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ANOTACE 

 

Diplomová práce se zabývá popisem ionizujícího záření, jeho vlastnostmi, účinky na lidský 

organismus a fyzickou ochranou pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči. V práci 

jsou popsány čtyři modely pracovišť. Jsou zde uvedena bezpečnostní rizika spojena 

s  odcizením uzavřených radionuklidových zářičů na modelových pracovištích, opatření ke 

snížení těchto bezpečnostních rizik a jejich ekonomická zhodnocení. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, mechanický zábranný systém, poplachové zabezpečovací 

a  tísňové systémy, ionizující záření, uzavřený radionuklidový zářič 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis concerns with ionizing radiation, its properties, influence on the human body and 

physical security of workplace with closed radionuclide emitters. Four models of workplaces 

are described in this thesis. There are mentioned the security risks associated with the steal of 

closed radionuclide emitters on model workplaces and the security steps to prevent 

minimalization these security risks and their economic valuations. 

 

Keywords: physical security, mechanical barrier system, alarm security and emergency 

systems, ionizing radiation, closed radionuclide emitter  
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1  Úvod 

 V průběhu posledních let se rozšířili krádeže všeho, co se dá odnést a zpeněžit. Stoupá 

počet trestné činnosti spojených s vloupáním do různých objektů. Je to dlouhodobý jev, který 

se vyskytoval v minulosti a přetrvává dosud. Řada lidí, podniků a organizací realizují různými 

způsoby ochranu objektů s cílem znemožnit či znesnadnit pachateli neoprávněný vstup.  

Vniknutí do objektů, v nichž jsou například pracoviště se zařízením s uzavřenými 

radionuklidovými zářiči, a zcizení těchto zařízení, může při neznalosti těchto zařízení 

a  nesprávném zacházení s nimi vést k tomu, že pachatel ublíží sobě i svému okolí, ať už 

úmyslně nebo neúmyslně. Dalším problémem dnešní doby jsou teroristické skupiny 

s prosazováním svých zájmů jakýmkoli způsobem. Jedním ze způsobů může být útok pomocí 

špinavé bomby, která je složená z klasické trhaviny a radioaktivního materiálů, který můžeme 

nalézt například na technických pracovištích. Obava ze zneužití radionuklidů je důvodem 

chránit pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči.  

Cílem této diplomové práce je výběr a popis vhodné fyzické ochrany a zabezpečení 

pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči. 

 V diplomové práci jsou popsány 4 modely technických pracovišť, která jsou zařazena 

do kategorie 1 a 2, protože jsou nejobvyklejší a nejrozšířenější. Jde o pracoviště pro měření 

fyzikálních veličin a skladování radionuklidů. 3. a 4. kategorie zde není zařazena, neboť 

vyžaduje speciální opatření v rámci radiační ochrany, kterou se práce nezabývá. 
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2  Ionizující záření 

 Při studiu radioaktivních jevů se poznalo, že různé druhy emitovaného záření mají 

značně vysokou energií a to mnohem větší než obyčejné světlo. Toto záření je schopné 

způsobit ionizaci prostředí, přes které prochází, a vytvořit z neutrálních atomů záporné 

a  kladné ionty (iontové páry). Ionizační účinky jsou společnou vlastností všech druhů 

ionizujícího záření.  Pro každý druh je však specifické konkrétní mechanismus interakce 

záření s hmotou. Z tohoto hlediska se ionizující záření rozděluje na přímo ionizující a nepřímo 

ionizující:  

a) Přímo ionizující záření – je tvořeno nabitými částicemi (elektrony, protony, 

pozitrony, částicemi alfa), které mají dostatečnou kinetickou energii k tomu, aby 

mohly vyvolat ionizaci. 

b) Nepřímo ionizující záření - zahrnuje nenabité částice (neutrony, fotony), které samy 

prostředí neionizují, ale při interakcích s prostředím uvolňují sekundární nabité, přímo 

ionizující částice. Ionizace prostředí je pak způsobena těmito sekundárními 

částicemi.   

2.1 Zdroje ionizujícího záření  

 Se zdroji ionizujícího záření se prakticky setkáváme ve spoustě laboratorních, 

průmyslových a terénních aplikacích.  Každý přístroj, předmět, látka nebo určitý preparát, 

který je schopen emitovat ionizují záření, se označuje jako zdroj ionizujícího záření. 

Rozlišujeme aparaturní zdroje záření a radionuklidové záření vzhledem k jejich způsobu 

vzniku záření. V aparaturních zdrojích vzniká ionizující záření pouze během provozu zařízení, 

ale radionuklidové zdroje emitují záření nepřetržitě, jelikož toto záření vzniká jako důsledek 

radioaktivní přeměny.  

Nejčastěji používané zdroje ionizujícího záření lze klasifikovat podle několika kriterií: 

a) Podle principu a mechanismu vzniku ionizující záření se dělí na: 

 Elektronické zdroje záření – tento zdroj ionizujícího záření vznikne v důsledku 

elektromagnetického urychlování nabitých částic. Jde především o rentgenové 

trubice, urychlovače částic. Slabým zdrojem je i vakuová televizní nebo 

počítačová obrazovka.  

  Radionuklidové zářiče – jedná se o ionizující záření (alfa, beta, gama a  záření 

neutronové), které vzniká při radioaktivních přeměnách jader. Tyto 

radionuklidové zářiče se využívají třeba při radioterapii (kobaltové či cesiové 

ozařovače), v nukleární medicíně a dále pak v řadě průmyslových aplikací. 
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Všechny tyto druhy záření vznikají při jaderných reakcích, slučování a štěpení 

jader (např. jaderných reaktorech, které jsou mohutné zdroje).  

