí být vždy tak malé, 

jak jen lze optimálně dosáhnout při uvážení všech ekonomických a společenských 

hledisek. Princip optimalizace lze vyjádřit grafem 5. [7] 

 

 

Graf 5. Princip optimalizace [7] 

 

Princip limitování dávek spočívá v tom, že obdržená dávka jednotlivých osob 

ze všech činností a zdrojů (s výjimkou ozáření z přírodního pozadí a při lékařských 

výkonech) nesmí překročit stanovené limity. [7] 

 

První dva uvedené principy vycházejí z ochrany společnosti. Třetí z uvedených 

principů sice chrání jednotlivce, hodnoty limitů však vycházejí z optimalizace 

pro společnost. [4,8] 
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V § 4, odst. 7, písm. c) zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění (atomový zákon) a v § 3, 

odst. 5, písm. e) vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb., se uvádí, že havarijní ozáření 

zasahujících osob nesmí překročit desetinásobek limitů stanovených pro ozáření 

radiačních pracovníků, pokud nejde o případ záchrany lidských životů či zabránění 

rozvoje radiační mimořádné události s možnými rozsáhlými společenskými 

a hospodářskými důsledky. [4,8] 

 

Úkolem ochrany je tedy snížení absorbované dávky v organizmu na co nejnižší míru 

a tím podstatně omezit rizika nežádoucích účinků na ozářený organizmus. Velikost 

obdržené dávky ovlivňují tři základní faktory. Jsou to fyzikální vlastnosti záření (druh 

a energie záření), doba expozice a geometrické podmínky. [2,5] 

 

Existují čtyři základní způsoby ochrany před ionizujícím zářením. Tři z nich 

se týkají ochrany před zevní (povrchovou) kontaminací a čtvrtý je spojen s ochranou 

proti vnitřní kontaminaci. 

Čas jako minimální doba pobytu v blízkosti zářiče respektive promyšlení 

pracovních postupů nebo zásahu před zahájením zásahu, tedy před přiblížením se 

ke zdroji ionizujícího záření. 

Vzdálenost od zdroje ionizujícího záření, odstoupení od zdroje, použití 

manipulátorů nebo jiných technických prostředků nevyžadujících přítomnost živé síly. 

Pro zasahující jednotky je nutné provádět monitorování dávek již ve vzdálenosti 

několika desítek metrů od potenciálního místa výskytu zdroje záření, zejména nemají-li 

o něm před zásahem žádné informace. 

Stínění tedy využití polovrstev, používání ochranných prostředků jako například 

zástěr, zástěn, atp., použitím úkrytů. [2,5,7] 

 

Ochrana proti vnitřní kontaminaci spočívá v používání ochranných prostředků 

zejména dýchací techniky a dodržování elementárních pravidel hygieny. 
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4. Popis a vyhodnocení technického vybavení jednotek Hasičského  

záchranného sboru na činnosti spojené se zásahy v prostorech 

s ionizačním zářením 

Technické vybavení jednotek HZS na činnosti spojené se zásahy v prostorech 

s ionizačním zářením lze rozdělit na dvě skupiny. První skupinu tvoří detekční přístroje, 

kterými jsou vybaveny jednotky dislokované na jednotlivých stanicích HZS krajů. 

Druhou skupinu technického vybavení tvoří detekční přístroje chemických laboratoří. 

 

4.1. Detekční přístroje jednotek Hasičských záchranných sborů krajů 

HZS ČR je vybaven řadou měřících přístrojů, které jsou rozmístěny v jednotkách 

HZS krajů plošně v počtu, který je závislý na tom, zda jde o jednotku základní, střední 

nebo opěrnou v systému předurčenosti na řešení událostí spojených s přítomností 

nebezpečných látek. Všechny tyto přístroje jsou stanovenými měřidly a jejich ověřování 

se provádí pravidelně každé dva roky v autorizovaném metrologickém středisku 

v Opravárenském závodě Olomouc. Příklad rozmístění přístrojového vybavení v rámci 

Plzeňského kraje je uveden v tabulce 5, která pokračuje na následující straně. 

 

 

Tab. 5. Přehled přístrojového vybavení HZS Plzeňského kraje  

Prostředky Rok 

výr. 

ÚO 

Rokycany 

ÚO 

Tachov 

ÚO 

Plzeň 

ÚO 

Klatovy 

ÚO 

Domažlice 

Cel. 

u-RAD 2008 2 2 7 3 2 16 

DMC SOR/R 2008 4 4 12 5 4 29 

GI 3-H 2005 1 3 13 4 3 24 

2010  1 1 1  3 DC-3H-08 

2008   1   1 

2003    2  2 

2002    2  2 

1989    1  1 

1992   8   8 

1986 1 3   2 6 

DC-3E-98 

1985 1     1 

DC-3E-83 1985   1   1 

DC-3B-72 1990   1   1 

DC-3A-72 1992   3   3 
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Prostředky Rok 

výr. 

ÚO 

Rokycany 

ÚO 

Tachov 

ÚO 

Plzeň 

ÚO 

Klatovy 

ÚO 

Domažlice 

Cel. 

Siemens 

MK2 

2002  2    2 

β-sonda 2010   3   3 

 

Detekční přístroje používané zasahujícími jednotkami HZS ČR ke zjišťování 

přítomnosti zdrojů záření, dávek, dávkových příkonů a povrchové kontaminace 

se rozdělují na indikátory, operativní dozimetry, měřiče plošné aktivity a měřiče 

dávkového příkonu. 

 

4.1.1. Indikátory 

K minimalizaci rizika ozáření zasahujících příslušníků ionizujícím zářením 

při zásahu byl po roce 2005 do výbavy HZS ČR zaveden kapesní indikátor gama záření  

GI 3-H. Kapesní indikátor gama záření GI 3-H na obrázku 2, je malé, lehké 

a bezobslužné zařízení, které je skladováno a převáženo ve stále zapnutém stavu. 

Při opouštění vozidla na místě zásahu se velitelem určený příslušník vybaví tímto 

indikátorem tak, aby nebyla zamezena ani omezena zvuková a vizuální signalizace. 

Úkolem indikátoru GI 3-H je pouze upozornit příslušníky na překročení předem 

nastavené signalizační hladiny dávkového příkonu. Kapesní indikátor GI 3-H má 

výrobcem pevně nastavené dvě signalizační úrovně dávkového příkonu. Po zaznění 

první signalizace, tři krátká po sobě jdoucí pípnutí s delšími prodlevami a stejné 

problikávání červené led diody, je již příslušník povinen standardně provést radiační 

průzkum stanovenými měřidly z důvodu podezření výskytu zdroje ionizujícího záření 

v místě zásahu. Tato první signalizace upozorní příslušníka na dávkový příkon, který je 

3 až 6 krát vyšší než přírodní pozadí tj. cca 2 µSv/h. Druhá signalizace, zdvojený 

zvukový a vizuální signál, upozorňuje příslušníky na dávkový příkon 10 µSv/h, 

při kterém je již třeba určitých bezpečnostních opatření. [7] 

V obou případech signalizace je však nutné hodnotu dávkového příkonu změřit 

pomocí stanovených měřidel, které jsou ve výbavě HZS. 
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Obr. 2. Indikátor ionizujícího záření GI 3-H 

 

Příslušenství ke kapesnímu indikátoru ionizujícího záření GI 3-H tvoří nabíječka 

s testerem stavu baterií. 

 

4.1.2. Operativní dozimetry 

Operativní (osobní) dozimetry slouží ke sledování obdržených dávek a dávkového 

příkonu zasahujících osob pohybujících se v blízkosti zdroje ionizujícího záření podle 

atomového zákona [8]. Nosí se na bezpečnostní tkanici na hrudi ve výši prsou pod 

ochranným oděvem. Jejich výhodou je okamžitá indikace hodnoty obdržené dávky, 

jsou lehké, odolné a snadno ovladatelné. Jsou vybaveny akustickou signalizací varující 

uživatele před vysokými dávkovými příkony. Lze je rovněž použít ke sledování 

skupinových dávek při radiační mimořádné události menšího rozsahu. Pomocí PC lze 

zjišťovat historii ozáření zasahujících v čase. [7] 

Mezi nejrozšířenější (nejpoužívanější) osobní dozimetry můžeme zařadit osobní 

elektronický dozimetr – SIEMENS EPD Mk2 jako monitor radiace, který detekuje 

a měří beta a gama záření. Zařazeny do výbavy v letech 2002 – 2003. 

Dalším často používaným osobním dozimetrem je dozimetr RAD 60, který je velmi 

podobný dozimetru EPD Mk2. Liší se pouze v nastavených rozsazích. 

Nejnovějším přírůstkem mezi osobními dozimetry je dozimetr SOR/R-20 verze 

DMC, který je ve vybavení zásahových jednotek PO od roku 2008, znázorněn 

na obrázku 3. Speciálně upravený dozimetr pro potřeby HZS, který vychází z vojenské 

verze. Rovněž používán při zásahu pro stanovení obdržených dávek a signalizaci 

překročení dvou alarmových úrovní (1mSv a 50 mSv). Je odolný dle požadavků NATO, 

vodotěsný do hloubky 1m (krytí IP 42), odolný proti nárazu, vibracím, záření, 

má odolnost na pole záření do 50 Sv/h a až do 100Sv, hodnocen jako bezpečný 
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ve výbušném prostředí a je dle výrobce také odolný proti  elektromagnetickému impulsu 

(EMI) při výbuchu jaderných zbraní. Upevnění dozimetru uživatelem se provádí 

pomocí klipsu nebo na tkanici s bezpečnostním klipem. Základní parametry (rozsahy) 

jsou uvedeny v následující tabulce 6. [7] 

 

Tab. 6. Parametry (rozsahy) dozimetru SOR/R-20 verze DMC [7] 

Detektor křemíková dioda pro záření gama 

Rozsah ekv. dávek 1 Sv do 10 Sv 

Rozsah příkon dáv. ekv. od pozadí do 10 Sv/h zobrazuje od 10 

Sv/h 

Energetický rozsah ± 20% (50keV-2MeV) 

Energetický rozsah ± 50% (2MeV-6MeV) 

Přesnost  ± 20% v celém rozsahu 

Hmotnost 55g  (včetně baterie) 

Rozměry 80,5 x 48 x 9 mm 

 

U dozimetru SOR/R-20 je možno rozeznávat tři stavy: 

 Individuální stav – použití jako skupinový dozimetr pro Základní jednotky PO 

(Z-JPO) 

 Pohotovostní stav – dozimetr začne měřit až po stlačení tlačítka (na displeji 

se nápis „pauze“ změní v číselnou hodnotu) – využití pro přidělování dozimetru 

osobám jdoucím do zásahu (využití pro S-JPO) 

 Satelitní stav – kdy je dozimetr vydán přes čtečku umístěnou v kufru TED 

(pro O-JPO) 

 

Obr. 3. Osobní dozimetr SOR/R-20 verze DMC 
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Příslušenstvím k osobnímu dozimetru SOR/R-20 je hands free čtečka LDM 220 

na obrázku 4, která umožňuje komunikaci centralizovaných softwarů s dozimetry řady 

SOR. Spojení mezi čtečkou a dozimetrem je realizováno radiovým signálem. Hands 

free čtečka LDM 220 je připojena k PC USB portem a jejím prostřednictvím se provádí 

vyhodnocování a nulování dozimetrů, které se provádí přímo na stanicích, kde je čtečka 

dislokována. Mezi další úlohy, ke kterým je čtečka určena dle pokynu GŘ 35 

o Prozatímní službě osobní dozimetrie [9], patří například nastavování osobních 

dozimetrů do pohotovostního režimu, načítání historie z paměti osobního dozimetru 

nebo obnovení stavu dozimetru po výměně zdroje napájení. 