 Záření vesmírného původu – jinak taky nazýváno kosmické záření. Vzniká ve 

velice bouřlivých a vysoce energetických procesech ve vesmíru 

tzv.  termonukleární reakce v nitru hvězd, výbuchy supernov, procesy 

v  blízkosti černých děr apod.  

b) Podle technického řešení a konstrukčního uspořádání se zdroje ionizujícího záření, 

především radionuklidové zářiče, dělí na zdroje s: 

 uzavřeným radionuklidovým zářičem – podle vyhlášky č.  307/2002  Sb. 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně je radionuklidový 

zářič, jehož úprava, například zapouzdřením nebo ochranným překryvem, 

zabezpečuje zkouškami ověřenou těsnost a vylučuje tak za předvídatelných 

podmínek použití a opotřebování, únik radionuklidů ze zářiče. 

 otevřeným radionuklidovým zářičem – radionuklidový zářič, který není 

uzavřeným radionuklidovým zářičem. 

c) Podle geometrického tvaru mohou být zdroje záření: 

 Bodové – velikost těchto zdrojů je mnohem menší než vzdálenost, z nichž 

vyzařuje emitované záření a můžeme je vidět na obrázku 2.1 b. 

 Čárové neboli lineární – radioaktivní látka je obsažena v tenké trubičce nebo 

v tenkém drátku. 

 Plošné – radioaktivní látka je v tenké vrstvě nanesena na ploše ve tvaru 

obdélníku nebo kruhu. Ukázka je na obrázku č. 2.1 a.   

 Objemové – taky se nazývají prostorové. Radioaktivní látka je rozložena ve 

tvaru koule, kvádru, válce. Obvykle mají válcový tvar a používají se 

v průmyslu a  v lékařství. 

Tyto zdroje mohou být homogenní či nehomogenní. Homogenní zdroje slouží 

často jako etalonové a kalibrační přístroje pro radiometrické přístroje i scilační 

kamery. Obrázek 2.1 c znázorňuje vysoce aktivní zdroje gama záření.[3] [15] 
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Obrázek 2.1 Provedení některých typů radionuklidních zdrojů ionizujícího záření [3] 

 

2.2 Ionizující záření a jeho vlastnosti 

 Ionizační účinky jsou společnou vlastností všech druhů ionizujícího záření. Konkrétní 

mechanismy vzájemného působení záření s hmotou je pro každý druh specifický. 

2.2.1  Alfa záření 

 Alfa záření jsou jádra helia (helion    
 ), které tvoří dva kladné náboje. Tyto 

elementární náboje dosáhnou rychlosti řádově 10
7
 m.s

-1
, jejichž energie je v rozmezí 4 -

9  MeV. Alfa částice má malý dolet, protože po průchodu prostředím ztrácí energii. V plynech 

se dolet pohybuje řádově v centimetrech, v kapalinách a pevných látkách je to podstatně 

menší a to řádově několik desetin milimetru. Jelikož alfa částice mají tak malý dolet, tak 

zevní  ozáření alfa částic nepředstavuje velký problém. Mezi alfa zářiče patři např.: 
226

Ra, 

239
Pu a 

241
Am.  

2.2.2 Beta záření 

 Záření beta jsou rychlé pozitrony nebo elektrony. Tyto částice mají velký rozsah 

energie (až 16,6 MeV). Elektrony jsou z jádra vyzařovány při samovolné přeměně jaderného 
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neutronu na proton, elektron a antineutrino. Záření beta má spojité spektrum, tzn., že obsahuje 

částice s energiemi od počátku až po určitou maximální energii, která je pro daný nuklid 

charakteristické. Nejčastější používané beta zářiče jsou např. 
35

S, 
63

Ni, 
85

Kr a další. Při 

průchodu β   částic hmotným prostřením nastávají tyto jevy: 

 Ionizace – jde o hlavní příčinu ztrát beta částic, které projdou hmotným prostředím. 

Při průchodu β částic hmotným prostřením méně ionizuji, než α částice, proto jejich 

dosah je mnohem větší, ve vzduchu je dolet několik metrů, ve tkáních řádově desítek 

milimetrů. 

 Pružný rozptyl - vlivem elektrických sil dochází k rozptylu β záření jak na elektronech 

v  obalu, tak na atomových jádrech. Výsledkem je změna směru β záření. Rozptyl se 

uplatňuje hlavně u nízkoenergetických elektronů.  

 Brzdné záření - brzdění rychle letících elektronů (β záření) při průchodu elektrickým 

polem jádra je spojeno se vznikem brzdného rentgenového záření. Tímto způsobem 

vzniká elektromagnetické záření s pronikavostí větší než původní β záření. Toto je 

třeba mít na paměti při výběru stínících materiálů. Nejvhodnější jsou látky, které 

obsahují lehké prvky (např. plexisklo). [12]  

2.2.3 Gama záření 

 Jde o elektromagnetické záření v podobě fotonů, které má malou vlnovou délku 

řádově 10
-11

 až 10
-13

 m, což je relativně velmi krátká vlnová délka. Vlastní gama záření 

vznikne při radioaktivní přeměně nebo jaderných reakcí přechodu z vyššího do nižšího 

energetického stavu, kdy se jádro zbavuje své excitační energie. Čistých gama zářičů není 

mnoho, obvykle záření gama je doprovázeno zářením alfa nebo beta. Ionizace je nižší než 

u  záření alfa nebo beta, ale dolet ve vzduchu se odhaduje řádově několik set metrů. Při stínění 

se používá např. beton, olovo, protože v této hmotě je dosah v jednotkách až desítkách 

centimetrů. Nejpoužívanější zdroje gama záření jsou např. 
60

Co a 
137

Cs. 

3 Veličiny a jednotky v radiační ochraně 

 Důležitým předpokladem pro orientaci v problematice týkající se oblasti jaderné 

a  radiační fyziky je dokonalá znalost fyzikálních veličin a jednotek a jejich význam.  Tyto 

jednotky a veličiny nejsou příliš známé pro širokou veřejnost. V následujících kapitolách 

budou probrány veličiny a jednotky, které charakterizují zdroj záření, účinek záření na látku 

a  v neposlední řadě veličiny používané při ochraně před ionizujícím zářením. 
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3.1 Poločas přeměny   

 Jednotkou poločasu přeměny je sekunda, minuta, hodina nebo rok a veličina se 

označuje T. Je to doba, za kterou se rozpadne právě polovina původního počtu atomů 

radionuklidu.  

3.2  Přeměnová konstanta  

  Jednotkou přeměnové konstanty je s
-1

. Jedná se o relativní rychlost rozpadu 

radioaktivního nuklidu. Vztah pro poločas přeměny je: 

 T (s, min, h, r)      
   

 
     (1) 

3.3 Aktivita  

 Aktivita je jedna ze základních veličin, charakteristická pro radioaktivní zdroj. Jedná 

se o počet rozpadlých jader za jednotku času, což v tomto případě je 1 s. Jednotka aktivity je 

pojmenována po objeviteli Becquerel (Bq) s rozměrem s
-1

. V praxi je Bq poněkud malá 

jednotka, tudíž se používají násobky (MBq, GBq aj.). Aktivita klesá s časem dle vztahu: 

            
  
     

 
 
  (2) 

At – aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

A0 – počáteční aktivita radionuklidu v čase t = 0 (Bq) 

T – poločas přeměny radionuklidu (s).  

3.4 Energie emitovaných částic  

 Je to významná veličina, protože energie vyzařovaných částic je jednoznačná 

charakteristika radionuklidu a vlastnosti záření jako je dolet, ionizace atd. na energii zřetelně 

závisí. Jednotkou je joule (J), ale většinou se používá elektronvolt (eV) a platí zde vztah mezi 

joulem a elektronvoltem 1eV  = 1,6*10
-13 

J. [12] 

3.5 Veličiny charakterizující působení záření na látku 

Dávka a dávkový příkon se používají pro hodnocení přímo ionizujícího záření, pro 

hodnocení nepřímo ionizujícího záření se používají veličiny kerma a expozice.  
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3.5.1  Dávka 

 Dávka je jednou z nejdůležitějších veličin v oblasti ionizujícího záření. Jde o energii 

záření absorbovanou v hmotnostní jednotce ozařované látky. Označení dávky je písmeno D, 

jednotka dávky je pak gray (Gy) s rozsahem J/kg.  

3.5.2 Dávkový příkon 

 Dávkový příkon udává změnu dávky vztaženou na jednotku času. Jednotkou 

dávkového příkonu je  Gy/s. Označuje se písmenem Ḋ.  

3.6 Veličiny používané při ochraně před ionizujícím zářením působící na 

člověka 

 Jsou to takové veličiny, které vyjadřují působení ionizujícího záření na člověka. 

Účinek ionizujícího záření na biologickou tkáň nezávisí jen na dávce, dávkovém příkonu, ale 

také na druhu emitovaného záření a podmínkách ozáření. V následujících kapitolách jsou 

uvedené. 

3.6.1 Ekvivalentní dávka v tkáni či orgánu  

 Jednotka ekvivalentní dávky je sievert (Sv), značí se písmenem HT. Ekvivalentní 

dávka v tkáni či orgánu je dána vztahem:  

                (3) 

DTR - střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (Gy)  

wR - radiační váhový faktor příslušný záření typu R  

 Radiační váhový faktor udává relativní biologickou účinnost jednotlivých typů záření 

vzhledem k záření fotonovému. Hodnoty jsou uvedeny v tabulce 3.1. Z tabulky plyne, že 

účinky beta a gama záření na lidskou tkáň nebo orgán jsou stejné a účinky alfa záření jsou 

dvacet krát větší než v případě beta a gama záření.  
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Tabulka 3.1 Hodnoty radiačního váhového faktoru[19] 

Typ záření, energie Radiační váhový faktor wR 

Fotonové záření 1 

Záření beta 1  

neutrony, < 10 keV  5  

neutrony, 10 keV až 100 keV  10  

neutrony, 100 keV až 2 MeV  20  

neutrony, 2 MeV až 20 MeV  10  

neutrony, více než 20 MeV  5  

protony, > 2 MeV  5  

Alfa záření  20  

 

3.6.2 Efektivní dávka  

 Je to suma ekvivalentních dávek v jednotlivých tkáních či orgánech lidského těla 

vážených tkáňovým váhovým faktorem wT, který vyjadřuje rozdílnou radiointenzitu orgánu 

lidského těla a tkání z hlediska toho, jaká je pravděpodobnost, že vznikne zhoubný nádor 

nebo genetické změny. Jednotkou je stejně jako u ekvivalentní dávky (Sv). Je dána vztahem: 

               (4) 

HT – ekvivalentní dávka v tkáni či v orgánu (Sv) 

wT – tkáňový váhový faktor 

 Hodnoty tkáňových váhových faktorů jsou v následující tabulce:  

 

Tabulka 3.2 Hodnoty tkáňových váhových faktorů [19] 

Tkáň, orgán  w
T
 

  

Gonády 0,20 

mléčná žláza  0,05  

červená kostní dřeň  0,12  

plíce  0,12  

štítná žláza  0,05  

povrch kostí  0,01  

tlusté střevo  0,12  

žaludek  0,12  

játra  0,05  

kůže  0,01  

ostatní tkáně a orgány 0,05  
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Tkáňový váhový faktor (tabulka 3.2) vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu 

nebo tkáně k  celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným celotělovým ozářením.  

4 Biologické účinky záření na lidský organismus 

 Počátek studia biologických účinků ionizačního záření spadá již do prvních let 20. 

století, protože záhy po objevu a nasazení rentgenového záření do lékařské praxe se na 

ozářených místech objevovalo poškození kůže. V následujících kapitolách jsou popsány 

účinky ionizujícího záření na buňku a na lidský organismus.  

4.1 Účinky záření na buňku  

Pozorovatelné účinky ionizujícího záření mají svůj počátek vždy v dějích, které 

vyvolává ionizující záření v buňkách. Poškození buněk závisí především na jejich 

rozmnožovacích schopnostech. Vliv ionizujícího záření na buňku je tím výraznější, čím má 

buňka větší schopnost k rozmnožování. Při ozáření buňky může dojít ke dvěma procesům: ke 

smrti celé buňky nebo ke změně cytogenetické informace a záření tak vyvolá mutaci buňky.  