 

 

Obr. 4. Čtečka LDM 220 

 

4.1.3. Měřiče plošné aktivity 

Měřiče plošné aktivity měří aktivitu kontaminované plochy obvykle v Bq.cm-2, 

ale pouze pro ty radionuklidy, na které jsou testovány a pro které mají ve své paměti 

uložené korekční faktory. Rozsahy těchto přístrojů jsou obvykle od  0 do  30 kBq.cm-2. 

Výhodou těchto měřičů je jejich přesnost a snadná ovladatelnost. Nejčastěji měří gama 

záření nebo gama + beta záření. Pouze u některých typů těchto přístrojů lze měřit i alfa 

záření. Nevýhodou je malá odolnost měřící plochy těchto přístrojů proti mechanickému 

poškození a možnost kontaminace samotného měřícího přístroje při kontaktu 

s proměřovanou plochou. Naměřené hodnoty závisí na vzdálenosti, ve které se plošná 

aktivita měří. [3] 

Měřiči plošné kontaminace jsou převážně vybavovány chemické laboratoře HZS 

krajů. O nejčastěji používaných zástupcích této kategorie měřičů bude provedena 

zmínka v kapitole 4.2. 
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4.1.4. Měřiče dávkového příkonu  

Nejrozšířenějším a nejpoužívanějším v této skupině měřičů u jednotek HZS ČR 

je přenosný radiometr DC-3E-98 na obrázku 5, skládající se ze sondy a samostatného 

přístroje. Je určen k měření dávkového příkonu γ-záření, zjišťování β-záření, měření 

plošné aktivity a k měření měrné aktivity tekutých a sypkých materiálů. Je vybaven 

akustickou indikací. Rozsah měření pro plošnou aktivitu je od 0 do 30 kBq.cm-2 a pro γ-

záření od 0 do 10 mGy.h-1. Sonda je opatřena kabelem o délce 3,6 metru. Přístroj 

se vyznačuje nízkou hmotností, vysokou odolností, snadnou ovladatelností a okamžitým 

vyhodnocením dávek a dávkového příkonu. [2,3,7] 

 

 

Obr. 5. Radiometr DC-3E-98 [7] 

 

Předchůdci tohoto přístroje byly přístroje obdobných kvalit lišící se označením 

modelové řady jako například intenziometry DC-3A-72, DC-3B-72 nebo radiometry 

DC-3E-83. Tyto přístroje jsou dnes již jen v ojedinělých případech stále ve službě, 

což vyplývá např. z tabulky 5. 

Vzhledem k tomu, že platnost typového schválení radiometru DC-3E-98 skončila 

v roce 2009, je již i tento postupně nahrazován novou verzí. 

Novou verzí výše popsaného radiometru je plně digitalizovaný radiometr DC-3H-

08, který je doplněn významnými doplňky vytvořenými na základě praktických 

metrologických a ergonomických testů. Přístroj, na obrázku níže, umožňuje provádět 

radiační průzkum, kontrolu kontaminace osob a předmětů, zjišťovat dávku a přípustné 

doby pobytu pro zadané hodnoty tolerovatelné dávky. Slouží zároveň i jako indikátor 

pole ionizujícího záření beta a gama. 
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Obr. 6. Radiometr DC-3H-08 [7] 

 

Radiometr DC-3H-08 je složen ze dvou částí a to vyhodnocovací velkoplošné 

jednotky, kterou je možno oddálit od přístroje, a z detekční jednotky. Detekční jednotka 

disponuje dvěma detektory a to detektorem SBT10 pro měření nižších hodnot příkonu 

prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) a plošné aktivity a detektorem ZP-1302 

pro měření vyšších hodnot PPDE. Vyhodnocovací jednotku, jak bylo uvedeno, je možné 

oddálit od přístroje, neboť má samostatný zdroj napájení a komunikace (přenos dat) 

s přístrojem probíhá bezdrátově pomocí Bluetooth, což umožňuje provedení měření 

i v obtížně přístupných místech. V ideálních podmínkách se tato vzdálenost pohybuje 

okolo 150 metrů. Radiometr pracuje ve dvou základních režimech: 

 vyhledávací (rychlá odezva měřidla) 0,5s, 

 měřící (automatické přepínání detektorů a doby měření) 0,5 – 50s. [7] 

 

Přibližně ve stejném časovém období (2009 – 2010), kdy začalo u HZS ČR docházet 

k výměnám starších radiometrů za nový typ DC-3H-08, byl k jednotkám dodáván 

i zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 jako civilní verze vojenské verze přístroje. 

Tento zásahový dozimetr (obrázek 7) lze použít jednak jako indikátor přítomnosti 

zdrojů záření gama (plně nahrazuje prostředek GI-3H), jednak jako měřič dávkového 

příkonu v místě zásahu pro stanovení doby pobytu, rovněž ho lze použít jako přístroj 

pro vytyčování bezpečnostní zóny záření gama, pro stanovení obdržené dávky 

a signalizaci překročení dvou signalizačních úrovní. Přístroj provádí aktualizaci hodnot 

v intervalu 1 sekunda, to má za následek velmi výrazně rychlejší odezvu oproti běžným 
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přístrojům, což je podstatný faktor pro zásahové jednotky. Je vodotěsný do 1m, odolný 

proti nárazu, vibracím, záření, bezpečný při použití ve výbušném prostředí, odolný proti 

E-M záření, odolný proti EMP při výbuchu jaderných zbraní, napájení přístroje 

je z baterií 4 x AAA. 

Přístroj URAD 115 dále disponuje automatickým přepínáním rozsahů, 6 lehce 

ovladatelnými tlačítky, 2 LED pod displejem pro signalizaci alarmu příkonu (na levé 

straně) a kumulované dávky (vpravo), infračerveným portem, akustickou indikací 

impulzů pro dohledávání zdroje, vibračním alarmem s možností signalizace alarmu: 

vibrační, akustická a světelná. Dále má úsporný monitorovací režim (SLEEP), možnost 

nastavení pracovních parametrů pomocí PC, možnost připojení k GPS a je vybaven 

simulačním módem pro cvičné účely. [7] 

 

 

Obr. 7. Radiometr URAD 115 [7] 

 

Přístroj jde vložit do pouzdra nebo se dodává ze zadním klipsem pro uchycení.  

Do příslušenství k přístroji dále patří rámeček zabraňující nechtěnému zmáčknutí 

tlačítek a nabíječka akumulátorů. 

V současné době jsou k radiometru URAD 115 dodávány jednotkám PO doplňky 

k měření plošné aktivity externí sondy tzv. β-sondy s označením EXB 14 nebo typ 

A/B/G. Tyto sondy umožňují rozšíření použití tohoto přístroje, který je co do použití 

plně srovnatelný s radiometry řady DC-3. Sonda (na obrázku 8) umožňuje měření 

povrchové kontaminace (alfa)/beta/gama, má vlastní napájení a elektroniku, URAD 115 

používá pouze jako zobrazovací jednotku, je mechanicky odolná, komunikuje s URAD 
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115 pomocí kabelu s IR rozhraním, je vybavena autodiagnostikou, svou funkčnost 

indikuje pomocí LED diod na sondě. 

 

 

Obr. 8. β- sonda  k radiometru URAD 115 [7] 

 

K radiometru je dnes dále možno připojit komunikační modul UCM 100, 

který pomocí GPS a WiFi komunikace předává informace do monitorovací soustavy 

nebo PC o monitorování například v jedoucím vozidle s ukládáním dat do paměti 

URAD. Tímto způsobem je tedy například možné monitorování rozsáhlých ploch, 

možnost současného sledování a zobrazování dat z více přístrojů, možnost rozšíření 

vzdáleností přenosové sítě pomocí přenosových stanic, atp.. [7] 

 

4.2. Vybavení chemických laboratoří 

Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly součástí HZS ČR jsou chemické laboratoře 

HZS krajů a chemická laboratoř Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) Lázně Bohdaneč. 

Tyto laboratoře používají pro svou činnost, ke které jsou předurčeny, kromě výše 

uvedených prostředků další přístrojové vybavení pro radiometrická měření a hodnocení 

radiační situace. 

Mezi používané přístroje chemických laboratoří například patří: 

 Mnohokanálový přenosný analyzátor InSpektor 1000 – CANBERRA, který je 

využíván především pro „terénní“ aplikace vyžadující měření dávkových 

příkonů, vyhledání zdrojů IZ, identifikaci radionuklidů, měření jejich aktivit, 

nabírání a analýzu spekter gama záření. Může být dále doplněný o neutronovou 

sondu k detekci neutronového záření. 
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 Víceúčelový operativní měřič RDS 120 RADOS je operativní měřič záření 

gama vhodný pro použití v těžkých provozních podmínkách požárních jednotek. 

Je využíván pro velký měřicí rozsah, možnost připojení gama sondy 

na teleskopické tyči. Při použití externí beta sondy může být využit 

pro monitorování kontaminace. 

 Monitor kontaminace FHT 111M CANBERRA je univerzální přenosný přístroj 

určený pro měření plošné kontaminace alfa, beta a gama. 