4.2 Účinky záření na lidský organismus  

 Je jasné, že biologický účinek ionizačního záření je závislý na velikosti absorbované 

dávky a s dávkou roste. Z hlediska vztahu dávky a účinku se rozlišují dva typy biologických 

účinků, což je znázorněné na obrázku 4.1. Jde o stochastický účinek a nestochastický účinek 

(deterministický), tyto účinky jsou popsané v následujících dvou kapitolách. 
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Obrázek 4.1 Biologické účinky na organismus[6] 

 

4.2.1 Stochastický účinek  

 Jestliže je dávka ionizačního záření malá, většinou se poškození srovná opravou,  tato 

oprava se stává dostatečnou a vznikne zdravá buňka. Ale existuje jistá pravděpodobnost, že 

poškození se nepodaří opravit, tak jak by mělo a dojde k chybě. S rostoucí efektivní dávkou 

neroste závažnost poškození, ale roste pravděpodobnost výskytu poškození v ozářené 

populaci, jak je zobrazené na obrázku 4.2. Mutované buňky se dále rozmnožují a to vede ke 

vzniku pozdějších trvalých následků v podobě nádorového onemocnění (v podobě rakoviny, 

leukemie) či dědičných vlivů. Tyto následky jsou zcela náhodné, nepředvídatelné 

a  individuální, tak se popsané účinky nazývají stochastické. Nezaleží na tom, zda byl 

organismus vystaven ozáření jednorázově nebo opakovaně. Nemusí dojit ke vzniku nádoru 

v ozářeném místě. Důležité je zmínit závislost stochastických účinku na věku, protože zde 

hraje roli časový faktor, pak totiž mají dlouhou dobu latence a pravděpodobnost onemocnění 

roste s časem od ozáření. Při styku s ozářením v mladším věku je víc pravděpodobné 

projevení pozdních stochastických účinku. Naopak u starší populace se stochastické účinky 

nestačí uplatnit. U dětí vzhledem k neustálému růstu a tím intenzivnímu růstu buněk vede 

k  vyšší radiosenzivitě. [15] [12] 
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Obrázek 4.2 Pravděpodobnost výskytu pro stochastické účinky [15] 

 

4.2.2 Deterministické (nestochastické) účinky  

 Jsou to takové účinky, kdy při vysokých dávkách ozáření se zvyšuje počet 

poškozených molekul biologicky aktivních látek do takové míry, že organismus není schopen 

se zcela opravit, což vede k úhynu části nebo celých buněk a onemocnění z ozáření. 

Deterministické účinky se objeví a projeví se po ozáření určité prahové dávky (kolem 1 Gy). 

S rostoucí dávkou se zvyšuje závažnost poškození u daného jedince. Na obrázku 4.3 je 

znázorněna závislost radiačního účinku na absorbované dávce a tudíž i závažnost poškození. 

Základem poškození je snížení počtu buněk v ozářené populaci buněk. Na negativním jevu se 

také podílejí i toxické látky, vznikající při rozpadu buněk. Účinky se rozdělují na časné 

účinky a pozdní účinky: 

 

a) časné účinky  

 akutní nemoc z ozáření (>1Gy)  

 akutní radiační dermatitida (>3Gy), zrudnutí kůže  

 radiační záněty  

 poškození fertility (dočasné >0.5Gy, permanentní > 3Gy)  

 poškození embrya a plodu (>0.1Gy !)  

b) pozdní účinky 

chronická radiační dermatitida (rentgenologové)  

 zákal oční čočky = katarakta (> 4Gy) [15] [12] 
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Obrázek 4.3 Závažnost poškození pro deterministické účinky [15] 

  

5 Klasifikace zdrojů, klasifikace pracovišť, kontrolované 

a  sledované pásma 

V této části jsou probraná kritéria zařazení zdrojů, kriteria pro zařazení pracovišť do 

čtyř skupin a kontrolovaná nebo sledovaná pásma. 

5.1 Klasifikace zdrojů  

 Zde je zapotřebí uvést pojem zprošťovací úrovně (tabulka 6.1), uvedené ve vyhlášce 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění 

pozdějších změn a předpisu v příloze 1. Zprošťovací úrovně je hodnota aktivity A nebo 

hmotnostní aktivity am, při jejíž nepřekročení se kontaminace radioaktivními látkami považuje 

za zanedbatelnou. Pro směsi radionuklidu se pro nepřekročení zprošťovací úrovně prokazuje 

tak, že platí součet podílů aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných zprošťovacích 

úrovní aktivit není vyšší než 1, nebo součet podílů hmotnostních aktivit jednotlivých 

radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit není vyšší než 1: 

   
  

      
       nebo     

   

       
      

Tabulka 5.1 Ukázka zprošťovací úrovně [19] 

Radionuklid  A[Bq] am[kBq/kg] 
60

Co  10
5 

10 
137

Cs 10
4
  10 

192
Ir  10

5 
10 

226
Ra 10

4
  10 
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Zdroje ionizujícího záření se podle vzestupného ohrožení zdraví a životního prostředí 

ionizujícím zářením klasifikují jako nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi 

významné, a to na základě[19]: 

 Příkonu dávkového ekvivalentu.  

 Technické úpravy a způsobu provedení. 

 Aktivity a hmotnostní aktivity radionuklidových zářičů, zpravidla ve vztahu ke 

zprošťovacím úrovním.  

 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. 

 Rizika vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnosti následků takové události a  

 možnosti zásahů.  

5.1.1  Nevýznamné zdroje ionizujícího záření 

 Nevýznamným zdrojem ionizujícího záření je[19]:  

 Elektrické zařízení emitující ionizující záření, avšak neobsahující komponenty 

pracující s  rozdílem napětí převyšujícím 5 kV. 

 Katodová trubice určená k zobrazování nebo jakékoli jiné elektrické zařízení pracující 

při rozdílu potenciálů nepřevyšujícím 30 kV, u něhož příkon dávkového ekvivalentu 

na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od povrchu zařízení je menší než 

1 mikroSv/h. 

  Radioaktivní látka, u níž součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných 

zprošťovacích úrovní aktivity není větší než 1 nebo součet podílů hmotnostních aktivit 

radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní aktivity není větší než 1. 

  
  

      
       nebo     

   

       
        

 Uzavřený radionuklidový zářič, u něhož součet podílů aktivit radionuklidů 

a  příslušných zprošťovacích úrovní aktivity nebo součet podílů hmotnostních aktivit 

radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní hmotnostní aktivity není větší než 10. 

  
  

      
        nebo     
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 Zařízení obsahující uzavřený radionuklidový zářič konstruované tak, že příkon 

dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od 

povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h. 

Do této kategorie se zařazuji například etalony, což jsou měřící prostředky nebo měřidla. 

Základní význam mají pro zabezpečení metrologické jednotnosti a správnosti měřidel 

a  měření. 