 Novější verzí monitoru kontaminace je LB 124 SCINT, který má vyšší detekční 

účinnost a nižší detekční limity. Mezi jeho přednosti také patří nižší hmotnost, 

vyšší spolehlivost měření, snadné ovládání a přehledný displej přizpůsobení 

menu přístroje podle způsobu použití a úrovně znalostí operátora, snadná oprava 

poškozeného okna detektoru. Součástí přístroje je kontrolní zdroj, napájecí 

adaptér, držák na stěnu a držák pro měření tenkých vzorků. 

 Terminál elektronických dozimetrů (TED) slouží k operativnímu vydávání 

dozimetrů osobám nebo skupinám a dále k vyhodnocování dozimetrů v místě 

zásahu. 

 

Chemické laboratoře HZS krajů používají rovněž například měřidla pro kontinuální 

měření dávkového příkonu a spektrometrickou analýzu v místě zásahu, které ve spojení 

s GPS slouží pro mobilní radiační průzkum. Rovněž disponují například přístroji 

pro měření půdního radonu, atp. [2] 

 

HZS ČR je rovněž součástí celostátní radiační monitorovací sítě (RMS). Řízením 

této radiační monitorovací sítě je pověřen Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Radiační 

situace na území ČR je průběžně monitorována stálými složkami RMS, ke kterým se při 

podezření na vznik nebo při vzniku mimořádné události radiačního charakteru přidávají 

pohotovostní složky RMS. Základem stálých složek RMS je síť včasného zjištění [10]. 

Jejich provoz zajišťuje mimo jiných subjektů také HZS ČR. Stálou složkou RMS, 

na jejíž činnosti se rovněž podílí HZS ČR, jsou mobilní skupiny, které jsou mimo jiné 

určeny k monitorování dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů v terénu 

a k provádění odběrů vzorků složek životního prostředí. Mobilní skupiny HZS ČR 

vybavené mimo jiné soupravami pro radiační monitorování jsou vyčleněny 

z chemických laboratoří HZS krajů. V návaznosti na výše uvedené disponuje HZS ČR 
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rovněž stacionárními hlásiči úrovně radiace (HÚR), které jsou dislokovány 

na vybraných požárních stanicích HZS krajů. Hlásiče úrovně radiace jsou prostředky 

typové řady DC-4. Jde o typy DC-4C-71 a novější DC-4D-82, které byly konstruovány 

jako prostředky systémového radiačního průzkumu a jsou stále využitelné pro 

monitorování radiační situace při použití jaderných zbraní, v případě vojenského 

ohrožení (ozbrojeného konfliktu), a také v případě mimořádných událostí nebo 

krizových situací nevojenského charakteru (např. teroristické útoky, havárie jaderných 

energetických zařízení, apod.). Jejich součástí jsou venkovní sondy zpravidla umístěné 

na plášti budovy a vnitřní vyhodnocovací a zobrazovací jednotka  s optickou 

a zvukovou signalizací. 

 

4.3. Hodnocení technického vybavení 

Hodnocení technického vybavení jednotek HZS ČR na činnosti spojené se zásahy 

v prostorech s ionizačním zářením vychází zejména z parametrů výše uvedených 

přístrojů používaných jednotkami PO v běžné praxi. Jak vyplývá i z tabulky v úvodu 

kapitoly došlo v posledních cca 3 – 6 letech k výrazné obměně přístrojové techniky jak 

přímo u jednotek dislokovaných na jednotlivých požárních stanicích, tak i u chemických 

laboratoří HZS krajů. Nově používané přístroje jsou oproti svým předchůdcům již plně 

digitalizované a umožňují komunikaci s PC jednak USB portem, tak i bezdrátovou 

komunikaci pomocí infraportů nebo Bluetooth. Možnost komunikace s PC přinesla 

nesporné výhody v podobě například vyhodnocování a nulování dozimetrů, které se 

provádí přímo na stanicích, kde je čtečka dislokována, nastavování dozimetrů 

do pohotovostního režimu, načítání historie z paměti přístroje, obnovení stavu 

po výměně zdroje napájení nebo nastavení pracovních parametrů přístroje. Digitalizace 

těchto přístrojů má přímý vliv na rychlost odezvy přístroje a zároveň umožňuje 

automatické přepínání zvolených režimů, což usnadňuje (zjednodušuje) obsluhu 

přístroje. Rovněž rozšíření možností akustických alarmů je přínosem pro snazší 

obsluhu. Další výhodou nových digitalizovaných přístrojů jsou úsporné režimy, 

které šetří akumulátorové baterie, čímž se prodlužuje doba použitelnosti přístroje 

při nasazení. Některé z nových přístrojů jsou již také vybaveny simulačním módem 

pro cvičné účely. 

Mám-li hodnotit jednotlivé druhy přístrojů používaných u jednotek PO, respektive 

přístroje podle jejich účelu použití, musím uvést, že prvním velkým přínosem bylo 
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vybavení jednotek PO indikátory záření v tomto případě indikátorem GI 3-H. Indikátor 

je lehký, odolný a bezobslužný. Jeho úkolem je pouze upozornit zasahující příslušníky 

na překročení předem nastavené signalizační hladiny dávkového příkonu 

a minimalizovat tím riziko ozáření zasahujících příslušníků ionizujícím zářením 

při zásahu. Do doby zavedení indikátorů a osobních dozimetrů k jednotkám disponovaly 

tyto pouze radiometry řady DC-3. Přínos dozimetrů pro zasahující je v okamžité 

indikaci hodnoty obdržené dávky, jsou lehké, odolné a snadno ovladatelné. 

Jsou vybaveny akustickou signalizací varující uživatele před vysokými dávkovými 

příkony. Lze je rovněž použít ke sledování skupinových dávek. Pomocí PC lze zjišťovat 

historii ozáření zasahujících v čase. Dozimetry SIEMENS Mk2 jsou ve většině případů 

již nahrazeny dozimetry SOR/R, které jsou menší a hlavně odolnější. 

Nejdéle používaným a nejrozšířenějším přístrojem u jednotek HZS ČR na zásahy 

spojené s přítomností ZIZ a RaL je bezesporu radiometr řady DC-3 různých 

modelových respektive typových řad včetně toho nejnovějšího tedy DC-3H-08. 

Tyto radiometry, které jsou určeny k měření dávkového příkonu γ-záření, zjišťování β-

záření, měření plošné aktivity a k měření měrné aktivity tekutých a sypkých materiálů 

v podstatě pokrývají celou škálu úkolů, které zasahující jednotky PO plní v místě svého 

nasazení. 

S nově zavedenými radiometry URAD 115 do výbavy jednotek PO se až doposud 

mohly tyto radiometry řady DC-3 porovnávat jen částečně, neboť s radiometrem 

URAD, jak plyne z výše uvedeného textu, nebylo možné měřit plošnou aktivitu. 

Poté co jsou radiometry URAD v současné době doplňovány sondou typu EXB 14 nebo 

A/B/G pro měření plošné aktivity, je již možné porovnávat tyto dva plně digitalizované 

radiometry, které, jak bylo také již uvedeno, plně pokrývají celou škálu činností 

zasahujících jednotek PO. Lze říci, že radiometr URAD je mnohem menší, což může 

být pro zasahující jednotky respektive obsluhu přístroje v praxi mnohdy výhodnější 

z hlediska manipulace s přístrojem. Pro URAD také hovoří pořizovací cena přístroje, 

která je přibližně dvoutřetinová oproti radiometru DC-3H-08. Radiometr URAD 115, 

respektive jeho externí sonda pro měření plošné aktivity, má však jeden výrazný 

nedostatek. Všechny výše uvedené a jednotkami PO používané přístroje pro měření 

plošné aktivity udávají obsluze naměřené hodnoty v jednotkách pro plošnou aktivitu 

tedy v Bq.m-2 respektive v Bq.cm-2. Beta sonda URAD 115 měří plošnou aktivitu 

v jednotkách nazvaných v návodu k používání  kilocykly (kc.s-1) tedy tisíce impulzů 

za sekundu, které nekorespondují s jednotkou Bq.plochu. Tuto hodnotu zobrazuje 
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na displeji URAD, je-li připojena. V případě, že sonda není připojena k URAD, indikuje 

pouze naměřený stav dvěmi LED diodami odlišné barvy. Výsledkem toho je, že obsluha 

má k dispozici pouze informaci o tom, zda došlo k překročení nastavené prahové 

hodnoty aktivity, či nikoli. Tato prahová hodnota indikovaná beta-sondou se však může 

měnit v závislosti na měřeném radionuklidu. Má-li být výsledkem měření externí 

sondou hodnota plošné aktivity v Bq.cm-2, je potřeba provést výpočet s příslušnou 

detekční účinností. Plošná aktivita pak bude dána vztahem uvedeným v návodu k sondě: 

 

 

[5] 

 

Podle návodu výrobce je standardní signalizační úroveň sondy nastavena na hodnotu 

0,010 kc.s-1, což odpovídá přibližně hodnotě 3 Bq.cm-2. Hodnotu signalizační úrovně 

sondy lze měnit po připojení URAD a sondy k PC, ale jen tehdy, je-li tato operace 

uživateli povolena. [7] 
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5. Objekty a činnosti s výskytem zdrojů ionizačního záření  na území 

Plzeňského kraje 

SÚJB spravuje registry zdrojů ionizujícího záření respektive registry pracovišť, 

kde se tyto zdroje vyskytují. Pracoviště s výskytem ionizujícího záření klasifikuje SÚJB 

č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. [4] V této vyhlášce je pracoviště klasifikováno jako 

místo, kde je nakládáno s radionuklidovými zářiči. Pracovním místem dle této vyhlášky 

je pak část pracoviště jednoznačně charakterizovaná svými ochrannými (izolačními, 

ventilačními a stínicími) vlastnostmi, vymezená prostorově nebo technologicky 

(pracovní stůl, aplikační nebo vyšetřovací box, digestoř, hermetizovaná podtlaková 

skříň ap.), kde mohou být prováděny samostatné práce se zdroji ionizujícího záření. 

V jedné místnosti může být více pracovních míst, pokud každé tvoří z hlediska 

organizace práce samostatný celek. 

 

5.1. Kategorizace pracovišť 

Pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti, kategorizuje vyhláška [4] vzestupně 

podle ohrožení zdraví a životního prostředí ionizujícím zářením na pracoviště I., II., III. 

a IV. kategorie. Kategorizace těchto pracovišť se provádí s ohledem na klasifikaci 

zdrojů ionizujícího záření, o nichž se předpokládá, že se s nimi bude na pracovišti 

nakládat, podle míry možného ozáření pracovníků a obyvatelstva, dále pak s ohledem 

na zaměření radiační činnosti a náročnosti na zajištění radiační ochrany a jakosti při této 

činnosti, vybavení a zajištění pracoviště pro bezpečnou práci se zdroji ionizujícího 

záření, způsob provedení ventilace a kanalizace pracoviště, možnosti radioaktivní 

kontaminace pracoviště nebo jeho okolí, možnost vzniku radioaktivních odpadů 

a náročnosti jejich zneškodnění, potenciálního ohrožení plynoucího z předvídatelných 

poruch a odchylek od běžného provozu, rovněž s ohledem na rizika vzniku radiační 

nehody nebo havárie, závažnosti následků takové události a možnosti zásahů. 

Pracovištěm I. kategorie je například pracoviště s veterinárním, zubním nebo 

kabinovým rentgenovým zařízením, pracoviště s indikačním nebo měřicím zařízením 

obsahujícím uzavřený radionuklidový zářič nebo pracoviště s technickým rentgenovým 

zařízením, u kterých se nevyžaduje vymezování kontrolovaného pásma. [4] 

Pracovištěm II. kategorie je například pracoviště s rentgenovým zařízením určeným 

k radiodiagnostice nebo radioterapii, pracoviště s mobilním defektoskopem nebo 

s mobilním ozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zářičem, pracoviště 
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s indikačními nebo měřicími zařízeními obsahujícími uzavřené radionuklidové zářiče 

a pracoviště s technickými rentgenovými zařízeními, na nichž charakter radiační 

činnosti vyžaduje vymezování kontrolovaného pásma. [4] 

Pracovištěm III. kategorie je například pracoviště s urychlovačem částic, pracoviště 

se zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zářič určené k radioterapii, včetně 

brachyterapie, klasifikovaným jako významný zdroj, uznaný sklad, pracoviště 

se stacionárním průmyslovým ozařovačem určeným k ozařování potravin a surovin, 

předmětů běžného užívání nebo jiných materiálů, pracoviště pro těžbu a zpracování 

uranové rudy zahrnující těžbu, úpravu, nakládání s koncentrátem, provoz 

dekontaminačních stanic, shromažďování produktů hornické činnosti na odvalech 

a v kalových polích. [4] 

Pracovištěm IV. kategorie je například jaderné zařízení, úložiště radioaktivních 

odpadů, pracoviště s otevřenými radionuklidovými zářiči, které nelze zařadit do nižší 

kategorie, sklad vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva. [4] 

 

5.2. Označení pracovišť 

Všechna tato pracoviště, kde se používají zdroje ionizujícího záření, musí být řádně 

a viditelně označena. Označení pracovišť se provádí například varovnou tabulkou 

se znakem radiačního nebezpečí podle normy ČSN 018015 nebo některým dříve 

používaným znakem. Znak by měl být doplněn varovným nápisem například 

,,RADIOAKTIVNÍ“, ,,RADIOACTIVE“, ,,PRACOVIŠTĚ S RADIOAKTIVNÍMI 

LÁTKAMI“  nebo ,,NEBEZPEČÍ NEVIDITELNÉHO ZÁŘENÍ“. [4] 

 

5.3. Zřizování pásem 

Na pracovištích, kde se používají zdroje ionizujícího záření, jsou dle výše uvedené 

kategorizace zřizována pásma. [4] 

Sledované pásmo, které se  vymezuje všude tam, kde se očekává, že efektivní dávka 

by mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo ekvivalentní dávka by mohla být vyšší než 

jedna desetina limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny. Dále se zpravidla 

vymezuje na všech pracovištích I. až IV. kategorie. Sledované pásmo se nevymezuje, 

pokud by jeho rozsah nepřesáhl vymezení kontrolovaného pásma. Sledované pásmo 

se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, zpravidla stavebně 

oddělená. Na vchodech nebo ohraničení se sledované pásmo označuje upozorněním 

"Sledované pásmo se zdroji ionizujícího záření", případně i znakem radiačního 
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nebezpečí a údaji o charakteru zdrojů a rizik s nimi spojených. V tomto sledovaném 

pásmu se zajišťuje pouze monitorování pracoviště. [4] 

Kontrolované pásmo se vymezuje všude tam, kde by efektivní dávka mohla být 

vyšší než 6 mSv ročně nebo kde by ekvivalentní dávka mohla být vyšší než tři desetiny 

limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny. Zpravidla je účelné kontrolované 

pásmo vymezit například tam, kde se očekává, že příkon dávkového ekvivalentu 

ze zevního ozáření na pracovním místě bude v průměru za rok při běžném provozu 

zdroje záření vyšší než 2,5 Sv/h, radioaktivní kontaminace povrchů na pracovních 

místech bude vyšší než směrné hodnoty povrchové aktivity pro radioaktivní 

kontaminaci povrchů v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými zářiči. 

Kontrolované pásmo se vymezuje jako ucelená a jednoznačně určená část pracoviště, 

zpravidla stavebně oddělená, a s takovým zajištěním, aby do ní nemohly vstoupit 

nepovolané osoby. Na vchodech nebo ohraničení se kontrolované pásmo označuje 

znakem radiačního nebezpečí a upozorněním "Kontrolované pásmo se zdroji 

ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám zakázán", případně i údaji 

o charakteru zdrojů a rizik s nimi spojených. [4] 

 

5.4. Informace pro Hasičský záchranný sbor 

Z registru zdrojů zpravovaných SÚJB jsou pro potřeby HZS generovány typy 

souborů, které obsahují informace o jednoduchých a významných zdrojích ionizujícího 

záření, konkrétně o uzavřených radionuklidových zářičích (URZ) a o pracovištích 

s otevřenými zdroji ionizujícího záření, tedy pracoviště dle vyhlášky [4] a podle 

Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Tyto soubory pro potřeby HZS 

ČR jsou stále aktualizovány a doplňovány o nová data. Poslední aktualizace je ze dne 

28. 8. 2012. Seznamy jsou členěny podle kategorizace daných pracovišť, dále podle 

toho, zda se jedná o pracoviště s uzavřenými nebo otevřenými radionuklidovými zdroji 

(URZ nebo ORZ). Dále jsou to například seznamy vybraných URZ, které jsou 

považovány za potenciálně více nebezpečné z hlediska akutního poškození zdraví 

při ztrátě kontroly nad nimi a to s ohledem na jejich vyšší aktivitu, resp. typický způsob 

použití. Údaje v těchto seznamech jsou řazeny podle okresů, ve kterých se nachází 

uvedené pracoviště. U pracoviště je vždy také uveden příslušný držitel povolení 

k nakládání s uvedenými zdroji. U každého pracoviště je potom uvedena informace, 

jaké zdroje se na něm vyskytují, jaká je jejich technická úprava (např. karotážní, 

defektoskopický, apod.) a je uveden také počet zdrojů daného typu na pracovišti. 
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5.5. Plzeňský kraj 

Plzeňský kraj není v této oblasti žádnou výjimkou. I zde jsou poskytovány SÚJB 

výše popsané informace pro ucelený přehled o zdrojích záření na území Plzeňského 

kraje. Tyto informace jsou i zde uloženy na KOPIS Pk a operační důstojníci a technici 

jsou s materiálem seznámeni a umí s ním pracovat tak, aby byl využíván jako 

informační podpora pro velitele zásahu. Zároveň je k dispozici pro odborné úseky 

zabývající se plánováním a přípravou na mimořádné události (popř. krizové stavy) 

a ochranu obyvatelstva. 

Na území Plzeňského kraje se nachází celkem 37 objektů (pracovišť), ve kterých 

jsou evidovány zdroje ionizujícího záření dle registru zdrojů zpravovaných SÚJB. 

Těchto 37 objektů v Plzeňském kraji je zastoupeno 3 lékařskými ozařovači, 4 blíže 

nespecifikovanými zdroji, 9 kalibračními zdroji, 9 defektoskopickými zdroji a 12 

průmyslovými měřidly. Z těchto 37 objektů respektive zdrojů je 12 charakterizováno 

jako vysokoaktivních uzavřených zdrojů, tedy těch, u kterých je riziko ozáření 

pro zasahující jednotky PO větší než u ostatních evidovaných. Přehled těchto 12 objektů 

a části jejich identifikačních údajů je uveden v následující tabulce. 

 

Tab. 7. Uzavřené radionuklidové zdroje s vysokou aktivitou v Plzeňském kraji [4] 

Plzeň-
jih PŘEŠTICE Zastávka 19 

Ing. František 
Mouryc, NUCLECZ Ir-192 

URZ ozařovač 
lékařský  

Plzeň-
jih DOBŘANY U Lomy 1069 Loma Systems, s. r. o. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město PLZEŇ Alej svobody 80 

Fakultní nemocnice 
Plzeň Cs-137 

URZ ozařovač 
krve nebo tkáně 

Plzeň-
město PLZEŇ Dr.E.Beneše 13 

Fakultní nemocnice 
Plzeň Co-60 

URZ ozařovač 
lékařský 

teleterapie 
Plzeň-
město Plzeň 3 

Doudlevecká 
360/48 

GAMALUX PLZEŇ, 
spol. s r.o. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město PLZEŇ Baarova 4 

GAMALUX PLZEŇ, 
spol. s r.o. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město PLZEŇ 3 Nemocniční 634/1 

GAMALUX PLZEŇ, 
spol. s r.o. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město 

PLZEŇ 8-
ČERNICE 

Na Vrabčárně 
1055/2 

GAMMALUX NDT, 
s.r.o. Plzeň Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město 

PLZEŇ 8-
ČERNICE 

Na Vrabčárně 
1055/2 

GAMMALUX NDT, 
s.r.o. Plzeň Se-75 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město 

PLZEŇ 2-
SLOVANY Na Bajnerce 298/15 

GAMMALUX NDT, 
s.r.o. Plzeň Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město Plzeň 1 Lipová 457/34 NDT SURMAN s.r.o. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 

Plzeň-
město PLZEŇ Orlík 266 ŠKODA JS a.s. Ir-192 

URZ 
defektoskopický 
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Jak vyplývá z uvedené tabulky z celkového počtu 12 vysokoaktivních zdrojů záření 

na území Plzeňského kraje jde o 3 lékařské ozařovače a 9 defektoskopických. Ze 3 

lékařských ozařovačů je ,,nejaktivnější“ umístěn v objektu Fakultní nemocnice Plzeň 

na oddělení nukleární medicíny. Z uvedených defektoskopických pracovišť 

je nejaktivnější v objektu společnosti Loma Systems v Dobřanech. Pro přehled 

a orientaci je k dispozici také ortofotomapa Krajského úřadu Plzeňského kraje odboru 

krizového řízení uvedená níže na obrázku 9, na které jsou jednotlivá pracoviště 

s rizikem radiace respektive jejich dislokace v kraji zobrazena. 