5.1.2 Drobné zdroje ionizujícího záření 

 Drobným zdrojem ionizujícího záření je[19]: 

 Generátor záření, který není nevýznamným zdrojem, konstruovaný tak, že příkon 

dávkového ekvivalentu na kterémkoli přístupném místě ve vzdálenosti 0,1 m od 

povrchu zařízení je menší než 1 mikroSv/h s výjimkou míst určených za běžných 

pracovních podmínek k manipulaci a obsluze zařízení výhradně rukama, kde může 

příkon dávkového ekvivalentu dosahovat až 250 mikroSv/h.  

 Uzavřený radionuklidový zářič, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet 

podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní aktivity nebo součet 

podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní 

hmotnostní aktivity je menší než 100 v případě dlouhodobých alfa zářičů, včetně alfa-

neutronových zdrojů, a menší než 1000 v ostatních případech.   

 Otevřený radionuklidový zářič, který není nevýznamným zdrojem, u něhož součet 

podílů aktivit nebo hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a hodnot aktivit 

nebo hmotnostních aktivit je menší než 10.   
  

      
        nebo                           

  
   

       
       

Do této kategorie patří ionizační hlásiče požáru, již zmiňované etalony v předešlé kapitole 

a analyzátory, které slouží na měření chemického složení materiálu. 

5.1.3 Jednoduché zdroje  

Jednoduchými zdroji ionizujícího záření jsou všechny zdroje ionizujícího záření, které 

nejsou nevýznamnými, drobnými, významnými ani velmi významnými zdroji ionizujícího 

záření. Do této kategorie patří hladinoměry, hustoměry a tloušťkoměry. 

5.1.4 Významné zdroje 

Významným zdrojem ionizujícího záření je[19]: 
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 Generátor záření určený k radioterapii nebo radiodiagnostice v humánní medicíně, 

kromě kostních denzitometrů, kabinových rentgenových zařízení a zubních 

rentgenových zařízení.  

 Urychlovače částic.  

 Zdroj ionizujícího záření určený k radioterapii protony, neutrony a jinými těžkými 

částicemi.  

 Zařízení obsahující uzavřené radionuklidové zářiče určené k radioterapii, včetně 

brachyterapie radionuklidový ozařovač pro ozařování potravin a surovin nebo jiný 

stacionární průmyslový ozařovač.  

 Mobilní defektoskop s uzavřenými radionuklidovými zářiči.  

  Vysokoaktivní zářič, nazývané taky ozařovače. 5.1.5 Velmi významné zdroje 

Velmi významným zdrojem ionizujícího záření je například jaderný reaktor. 

5.2 Klasifikace pracovišť 

Do klasifikace pracoviště spadají pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti, 

kromě pracovišť, kde se používají výhradně nevýznamné nebo typově schválené drobné 

zdroje ionizujícího záření, kategorizují vzestupně podle ohrožení zdraví a životního prostředí 

ionizujícím zářením na pracoviště 1., 2., 3. a 4. kategorie na základě[19]: 

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

pracovišti nakládat. 

 Očekávaného běžného provozu pracoviště a související míry možného ozáření 

pracovníků a obyvatelstva.  

 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, 

zejména, ochrannými pomůckami, izolačními a stínicími zařízeními, provedením 

ventilace a kanalizace.  

 Možnosti radioaktivní kontaminace pracoviště nebo jeho okolí radionuklidy.  

 Možnosti vzniku radioaktivních odpadů a náročnosti jejich zneškodnění.  

 potenciálního ohrožení plynoucího z předvídatelných poruch a odchylek od běžného 

provozu. 

 Rizika vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnosti následků takové události 

a  možnosti zásahů.  
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5.2.1 Pracoviště 1. kategorie 

 Pracovištěm 1. kategorie je:  

 Pracoviště s drobnými typově neschválenými zdroji ionizujícího záření.  

 Pracoviště s kostním denzitometrem. 

 Pracoviště s veterinárním, zubním nebo kabinovým rentgenovým zařízením.  

 Pracoviště s indikačním nebo měřicím zařízením obsahujícím uzavřený 

radionuklidový zářič, na nichž charakter radiační činnosti nevyžaduje vymezování 

kontrolovaného pásma.  

 Pracoviště s technickým rentgenovým zařízením, na němž charakter radiační činnosti 

nevyžaduje vymezení kontrolovaného pásma. 

5.2.2 Pracoviště 2. kategorie 

Pracovištěm 2. kategorie je: 

 Pracoviště s jednoduchým zdrojem ionizujícího záření, které není pracovištěm 

1.  kategorie. 

 Pracoviště s rentgenovým zařízením určeným k radiodiagnostice nebo radioterapii, 

kromě kostních denzitometrů, kabinových a zubních rentgenových zařízení a kromě 

veterinárních rentgenových zařízení.  

 Pracoviště s mobilním defektoskopem s uzavřeným radionuklidovým zářičem. 

 Pracoviště s mobilním ozařovačem s uzavřeným radionuklidovým zářičem. 

 Pracoviště s technickými rentgenovými zařízeními, na nichž charakter radiační 

činnosti vyžaduje vymezování kontrolovaného pásma. 

5.2.3 Pracoviště 3. kategorie 

 Pracovištěm 3. kategorie je: 

 Pracoviště s urychlovačem částic. 

 Pracoviště se zařízením obsahujícím uzavřený radionuklidový zářič určené 

k  radioterapii, včetně brachyterapie, klasifikovaným jako významný zdroj.  

 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. 
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5.2.4 Pracoviště 4. kategorie 

 Pracovištěm IV. kategorie je: 

 Jaderné zařízení.  

 Úložiště radioaktivních odpadů. 

 Sklad vyhořelého nebo ozářeného jaderného paliva.[19] 

5.3 Kontrolované pásmo 

 Jde o regulovaný, kontrolovaný přístup a u pracovišť platí určitá pravidla: 

 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. 

 Jednoznačně vymezena a určená část pracoviště. 

 Zpravidla stavebně oddělená. 

 Jen pracovníci zařazeni do kategorie A, což je taková práce vykonávaná za podmínek, 

při nichž podle současné úrovně poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na 

zdraví zaměstnance. 

 Kontrolované pásmo označuje znakem radiačního nebezpečí a upozorněním 

"Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, vstup nepovolaným osobám 

zakázán". 