 

 

Obr. 9. Dislokace objektů s rizikem radiace na území Plzeňského kraje [11] 

 

5.5.1. Fakultní nemocnice Plzeň 

Zahrnuje dvě ucelená pracoviště, obě klasifikovány jako pracoviště II. kategorie. 

Pracovní místa s ORZ jsou všeobecně vybavena lehce čistitelnými celistvými povrchy 

z nerezu nebo umělých hmot, rovněž tak podlaha je pokryta odolnou, dobře čistitelnou 

podlahovinou. V laboratořích jsou prováděny pracovní operace s ORZ za mokra 

s radioaktivními izotopy v roztocích a v těkavých kapalinách. V aplikačních 

místnostech jsou prováděny pracovní operace s ORZ za mokra s radioaktivními izotopy 

v roztocích a v těkavých kapalinách. Ve vyšetřovnách jsou výjimečně prováděny 

pracovní operace s ORZ za mokra s radioaktivními materiály v roztocích, v těkavých 

kapalinách a s radioaktivním plynem Kr-81. Prvním oddělením nukleární medicíny FN 

Plzeň je oddělení Bory. Zde se nacházejí radiofarmakologická laboratoř; aplikační 

místnost, vyšetřovny a aktivní čekárna SPECT; radioimunologické laboratoře. 
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Druhým je oddělení nukleární medicíny Lochotín, kde jsou radiofarmakologická 

laboratoř; aplikační místnosti, vyšetřovny a aktivní čekárna SPECT; aplikační místnosti 

a aktivní čekárna PET; vyšetřovna PET/CT. 

V souladu s programem monitorování jsou všichni radiační pracovníci kategorie A 

vybaveni osobními termoluminiscenčními dozimetry, pracovníci připravující 

a aplikující radiofarmaka pak navíc i prstovými dozimetry. Vyhodnocování a kontrola 

dozimetrů je prováděno 1x měsíčně celostátní službou CSOD. 

 

5.5.2. LOMA Systems Dobřany 

Nadnárodní britská společnost. Areál společnosti je složen ze dvou samostatných 

hal. Primární činností společnosti je výroba přístrojů pro kontrolu kvality potravin. 

Jedna z hal je sdílena společně se společnostmi INSTRON a QSA. Společnost QSA 

provozuje defektoskopické pracoviště klasifikované jako pracoviště kategorie II. 

Na pracovišti se zdroji ionizujícího záření se provádí činnost pouze s uzavřenými zdroji 

IZ, které jsou klasifikované nejvýše jako významné. Jsou to zejména izotopy Ir-192 

a Se-75 o aktivitách v drtivé většině nepřevyšující hodnoty 150 Ci = (5,55 TBq). 

Zdroje se zde většinou neskladují. Po dodání zásilky zdrojů IZ na pracoviště QSA 

(převážně letecky z USA, poté kamionová doprava) je provedeno co možná nejrychlejší 

zapracování těchto zdrojů IZ do výsledných produktů (měřidel) a odeslání ke koncovým 

uživatelům vzhledem k poločasu rozpadu použitých radionuklidů. Při zpětném odběru 

již nepoužívaných zdrojů IZ (defektoskopů) od koncových zákazníků se zdroje IZ 

kolektují (ukládají do společného nosiče) a odesílají zpět k výrobci. Dále je zde umístěn 

jaderný materiál ve formě ochuzeného uranu, který je používán výhradně jako součást 

obalových souborů a defektoskopů pro účely stínění. 
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6. Poznatky a zkušenosti ze zásahových činností u nás a v zahraničí 

Jak je uvedeno již v úvodu této práce, problematika možných zásahů s přítomností 

ZIZ má řadu specifických rysů, které jsou uvedeny například v Bojovém řádu jednotek 

PO [12] nebo v Typové činnosti složek IZS při společném zásahu, STČ 01/IZS [13]. 

Jednotky PO v ČR se obvykle dostavují na místa nejrůznějších událostí jako první. 

Některé tyto události mohou být spojeny se ztrátou kontroly nad zdrojem záření a z toho 

plynoucího radiačního rizika. Jde-li o událost mající charakter pouze radiačních nehod 

nebo havárií jsou tyto jednotky, jsou-li přivolány, řízeny odborníky radiační ochrany. 

[4] 

6.1. Poznatky ze zahraničí 

Jak je uvedeno v publikaci [2] bylo již zpracováno několik mezinárodních 

doporučení týkajících se činností složek zasahujících při radiační události například 

doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu (ICRP) nebo Mezinárodní 

agentury pro atomovou energii (IAEA). V publikaci [2] je rovněž provedeno shrnutí 

základních požadavků a kritérií v nich uvedených a tyto jsou porovnávány s postupy 

v ČR. Z tohoto uvedeného porovnání je patrné zejména to, že na rozdíl od ČR, kde řadu 

prvotních opatření na místě zásahu při radiační události provádějí jednotky PO, 

v zahraničí tyto činnosti (např. stanovení rozsahu zón, atp.) provádějí až specialisté 

radiační ochrany. 

Výše uvedené skutečnosti korespondují například se služebními předpisy pro hasiče 

ve Spolkové republice Německo (SRN), které platí pro vzdělání, další vzdělávání 

a zásahy. Tyto předpisy Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 (FwDV 500) Stand 2003 

ze dne 15.10.2003 [14] stanovují taktická pravidla, která je nutné dodržovat při zásazích 

s ohrožením radioaktivními látkami a materiály (zásah A), biologickými látkami 

a materiály (zásah B) a chemickými látkami a materiály (zásah C). Z těchto předpisů 

dále vyplývá, že hasičské jednotky v SRN jsou v podstatě jakousi podporou pro radiační 

odborníky řešící radiační události, například vytvoření provizorních dekontaminačních 

stanovišť, apod.. Dle těchto předpisů jsou hasičské jednotky SRN v místě zásahu 

s radiační událostí předurčeny ,,pouze“ k provedení nejnutnějších opatření, čemuž 

odpovídá jejich přístrojové vybavení, což je velmi podobné modelu používanému v ČR. 

Odlišností od ČR je například to, že skupiny odborníků na zásahy při mimořádné 

radiační události ve SRN jsou organizovány Ministerstvem obrany. 
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6.2. Radiační havárie a nehody se zásahem jednotek požární ochrany 

v České republice 

Definice radiační havárie a nehody podle § 2 zákona č. 18/1997 Sb., a § 5 vyhlášky 

č. 318/2002 Sb., je zásah jednotky PO u mimořádné události spojené s nepřípustným 

uvolněním radioaktivních látek nebo ionizujícího záření. Podle uvedené vyhlášky [15], 

jsou tyto radiační havárie a nehody klasifikovány do tří stupňů. 

Rozdělení radiačních událostí z hlediska zásahu jednotek PO je uvedeno 

v následující tabulce. 

 

Tab. 8. Rozdělení radiačních událostí z hlediska zásahu JPO [7] 

µGy mGy

I. 1000 1

II. 50 000 50

III. 200 000 200*

Rozdělení radiačních událostí z hlediska zásahu JPO

Událost nevede k ohroženi života, zdraví lidí a majetku např. záchyty a nálezy ZIZ

Událost vede k ohroženi života, zdraví lidí a majetku, např. požáry a zásahy na 

pracovištích se ZIZ, dopravní nehody

  Tolerovatelné dávky          

pro zásah DLPopis události Událost

 * Ve zdůvodněných případech při záchraně života nebo při zabránění rozvoje radiační mimořádné situace s rozsáhlými 

společenskými a hospodářskými důsledky je ospravedlnitelné ozáření zasahujících osob na úroveň prahu deterministických 

účinků (1 až 2 Sv)

Událost vede k ohrožení života většího počtu osob a vzniku rozsáhlých majetkových 

škod, např. radiační havárie, teroristický útok, kontaminace velkých  území

Velitel zásahu je povinen využit všech možností k minimalizaci dávek u zasahujících osob

 

 

S možností kontaminace radioaktivními látkami se u jednotek požární ochrany podle 

statistiky zásahů setkáváme jen velmi málo. Následující tabulka uvádí přehled 

radiačních událostí, u kterých zasahovaly jednotky PO v ČR za posledních deset let tak, 

jak jsou uvedeny ve statistických ročenkách HZS ČR z let 2003 – 2012. [16] 

 

 Tab. 9. Počty zásahů HZS ČR při radiačních událostech za uplynulých deset let [16] 

Rok Počet Charakter zásahu 

2003 0  

2004 3 5.5. geosonda na měření podloží přejetá nákladním automobilem na 
staveništi silnice u obce Lány, zářiče v sondě neporušeny, zvýšená radiace 
nenaměřena. 
3.7. kámen v zavazadle na letišti v Praze 6 – Ruzyni, Po rozbalení dávkový 
příkon stoupl na 1200 Sv.h-1. 
6.10. nález malého kontejneru obsahujícího radioaktivní látky na letišti v 
Praze 6 – Ruzyni, k úniku radioaktivity nedošlo. 

2005 2 13.6. nález 4 součástek označených jako radioaktivní látka v bývalém 
skladu CO v okrese Ústí nad Orlicí, zvýšená radioaktivita nenaměřena, 
zkoumáním zjištěno, že se jednalo o bleskojistky. 
11.7. uvolnění nosiče radioaktivního zářiče ze zařízení pro diagnostiku 
svárů ve Spolaně Neratovice, a.s.. 
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Rok Počet Charakter zásahu 

2006 4 19.3. poškození nákladu do letadla v Praze-Ruzyni, nález Beta 
zářiče, zvýšená radioaktivita naměřena. 
10.8. nález většího množství sbírky minerálů ve sklepě a bytě v 
Trutnově–Horním Starém Městě, naměření zvýšené plošné 
aktivity.  
6.10. dopravní nehoda OA u Jindřichova, nalezena krabička se 
symbolem RA látky, naměřena zvýšená radioaktivita.  
16.12. likvidace nelegální skládky NCHL v Nalžovicích, nalezeny 
látky se zvýšenou radioaktivitou.  