 Vstup pouze osobám poučeným, s ochrannými pracovními pomůckami. 

  Povinné osobní monitorování a periodické lékařské prohlídky.[19] 

5.4 Sledované pásmo 

 Sledované pásmo se vymezuje, když se očekává, že efektivní dávka by mohla být 

vyšší než 1 mSv/rok nebo se ekvivalentní dávka muže převýšit 1/10 limitu ozáření pro 

oční čočku, kůži a končetiny. 

 Sledované pásmo označuje upozorněním "Sledované pásmo se zdroji ionizujícího 

záření", případně i znakem radiačního nebezpečí a údaji o charakteru zdrojů a rizik 

s  nimi spojených. 

 Zajišťuje se pouze monitorování pracoviště, jestli není stanovené v programu 

monitorování jinak.[19] 
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Obrázek 5.1 Limity pro vymezení kontrolovaného a sledovaného pásma[4] 

 

6 Použití uzavřených radionuklidových zářičů v technické 

praxi 

 Uzavřené zářiče slouží jako zdroje záření alfa, beta, gama, neutronové záření 

a  rentgenové záření (dále RTG). Jde o praktické využití jevů, které vyvolá záření při 

průchodu látkou, poněvadž absorpce a rozptyl záření jsou závislé na energii záření, na 

vzdálenosti zdroje, na vzdálenosti detektoru, hustotě a středním atomovém čísle prostředí. Je 

třeba si uvědomit, že praktické využití radionuklidních zářičů může vést k ozáření 
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pracovníků, obyvatelstva a v nejhorším případě může dojít k zneužití radionuklidních zářičů. 

Je nutno dodržovat požadavky radiační ochrany a brát na vědomí i bezpečnostní hledisko.  

 Nejdůležitější aplikace uzavřených radionuklidových zářičů v technické praxi jsou 

v následujících podkapitolách.  

Volba zářiče závisí na tloušťce a povaze materiálu. Pro měření tenkých materiálů 

(papír, fólie) se používá beta záření, např, zářiče krypton, thalium, stroncium a  ytterbium, 

k měření silnějších materiálů gama záření, např. zářiče cesium, kobalt. 

6.1 Defektoskopické metody  

 Defektoskopické metody jsou metody, které jsou založeny na schopnosti některých druhů 

záření pronikat zkoumanými materiály. K indikaci se používají fluorescenční štíty, film nebo 

izolační detektory. Na filmu se pak vnitřní vady materiálu po ozáření jeví jako tmavší místa. 

Jako zdroje rentgenového záření se používají aparatury vyzařující pronikavé (tvrdé) záření 

vznikající při napětí 60 až 450 kV a z radionuklidů se pro průmyslovou defektoskopii využívá 

iridium.  Tento typ defektoskopie nachází uplatnění tam, kde je vyžadována nejvyšší kvalita 

materiálů a  svařovaných spojů (plynovody, lopatky plynových a parních turbín, písty 

spalovacích motorů, tlakové nádob jaderných reaktorů).  

6.2 Ionizační hlásiče požáru  

  Ionizační hlásiče požáru jsou založeny na principu různé absorpce záření v různém 

prostředí. Skládá se z čidla elektrické požární signalizace, kde je umístěn radioaktivní zářič, 

a  detektoru zpravidla se používá Americium (
241

Am). Systém požární signalizace 

zaznamenává změny absorpce prostředí a změny ionizačního proudu, ke kterým dochází 

v přítomnosti kouře.  

6.3 Tloušťkoměry   

K měření tloušťky materiálu se využívá absorpce (obrázek 6.1), tato metoda je 

přesnější a citlivější, než tloušťkoměry využívající rozptyl záření. Rozptylové metody jsou 

výhodné pro měření objektů, přístupných jen z jedné strany (stěny kotlů a uzavřených nádob, 

potrubí). Tuto metodu lze použít ve válcovnách při kontrole stejnoměrnosti tloušťky 

válcového materiálu nebo v plastikářském průmyslu při kontrole tloušťky lité hmoty, kdy 

detektor umístěný pod běžícím pásem a zářič nad ním, mohou v hutích kontrolovat 

stejnoměrný přísun sypkého materiálu do vsázky.  
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Obrázek 6.1 Princip absorpční metody měření tloušťky; 1- zářič s kolimátorem; 2 – měřený předmět; 3 – detektor; 4 – 

zesilovač; 5 – indikační přistroj[12] 

 

6.4 Hustoměry 

  Měření hustoty je založeno na principu zeslabení záření gama při jeho průchodu 

měřeným materiálem (obrázek 6.2), kterým může být kapalina, práškovité nebo zrnité látky. 

Tloušťka vrstvy materiálu musí být konstantní. Využívají se při dopravě materiálů potrubím 

v úpravnách uhlí, cukrovarech, chemickém a potravinářském průmyslu. Jako zářiče se 

většinou používá cesium nebo kobalt. Pro potřeby geologického průzkumu lze použít 

i  rozptylové metody.  

 

 
Obrázek 6.2 Schéma hustoměru s radioaktivním zářičem; RZ - radionuklid, DZ - detektor záření, MP - měřicí převodník[27] 

 

6.5 Hladinoměry  

Hladinoměry (Obrázek 6.3) se uplatňují při kontrole a určování výšky hladiny 

kapaliny v nádržích a tancích a jsou založeny na principu absorpce záření. Používají se 

úrovnoměry, kdy zdroj záření a detektor jsou umístěny po stranách nádrže proti sobě tak, aby 
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svazek záření procházel místy, kde je zapotřebí úroveň hladiny sledovat. Pokud je zdroj 

a  detektor nad a pod nádrží je možno sledovat polohu hladiny kontinuálně. Bezkontaktní 

metoda umožňuje měřit hladinu v přetlakových a podtlakových nádržích, hladinu snadno 

vznětlivých nebo agresivních kapalin, kalů, aj. Zařízení pro měření úrovní je většinou 

stacionární, ale také se používá přenosné zařízení pro kontrolu zaplnění tlakových lahví, 

nádob a nádrží velkých rozměrů. Na stejném principu pracují zařízení např. k počítání 

součástek na dopravnících, počítání vozíků, vyprazdňování dopravních nádob. [27] 

 

 
Obrázek 6.3 Princip hladinoměru: a) ke sledování úrovní; b) ke kontinuálnímu sledování hladiny; 1 – detektor; 2 – 

zesilovač; 3 – vyhodnocovací blok; 4 – indikace [12] 

 

7 Fyzická ochrana  

 Fyzická ochrana je soubor určitých technických, organizačních a režimových opatření. 