2007 0  

2008 0  

2009 0  

2010 0  

2011 1 28.9. nález zdravotnického materiálu v odpadkovém koši v Praze  

2012 1 13.7. nález ocel. kuličky o Ø cca10 cm o hmotnosti cca 40 kg 

v obci Mydlovary. Naměřeny velmi malé hodnoty radioaktivity. 

 

 

Z výše uvedené tabulky je patrné, že z tohoto velmi malého počtu zásahů jednotek 

PO v ČR klasifikovaných jako radiační událost za posledních deset let se stala pouze 

jedna v objektu s možností výskytu IZ. Ostatní se týkají buďto přepravy nebo 

neodborného nakládání se zdroji IZ. 

 

6.3. Situace v Plzeňském kraji 

S odvoláním na výše uvedenou tabulku lze dovodit, že v Plzeňském kraji nedošlo 

za posledních deset let k žádnému zásahu s účastí jednotek PO, který by bylo možné 

klasifikovat jako radiační událost. Za posledních pět let sice došlo k několika velmi 

málo zásahům v objektech s možností výskytu IZ, jak lze doložit údaji ze statistického 

sledování událostí (SSU) Plzeňského kraje, avšak tyto zásahy neměly žádnou souvislost 

s radiačním rizikem. Například ve Fakultní nemocnici Plzeň Lochotín, kde je oddělení 

nukleární medicíny (vysokoaktivní zdroj dle odstavce 5.5.), došlo za uplynulých pět let 

k jednomu požáru postele, jednomu menšímu požáru operačního sálu a k deseti 

technickým zásahům – sundání prstýnku. Ve druhém objektu s přítomností 

vysokoaktivního zdroje (dle odstavce 5.5.) LOMA Systems Dobřany došlo v uplynulém 
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období pouze ke dvěma planým poplachům, které vyvolala elektrická požární 

signalizace. 

Zajímavým údajem je přehled vykonaných cvičení na území Plzeňského kraje 

v daném období, tedy za posledních pět let. Přehled těchto uskutečněných cvičení 

s radiační problematikou s uvedením tématu a Požární stanice, která cvičení provedla 

je v tabulce 10. 

V letech 2008 až 2010 se nekonalo žádné cvičení, které by se dotýkalo problematiky 

zásahu s výskytem ionizujícího záření. V roce 2011 proběhla celá řada cvičení s touto 

tématikou, viz tabulka 10. 

 

Tab. 10. Počty cvičení s problematikou RaL na území Plzeňského kraje v roce 2011 

Stanice Typ cvičení Téma 

P1  Staňkov 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

C1  Domažlice 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

P3  Sušice 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

C1  Klatovy 
taktické 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

C1  Klatovy 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

P3  Plasy 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

P3  Přeštice 
taktické 

Požár v areálu firmy s 
výskytem RA záření 

C3  Plzeň-Košutka 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

P1  Nýřany 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

P1  Nepomuk 
prověřovací 

DN vozidla 
převážejícího RA zářič 

 

 

V roce 2012 se uskutečnilo pouze jediné cvičení a to taktické opět s tématem DN 

vozidla převážejícího RA zářič, které uskutečnila stanice P3 Plasy. 

 

Z výše popsaného je možné se domnívat, že nácviky zásahů spojených 

s problematikou přítomnosti zdrojů ionizujícího záření (na území Plzeňského kraje) jsou 

z velké části jen reakcí na skutečný zásah postrádající systematické procvičování 
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možných variant vzniku radiační události. I přes údaje uvedené v tabulce 9, kdy 

za desetileté období došlo na území ČR jen k velmi málo radiačním událostem, 

u kterých zasahovaly jednotky PO, a ze které je rovněž patrné, že jednoznačně dominují 

události mimo objekty s možným výskytem IZ se domnívám, že určitá periodicita 

nácviků alespoň v objektech s vysokoaktivními zdroji záření by přispěla ke zkvalitnění 

řešení případných radiačních událostí v těchto objektech. 
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7. Návrh postupů přípravy jednotek na zásah v objektech s výskytem 

zdrojů ionizačního záření 

Problematika možných zásahů při radiační události má řadu specifických rysů, 

které tyto události odlišují od jiných běžných zásahů, které jsou každodenně JPO 

řešeny. I přesto, že výskyt těchto událostí je velmi malý, možné riziko pro zasahující 

jednotky PO, které je spojeno se zásahem při radiační události, je významné. Z tohoto 

důvodu je nezbytné si tuto problematiku zásahů při radiační události a přípravy 

na ně neustále opakovat a doplňovat ji o nové poznatky vedoucí k minimalizaci rizika 

pro zasahující. 

 

7.1. Současný stav 

Návrhů taktických postupů přípravy jednotek PO na řešení zásahů s problematikou 

radiační události je v současné době hned několik. Mezi nejfrekventovanější zajisté patří 

jednak Konspekty odborné přípravy jednotek PO II. – Konspekt 2-02 činnost jednotky 

PO při zásahu s přítomností NL [17], Bojový řád jednotek PO – Metodické listy N/4 

Nebezpečí ionizujícího záření a L/9 Dekontaminace radioaktivních látek [12], 

Katalogový soubor typových činností složek IZS při společném zásahu STČ 01/IZS 

Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně [13] nebo Řád chemické služby 

[18]. Touto problematikou se rovněž zabývají publikace jako Problematika zásahů 

při událostech s radiačním rizikem [5], Dekontaminace v požární ochraně [3] nebo 

Zásahy při radiační mimořádné události [2]. K dispozici jsou také různé PP presentace 

vytvořené odbornými pracovníky Institutu ochrany obyvatel Lázně Bohdaneč [7]. 

Některé z uvedených literatur se touto problematikou zabývají obecně z hlediska 

doporučených všeobecných postupů při řešení událostí s podobnou charakteristikou 

(zásahy s přítomností NCHL, B-agens, apod.) například Konspekty OP [17]. 

Další z uvedených literatur se zabývají jen dílčí částí dané problematiky 

a to dekontaminací [3,12]. Obsáhlé publikace jako [2,5] jsou ucelené přehledy 

a orientace v dané problematice, které lze využít především při podrobnějších studiích 

a hlubším školení příslušníků jednotek PO. Oproti tomu například STČ [13] je vhodná 

především až při masivním nasazení velkého počtu zasahujících složek IZS. 

Pro praktické využívání zasahujícími jednotkami PO jsou velkým přínosem stručné 

a přehledné pokyny a návody pro orientaci v dané problematice. Těmito velmi 

přínosnými prvky jsou Pomůcky velitele jednotky PO [19] zpracované Asociací 
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hasičských důstojníků (ČAHD), které společně s DZP respektive Operativní kartou 

DZP pro daný objekt s možností výskytu IZ a RaL napomáhají k úspěšnému vedení 

zásahu. Dále jsou to pomůcky v podobě stručných návodů k obsluze radiometrů, včetně 

například přehledné tabulky s dobou nasazení příslušníků ve vytyčené nebezpečné zóně 

s ohledem na hodnoty dávkového příkonu v místě nasazení jednotek PO. 

 

7.2. Návrhy 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu 7.1. existuje již celá řada zpracovaných 

postupů přípravy jednotek PO na řešení zásahů s problematikou radiační události. 

Rovněž také s ohledem na srovnání navržených činností a postupů používaných již řadu 

let v ČR a zahraničí [14,20,21]  provedené v publikaci [2], kde je konstatováno, 

že přístup k dané problematice je věcně shodný a liší se například v konkrétních 

hodnotách pro vytyčování jednotlivých zón, se domnívám, že navrhovat zde zcela nové 

zásadně odlišné postupy přípravy zasahujících jednotek při radiační události 

je nadbytečné. 

Dle mého názoru by tedy mé návrhy zde uvedené měly například rozšířit ty stávající 

o nové skutečnosti plynoucí například z nového přístrojového vybavení u jednotek PO 

nebo z nově vyšlých publikací zabývajících se radiačními událostmi. Tím by měly 

přispět ke sjednocení a doplnění některých údajů a také přispět ke snazší orientaci 

zasahujících jednotek PO v dané problematice. 

 

7.2.1. Návrh na doplnění pomůcek pro velitele jednotek požární ochrany 

Jak uvádím v 7.1. velkým přínosem pro zasahující jednotky PO bylo vytvoření 

přehledných a stručných Pomůcek velitele jednotky PO [19], které tvoří a aktualizuje 

Asociace hasičských důstojníků (ČAHD). Pro zásahy s problematikou radiační události 

jsou k dispozici jednak Pomůcky velitele jednotky PO s názvem Špinavá bomba 

a Ovládání URAD 115 včetně doporučené doby pobytu v NZ, dále je možno použít 

Pomůcky s názvem Detekce nebo Nasazení OPCH a DT, opět včetně doby pobytu 

v těchto OP. Dále je to pomůcka v podobě stručného návodu k obsluze radiometru DC-

3E-98 nazvaná ,,Činnosti k zabezpečení radiační ochrany při výjezdu a zjištění radiační 

události“, kde je uváděn například i postup při vytyčování jednotlivých zón, 

regulace pobytu osob a nebo pokyny pro velitele zásahu. 

Prvním návrhem je tedy vytvoření nové Pomůcky velitele jednotky PO (stručného 

návodu) zaměřeného jednak na nový radiometr DC-3H-08, kterým je v současnosti 
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nahrazován starší DC-3E-98, a dále doplnění již stávající Pomůcky (návodu) pro URAD 

115 o informace o nově zaváděné beta-sondě pro kontrolu plošné kontaminace s nutným 

uvedením odlišnosti v zobrazovaných jednotkách, viz kapitola 4.3., rovnice [5]. 

 

7.2.2. Návrh na sjednocení  hodnot a pokynů 

V 7.1. je rovněž uvedeno, že problematikou radiační události se zabývá řada 

publikací, doporučení a pomůcek pro snazší orientaci v dané problematice, které mají 

přispívat ke zdárnému řešení radiačních událostí zasahujícími jednotkami PO. V těchto 

uvedených publikacích a pomůckách jsou však uváděny odlišné hodnoty a pokyny 

pro kontrolu povrchové kontaminace zejména při dekontaminaci, což může mít 

v důsledku negativní vliv na samotné provedení zásahu respektive kontrolu povrchové 

kontaminace a stanovení následných opatření a činností. 