Tato opatření zabraňují nebo zpomalují pachatele, aby neoprávněně vnikl do objektu nebo 

odcizil majetek, ke kterému nemá oprávnění. Cílem fyzické ochrany je zabezpečit rizika na 

optimální úroveň a zajistit bezpečnost osob. Fyzická ochrana se dělí do třech základních 

skupin: technická ochrana, kde spadají poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen 

PZTS), mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), druhá skupina je režimová ochrana 

a  třetí skupina je fyzická ostraha. 

7.1 Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

 Jak šel vývoj kupředu, tak hradní kamenné hradby, padací mosty, vodní příkopy kolem 

hradu a zámku se staly minulosti a dnes už jsou jen pro obdiv. Zajišťovaly však ochranu proti 

vnějšímu nebezpečí a tím zvýšily bezpečnost osob a majetku. 
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  V současnosti tvoří MZS základ pro optimální bezpečnost fyzické ochrany a musí snížit 

nebo omezit násilné vniknutí neoprávněné osoby do objektu, znehodnocení důležitých 

dokumentů, zařízení nebo jejich krádež z objektu. MZS jsou nějakým způsobem překonatelné, ale 

za určitý časový interval, což může být pro pachatele neúnosné. Proto jejich ochrana spočívá 

v mechanické pevnosti. V níže uvedených kapitolách jsou charakterizovány vybrané prvky MZS. 

 Oplocení -jde o prvky MZS, které se používají v perimetrické ochraně. Hlavní funkce 

je omezit, zamezit, zpomalit postup pachatele do chráněného zájmu. Tento aspekt je 

důležitým důvodem jaký materiál a konstrukční provedení plotu se použije. Vzhledem 

ke stupni bezpečnosti se od sebe liší tvarem a velikostí ok, kvalitou a tloušťkou 

materiálu, způsobem spojení v místě křížení ok a výškou plotu. Ke zvýšení pasivní 

bezpečnosti se montují vhodné vrcholové zábrany (např. žiletkový drát, ostnatý drát) 

a  podhrabové překážky.  

 Brány a branky - jednokřídlová nebo dvoukřídlová propusť, která je v obvodu plotu.  

  Prvky znesnadňující průnik otvorovými výplněmi - k zabezpečení otvorových výplní 

se používají mříže, jejichž rozdělení je v tabulce 7.1. Díky menší ceně, než mříže, se 

používají bezpečnostní folie, které zabraňuji prohození předmětu oknem, a při rozbití 

skla zabraňuje vypadávaní střepů. V neposlední řadě se používají bezpečnostní skla, 

což jsou určité tvrzené skla odolnější proti nárazu více než normální skla. [14] 

 

Tabulka 7.1 Rozdělení mříží[14] 
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7.2  Technická ochrana – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 PZTS mají funkci signalizovat, kdy je chráněný objekt nebo prostor napaden nebo jde jen 

o pokus napadení. I preventivní odstrašující účinek PZTS je považován za ochrannou funkci. 

Skládá se s několika prvků, z nichž každý má určité funkce a vytváří tzv. „zabezpečovací řetězec“ 

(obrázek 7.2).[13] 

 

 

 
Obrázek 7.1  Schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [13] 

 

 Čidlo (detektor) – Zařízení, které reaguje na změny fyzikálních jevů. Tyto změny pak 

souvisí s narušením chráněného objektu nebo manipulaci s chráněným předmětem. Při 

narušení čidlo indikuje stav narušení a reaguje tím, že vyšle poplachový signál nebo 

zprávu.  

 Ústředna – Přijímá a zpracovává signály z čidel a podle naprogramování dané 

ústředny pak reaguje určitým způsobem. Zajišťuje napájení a ovládaní celého 

systému.  

 Přenosové prostředky – Slouží k přenosu informací z ústředny do místa signalizace, 

případně i k přenosu povelů opačným směrem.  

 Signalizační zařízení – Převádí informace na vhodný signál, např. vyhlašuje poplach či 

výstrahu.  

 Doplňkové zařízení – Umožňuje ovládat speciální funkce a usnadňuje manipulaci 

systému. [13] 
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7.3 Režimové opatření 

 Režimová ochrana v sobě skrývá organizační, administrativní a věcná opatření, což by 

mělo sloužit k bezporuchovému fungování celého zabezpečovacího systému. Režimová 

opatření se rozdělují na vnější opatření a vnitřní opatření. Jejich základním úkolem je sladit 

funkce ostatních ochran, aby byl celý systém fyzické ochrany účinný. Režimová opatření se 

zaměřují na činnost pracovníků uvnitř organizace, pohyb a chování osob přicházejících 

zvenčí, včetně oběhu dokladů a informací uvnitř organizace a vstup informací, dat, 

dokumentů vně podniku. Vnější režimová opatření se týkají vstupních a výstupních prostor 

chráněného objektu, kterými osoby a vozidla do objektu vstupují a vystupují z něj. Vnější 

režimová opatření stanoví také způsob kontroly, podmínky a způsob kontroly. Vnitřní 

režimová opatření v objektu se vyznačují dodržováním těchto směrnic:  

 Pohyb osob a vozidel je omezený jen na určité oblasti nebo okruhy podniku.  

 Režim pohybu materiálu.  

 Režim manipulace s technickými prostředky a jejich používání.  

 Režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se používají pro 

systémy zabezpečení vstupů [13] 

7.4 Fyzická ostraha 

 Jde o doplňující ochranu mechanických zabraných systému a poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, to má za cíl dosažení maximální účinnosti a efektivity 

celého systému fyzické ochrany, protože provede zásah k odvracení hrozícího nebezpečí. 