Tedy například v publikacích [3,5,12] je uváděna hodnota 10 Bq.cm-2 jako hodnota 

bezpečná, kdy teprve až po překročení této hodnoty je nutné považovat povrchy 

za kontaminované a je nutné provedení dekontaminace. Pouze v Bojovém řádu v ML 

L/9, který řeší dekontaminaci, je navíc uvedeno, že pokud při opakovaném měření není 

dosaženo hodnot pod 10 Bq.cm-2, je podezření na vnitřní kontaminaci osob. 

Oproti tomu v Činnosti k zabezpečení radiační ochrany při výjezdu a zjištění radiační 

události je uváděna hodnota plošné aktivity 3 Bq.cm-2 jako ta, pod kterou lze považovat 

dekontaminaci (dezaktivaci) za úspěšnou. Pokud při kontrole (měření) účinnosti 

dekontaminace je vykazováno opakované překročení hodnoty aktivity 3 Bq.cm-2, 

je uváděna možná kontaminace přístroje. Možnost vnitřní kontaminace zde není 

uváděna. V Řádu chemické služby v čl. 20 je pouze uvedena hodnota pro úspěšnou 

dekontaminaci a to pod 3 Bq.cm-2. 

Návrhem na zkvalitnění postupů přípravy jednotek PO je tedy návrh na sjednocení 

uváděných hodnot a pokynů pro kontrolu povrchové kontaminace zejména 

při dekontaminaci v běžně používaných materiálech pro přípravu jednotek PO, 

aby v praxi při zásazích nedocházelo k záměnám jednotlivých údajů při čerpání 

informací z odlišných publikací a pomůcek pro zasahující jednotky PO. Údaje by měly 

být řazeny chronologicky,  stručně a přehledně v tomto pořadí: 

- Bezpečná hodnota plošné aktivity je pod 10 Bq.cm-2, což koresponduje s hraniční 

hodnotou pro vymezování bezpečnostní zóny, ve které je nutné zavedení 

režimových opatření. 
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- Při provádění dekontaminace (dezaktivace) se za bezpečnou považuje hodnota 

plošné aktivity pod 3 Bq.cm-2. Tato hodnota koresponduje s hodnotou používanou 

i v zahraničí [20], což mimo jiné dokládá i ,,přednastavená“ hodnota pro kontrolu 

plošné aktivity v beta-sondě, která je v současnosti doplňována k radiometru 

URAD 115 pocházejícího z USA viz kapitola 4.1.4. a 4.3. 

- Nedojde-li provedením dekontaminace (dezaktivace) k poklesu naměřené 

hodnoty plošné aktivity pod 3 Bq.cm-2 při opakovaném měření respektive 

kontrole účinnosti dekontaminace, jde o možnost kontaminace přístroje. 

Nutné provedení očisty případně výměny ochranného obalu přístroje a proceduru 

opakovat. 

- Pokud ani po očistě případně výměně ochranného obalu přístroje nedojde 

k poklesu vykazovaných hodnot pod 3 Bq.cm-2, jde o možnost vnitřní 

kontaminace. 

 

7.2.3. Návrh na doplnění/změnu  Metodického listu N/4 v Bojovém řádu   

Bojový řád jednotek PO [12] se ve svém Metodickém listu N/4 věnuje Nebezpečí 

ionizujícího záření. Tento metodický list velmi stručně charakterizuje ionizující záření, 

nebezpečí a vliv tohoto IZ, rovněž uvádí stručný přehled zdrojů a možného výskytu IZ. 

V oddíle III., odstavec 9) písmeno b) se uvádí, že hasiči provádějící průzkum musí být 

vystrojeni tak, jako při činnosti v prostředí kontaminovaném rozptýlenými RaL, 

to znamená použít stupeň ochrany 4/PPO-P - plynotěsný protichemický ochranný oděv 

přetlakový, typ 1a, v kombinaci s izolačním dýchacím přístrojem umístěným 

pod oděvem. 

Zde bych navrhoval doplnit rozlišení stavu situace, kdy je potvrzen rozptyl RaL 

v místě zásahu jednotek PO a nebo stav, kdy není potvrzen rozptyl RaL. V případě, 

kdy z důvěryhodného zdroje v místě zásahu jednotek PO (obsluha, vedoucí pracovníci, 

apod.) bude potvrzeno, že nedošlo nebo nemohlo dojít k rozptylu RaL, a tedy není zde 

nebezpečí kontaminace zasahujících, může mít dokonce podle učebních textů [5] 

použití ochranných obleků negativní efekt v případech, kdy snižuje výkonnost 

a prodlužuje tím dobu pobytu zasahujících v okolí zdroje IZ potřebnou na vyžadovanou 

činnost. 

V tomto uvedeném devátém odstavci rovněž navrhuji uvést jako samostatný bod 

(písmeno) zmínku o nutnosti vypnutí rentgenových přístrojů a zařízení k vyvíjení IZ 

nacházejících se v místě zásahu tak, jak je tomu například v publikaci [14]. 
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Tato informace by rovněž mohla být uvedena i v Metodickém listu P/27 Požáry budov 

zdravotnických zařízení. 

V odstavci 10) písmeno b) tohoto Metodického listu jsou uváděny radiometry 

a měřiče kontaminace a dále v písmenu c) jsou uváděny dozimetry. Jako příklad 

je v písmenu b) uveden starší, avšak někde dosud používaný radiometr DC-3E-98. 

Navrhuji upravit tento odstavec buďto doplněním (aktualizováním) o v současnosti 

používané přístrojové vybavení například DC-3H-08 nebo URAD 115 včetně beta-

sondy v písmenu b) a například SOR/R v písmenu c). Druhou variantou tohoto návrhu 

je neuvádět v tomto desátém odstavci žádné odkazy na používané přístrojové vybavení, 

které se zcela jistě mění častěji než samotné postupy a pokyny pro zásahy při radiační 

události. 

Dále zde v tomto odstavci zcela chybí jakákoliv zmínka o indikátorech IZ, 

které jsou dnes již standardní součástí výbavy jednotek PO. 

Dalším návrhem pro zkvalitnění stávajícího stavu respektive zkvalitnění přípravy 

jednotek PO na radiační události je doplnění novější literatury do tohoto metodického 

listu, kde v oddíle IV. je odkaz na související literaturu dané problematiky. Mezi touto 

související literaturou je uvedena i starší publikace a to [5]. Můj návrh na zkvalitnění 

odborné přípravy spočívá v doplnění odkazu v závěru metodického listu N/4 o novější 

publikaci [2], neboť tato publikace přináší přehledné a obsáhlejší informace 

o problematice vzniku radiační mimořádné události a dále, jak již bylo uvedeno 

v kapitole 6., je v této publikaci rovněž provedeno shrnutí základních požadavků 

a kritérií zavedených a používaných v zahraničí při vzniku a řešení radiační události, 

které jsou porovnávány s postupy v ČR. 

V oddíle III., odstavec 9) písmeno n) Metodického listu N/4 se uvádí, že v případě 

požáru, kdy není potvrzen rozptyl radioaktivních látek, je nutné vést zásah tak, 

aby nedošlo k zasažení zářiče požárem případně k poškození ochranného obalu zářiče. 

Bohužel zde (i kdekoli jinde) chybí jakákoliv relevantní informace o postupu vedení 

zásahu v případě, že zářič nebo ochranný obal zářiče je již požárem zasažen. 

Zde tedy navrhuji doplnit Metodický list N/4 o informaci nutnosti popsané již výše, 

tedy spolupráci s vedením, zaměstnanci pracoviště, apod., která se mimo jiné objevuje 

v některých jiných Metodických listech Bojového řádu. Tato nutnost vyplývá 

ze skutečnosti, kdy tyto kompetentní osoby znají jednak údaje o druhu, stavu 

a aktuálního množství zdrojů IZ na pracovišti, a rovněž znají údaje o obalech 

a obalových souborech přítomných zdrojů IZ. Podle vyhlášky SÚJB č. 317/2002 Sb., 
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[22] jsou obaly a obalové soubory rozděleny do několika skupin. Každá z těchto skupin 

splňuje odlišné podmínky, jimž je schopna odolávat, rovněž tedy vykazuje odlišné 

odolnosti vůči tepelné destrukci. V případě zasažení obalu, obalového souboru nebo 

samotného zářiče požárem, je tedy nezbytné spolupracovat s kompetentní osobou 

z daného pracoviště, která podá informace o konkrétních obalech, obalových souborech 

a samotných zářičích přítomných na pracovišti. Tyto informace, jako například, 

zda dojde nebo zda může dojít k rozptylu RaL v případě zasažení zářiče nebo 

ochranného obalu zářiče požárem, volbu vhodného hasiva, apod., pak mohou přispět 

k úspěšnému zdolání mimořádné události bez újmy na zdraví nejen zasahujících. 

 

7.2.4. Návrh na plánování a periodicitu nácviků 

Poslední můj návrh na zkvalitnění postupů přípravy jednotek PO na radiační 

události v objektech s výskytem zdrojů IZ a RaL je odvozen od zjištěných skutečností 

uvedených v kapitole 6.2. spočívající v zavedení určité periodicity v provádění cvičení 

jak prověřovacích, tak taktických nejen na území Plzeňského kraje. Smyslem tohoto 

návrhu je tedy rozložení praktických nácviků zásahů při radiační události do víceletého 

cyklu s periodickou obměnou objektů s výskytem zdrojů IZ a RaL vyskytujících 

se v daném hasebním obvodu příslušné požární stanice tak, aby mohly být periodicky 

procvičovány jednotlivé varianty postupů vedení zásahu vyplývající ze zvláštností 

jednotlivých konkrétních objektů. 
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8. Aktualizace dokumentace pro vedení zásahu na vybraných 

objektech Plzeňského kraje 

Jak je uvedeno v kapitole 5.5. na území Plzeňského kraje se nachází celkem 37 

objektů (pracovišť), ve kterých jsou SÚJB evidovány zdroje ionizujícího záření. 

Těchto 37 objektů v Plzeňském kraji je zastoupeno 3 lékařskými ozařovači, 4 blíže 

nespecifikovanými zdroji, 9 kalibračními zdroji, 9 defektoskopickými zdroji a 12 

průmyslovými měřidly. Rovněž bylo již uvedeno, že z těchto 37 objektů (zdrojů), 

je 12 klasifikováno jako vysokoaktivních zdrojů záření respektive objektů s výskytem 

IZ. Z tohoto počtu 12 vysokoaktivních zdrojů jde o 3 lékařské ozařovače a 9 

defektoskopických pracovišť. Z uvedených 9 defektoskopických pracovišť 

je ,,nejaktivnější“ umístěno v objektu  společnosti Loma Systems v Dobřanech, 

které leží v hasebním obvodu požární stanice P3 Přeštice. Ze 3 lékařských ozařovačů 

je ,,nejaktivnější“ umístěn v objektu Fakultní nemocnice Plzeň na oddělení nukleární 

medicíny, které náleží do hasebního obvodu centrální požární stanice C3 Košutka. 

 

8.1. Charakteristika vybraných objektů 

Společnost LOMA Systems Dobřany a Fakultní nemocnice Plzeň jsou stručně 

charakterizovány již v kapitolách 5.5.1. a 5.5.2.. Dalším vybraným vysokoaktivním 

objektem je pracoviště defektoskopické laboratoře společnosti Gammalux NDT Plzeň 

v hasebním obvodu požární stanice P3 Slovany. Toto pracoviště defektoskopie 

poskytuje služby akreditované zkušebny pro nedestruktivní zkoušky materiálů. 

Předmětem činnosti společnosti je nedestruktivní zkoušení materiálů. Nedestruktivní 

zkoušky provádí společnost jako kontrolu "třetí stranou" převážně na potrubních 

systémech průmyslu těžké chemie, petrochemie, energetiky, plynárenství, strojírenství 

po celém území České republiky. A to jak při výstavbě investičních celků, tak v oblasti 

zajištění provozu a údržby. 

Podle vyhlášky SÚJB č. 318/2002 Sb., [15] musí být i zde na těchto pracovištích 

(pracoviště se zdroji IZ) zpracovány mimo jiných také dokumenty pro zajištění 

havarijní připravenosti a tato havarijní připravenost se musí ověřovat konáním 

pravidelných havarijních cvičení. Těmito dokumenty jsou vnitřní havarijní plán 

a zásahové instrukce, které musí být jednoznačné a srozumitelné pro všechny 

pracovníky na pracovišti. V těchto dokumentech jsou rozpracovány pokyny pro každý 

stupeň radiační události. Vedoucí pracovníci na pracovištích s přítomností zdrojů IZ 
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mají za povinnost pravidelně proškolovat podřízené pracovníky a dle těchto uvedených 

dokumentů konat pravidelné havarijní cvičení, jehož průběh a výsledek dokládají 

na SÚJB. 

 

8.2. Dokumentace vedení zásahu pro vybrané objekty 

Dokumentací pro vedení zásahu v objektech s výskytem zdrojů ionizujícího záření 

je kromě výše uvedených vnitřních havarijních plánů a zásahových instrukcí také 

Dokumentace zdolávání požáru (DZP), která je pro tyto objekty (se zdroji IZ) 

zpracovávána podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., (§18, písmeno b) složité podmínky 

pro zásah) [23]. Tato DZP respektive její vyjímatelná část Operativní karta má podle 

publikace [24] upravovat zásady rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, 

zvířat a majetku v daných objektech, pro které je zpracována. Je tedy nanejvýše nutné, 

aby tato Operativní karta byla co možná nejvíce jednoznačná, stručná a přehledná 

s převládající grafickou částí. 

 

8.3. Aktualizace dokumentace pro vybrané objekty 

Jak jsem již uvedl v předchozí části 8.2. slouží DZP respektive Operativní karta 

veliteli zásahu jako zdroj informací pro získání přehledu a o dispozicích v daném 

objektu. Vzhledem k tomu, že řízení zásahu obnáší zejména v první fázi zásahu velké 

množství úkolů kladených na velitele zásahu, například podle vyhlášky č. 247/2001 Sb., 

[25] je nutné, aby tyto informace textové části čerpané z Operativní karty byly 

co nejvíce jednoznačné, stručné a přehledné. Není nutné popisovat v textové části 

nevýznamné prostory a provozy daného objektu, rovněž tak není nutné popisovat zde 

standardní postupy a úkony, které jsou všeobecně vžité a jsou například zasahujícími 

jednotkami pravidelně opakovány. 

Po seznámení se z dokumentací pro vybrané objekty navrhuji pro jejich zkvalitnění 

a zjednodušení orientace v nich provést následující změny (aktualizaci). 

Hala č.1 v objektu LOMA Systems Dobřany, ve které je defektoskopické pracoviště 

společnosti QSA, disponuje celkem šesti nouzovými východy, které jsou rovněž 

znázorněny v grafické části Operativní karty. V zásahových instrukcích pro tuto halu č.1 

je jednoznačně popsán stav, kdy po vzniku radiační události na pracovišti QSA nelze 

dva z těchto šesti nouzových východů použít z toho důvodu, že únik osob by vedl přes 

pomyslnou bezpečnostní případně nebezpečnou zónu. Tato skutečnost však není 
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uvedena v DZP respektive v Operativní kartě. Návrhem tedy je tuto informaci do této 

jinak zdařilé dokumentace pro halu č.1 doplnit. 

Druhým návrhem na aktualizaci dokumentace pro vybraný objekt je výrazně 

zjednodušit a zpřehlednit zejména textovou část Operativní karty pro objekt společnosti 

Gammalux NDT Plzeň provozující defektoskopické pracoviště. Tato textová část 

Operativní karty v dílčí části Doporučení veliteli zásahu – hasební látky na straně 3 

cituje informace z Metodického listu BŘ N/4 a to celý oddíl III., odstavec 9) a 10) 

rozložené na téměř 3 stranách této Operativní karty. Dle mého názoru není účelem 

Doporučení veliteli zásahu v textové části Operativní karty citovat Metodické listy nebo 

jejich podstatné části namísto stručných, přehledných a jednoznačných instrukcí. 
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9. Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout postupy vedení zásahu a přípravy jednotek na zásah 

v objektech s výskytem zdrojů ionizačního záření a aktualizace dokumentace pro vedení 

zásahu na vybraných objektech Plzeňského kraje. Pro splnění vytyčeného cíle bylo 

nejprve nutné provést zopakování základních informací o radioaktivitě a ionizujícím 

záření, charakterizovat zdroje a druhy ionizujícího záření, popsat nebezpečí plynoucí 

z tohoto záření a možné následky při působení záření na organismus. Dále bylo nutné 

zopakovat způsoby a principy ochrany před tímto zářením a popsat a vyhodnotit 

současné přístrojové vybavení jednotek požární ochrany používané při radiačních 

událostech, které za posledních několik málo let doznalo značné obměny a rozšíření. 

Neméně důležité bylo charakterizovat objekty, ve kterých se zdroje radioaktivních látek 

a záření vyskytují, a také porovnat poznatky a zkušenosti při radiačních událostech 

u nás a v zahraničí. 

Tyto výše uvedené a v práci provedené náležitosti, jejichž účelem bylo srozumitelně 

shrnout základní informace o aspektech problematiky radiačních událostí, které tyto 

události odlišují od jiných běžných zásahů každodenně řešených jednotkami požární 

ochrany, vedly k návrhům vytvoření respektive doplnění souboru informací tvořících 

podklady pro provádění a přípravu na případné zásahy při událostech s možností 

výskytu ionizujícího záření. 

Výstupem z této práce jsou tedy jednak návrhy v kapitole 7 na obměnu a doplnění 

informací do praktických a praxí prověřených pomůcek pro zasahující jednotky, 

například informace o novém přístrojovém vybavení, jednak na aktualizaci nebo 

přepracování pomůcek pro odbornou přípravu jednotek požární ochrany zejména 

Metodického listu Bojového řádu N/4 – nebezpečí ionizujícího záření. Dalším možným 

výstupem z této práce je zavedení určité periodicity v provádění nácviků přípravy 

na radiační události s cyklickou obměnou možných variant radiační události. 

Rovněž tak přijetí určitého opatření na kontrolu vytvářených dokumentací 

pro vedení zásahů nejen v objektech s možným výskytem zdrojů ionizujícího záření (viz 

kapitola 8) by dle mého názoru výrazně přispělo ke zlepšení a zkvalitnění průběhu 

případných zásahů v daných objektech. 

Za zcela nejdůležitější výstup z této práce však považuji návrh na sjednocení 

uváděných informací respektive hodnot a pokynů ve výše uváděných pomůckách, 

tak aby při provádění zásahu nebo jeho nácviku bylo možné čerpat z různých 
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dostupných pomůcek a minimalizovat tím možné negativní vlivy na výsledek zásahové 

činnosti, viz kapitola 7. 

 

Správné využití všech získaných vědomostí a doporučení je rozhodující pro 

provedení úspěšného a kvalitního zásahu. Z tohoto důvodu je nezbytné si tuto 

problematiku zásahů při radiačních událostech a přípravy na ně neustále opakovat 

a doplňovat ji o nové poznatky vedoucí k minimalizaci rizika nejen pro zasahující. 
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Použité zkratky 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

JPO  Jednotka požární ochrany 

ČR   Česká republika 

ZIZ  Zdroj ionizujícího záření 

UNSCEAR Vědecký výbor spojených národů pro účinky atomové energie 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

RMS  Radiační monitorovací síť 

HÚR  Hlásič úrovně radiace 

RaL  Radioaktivní látka 

ČSN  Česká státní norma 

URZ  Uzavřený radionuklidový zářič 

ORZ  Otevřený radionuklidový zářič 

NATO  Severoatlantická aliance 

IOO  Institut ochrany obyvatelstva 

IAEA  Mezinárodní agentura pro atomovou energii 

PK   Plzeňský kraj 

FN   Fakultní nemocnice 

KOPIS  Krajské operační a informační středisko 

PET  Pozitronová emisní tomografie 

SPECT  Spektrální pozitronová emisní tomografie 

SCOD  Celostátní služba osobní dozimetrie 

USA  Spojené státy americké 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

STČ  Společná typová činnost 

ICPR  Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu 

SRN  Spolková republika Německo 

FwDV  Feuerwehr-Dienstvorschrift 500  Einheiten im ABC – Einsatz 

SSU  Statistické sledování událostí 

DN   Dopravní nehoda 

NCHL  Nebezpečné chemické látky 

B-agens  Biologické látky 

ML  Metodický list 
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ČAHD  Asociace českých hasičských důstojníků 

DZP  Dokumentace zdolávání požárů 

NZ   Nebezpečná zóna 

BZ   Bezpečnostní zóna 

OPCH  Oděv protichemický 

DT   Dýchací technika 

PPO-P  Plynotěsný protichemický ochranný oděv přetlakový 
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