Fyzická ostraha může být realizována komerční bezpečnostní službou, vlastní ochrannou 

službou v organizaci či podniku a také státní ochrannou službou (např. policie České 

republiky, jako ochrana ústavních činitelů). 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zajištění bezpečnosti osob a majetku, 

zabezpečovaných objektů a veřejný pořádek. Fyzická ostraha má různé formy, v následujících 

podkapitolách jsou rozebrány.[8] 

 Strážní služba - provádí pozorovaní na pevných stanovištích nebo na pochůzkových 

stanovištích. Pozoruje objekt včetně příjezdové komunikace a parkovišť a v případě 

potřeby se snaží zabránit nedovolené činnosti v objektu.  

 Bezpečnostní dohled - fyzická ochrana sleduje dodržování stanoveného režimu 

a  oprávnění pohybu a činnosti osob, dozor nad vykonávanými pracemi, zabezpečení 
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objektů pomocí kamerového systému nebo přímo. Provádí se jak celoplošný dohled, 

tak dohled nad vyčleněnými prostorami a osobami.  

 Bezpečnostní ochranný doprovod - jde o formu, která může byt realizována pěším 

způsobem, pomocí auta nebo kombinovaně. Nejčastější se tato forma vyskytuje při 

přepravě a doprovodu osob, peněžních hotovostí a cenností. Hlavní prioritou je zdraví 

a život nikoli přepravovaná zásilka. 

 Bezpečnostní průzkum - slouží zpravidla k seznámení se s terénem, kde mají být 

prováděny jiné činnosti. Jde o momentální zjišťování bezpečnostní situace (veřejného 

pořádku) majetku a osob v určitém čase a prostoru.  

 Kontrolní propustková služba - zabezpečuje režim vstupu a vjezdu do objektu a jeho 

opouštění. Tím se zabraňuje vstup bez oprávnění, vnášení a vynášení předmětů, 

kontrola vstupujících a vycházejících osob a vozidel, informační služba návštěvníkům, 

vedení evidence docházky a odchodů zaměstnanců a  návštěv, režimové uzamykání 

a  odemykání určených prostor, eventuální doprovod návštěv v objektu a další 

specifické úkoly jako kontrola stavu signalizačních zařízení protipožární signalizace 

atd.  

 Bezpečnostní výjezd - jde o reakci fyzické ostrahy na poplach PZTS. Zadržení 

pachatele musí být v souladu s § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. Tzn., že osobní svobodu osoby, 

která byla přistižena při páchaní trestného činu nebo bezprostředně poté, může omezit 

kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Povinnost je však tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit.[2] [17] 

8 Specifika pracoviště se zdroji ionizujícího záření 

 Každé pracoviště musí mít rozhodnutí od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

(dále jen SÚJB), že smí používat a skladovat uzavřené radionuklidní zářiče. Pracoviště pro 

měření hustoty, vlhkosti nebo přítomnosti materiálu atd. pomocí radionuklidu, musí mít 

povolení od SÚJB a to v takovém rozsahu, který je daný právní úpravou podle zařazení do 

kategorie daného pracoviště. Dále se musí předložit zpracovaná dokumentace pracoviště, 

která obsahuje schvalované části, což je program zabezpečování jakosti, program 

monitorování, vnitřní havarijní plán a návrh na vymezení kontrolovaného pásma. Každý, kdo 
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provozuje pracoviště na skladování nebo pracoviště na zjišťování určitých fyzikálních veličin, 

je povinen zajistit, aby nemohl manipulovat s radionuklidovými zářiči nikdo jiný, než osoby 

k tomu určené. Fyzická ochrana pracovišť s uzavřenými radionuklidovými zářiči je podle 

zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon) ve znění pozdějších změn a doplnění, systém technických a organizačních opatření 

zabraňujících neoprávněným činnostem s jaderným zařízením, jaderným materiálem 

a  vybranými položkami. Z hlediska zajištění fyzické ochrany musí být v jaderném zařízení 

vymezen střežený, chráněný a vnitřní prostor. Zařazení a vymezení se provádí z hlediska 

závažnosti možných důsledků na jadernou bezpečnost v případě neoprávněných činností. 

Podrobnosti k zařazení a vymezení, ke způsobu a rozsahu zajištění fyzické ochrany stanoví 

prováděcí předpis. Zejména je potřeba zajistit pracoviště, která jsou dostupná široké veřejnosti 

(např. ionizační hlásiče požáru, hustoměry, v pivovarech při zjišťování, zda jsou lahve 

uzavřené, při defektoskopických metodách). Konstrukce stínicího krytu musí byt uzpůsobena 

tak, že zářič nejde ze stínicího krytu jednoduše vyjmout, aniž by nebyla překonána nějaká 

překážka.  

9 Modelové pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči  

 Pro výběr modelů jsem se inspiroval trestnými činy z minulých let, narůstající 

kriminalitou v Moravskoslezském kraji a dostupností daného pracoviště. Modely pracovišť 

jsou čtyři. Dvě pracoviště jsou zařazené do kategorie 1, další dvě do kategorie 2. Je zde jejich 

charakteristika a popis prováděné činnosti.   

9.1 První model - sací bagr 

 Jde o sací bagry (obrázek 9.1), které těží kal (pro další zpracování - lisování briket) ze 

dna rybníků, kde se ukládaly důlní vody. Na sacích bagrech je umístěn hustoměr s použitím 

radionuklidu 
137

Cs. Hustoměr slouží k tomu, aby se vědělo, kolik bylo kalu vytěženo nebo 

kolik kalu bylo dodáno zpracovateli. Podle hustoty se kaly prodávají. Těžený materiál je 

dopravován flexibilní hadicí přes měřicí přístroje do potrubí, kterým se dále dopravuje na 

určené místo např. do cisteren.  
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Obrázek 9.1 Ukázka plovoucího sacího bagru[25] 

 

 Jde o  pracoviště zařazené do kategorie 1. Proto se vymezuje jen sledované pásmo, aby 

se splnila radiační ochrana.  

9.1.1 Bezpečnostní rizika 

 Jde o pravděpodobnost, že dojde k ohrožení chráněného zájmu určitým kriminálním 

činem jiných osob a možné důsledky. Proto je nutné tuto pravděpodobnost odhalit analýzou 

rizik. Analýza zkoumá a vyhledává vnitřní zranitelnosti a vnější hrozby, které působí na objekt. 

Cílem je identifikovat co nejvíce rizik obsažených v analyzovaném objektu, odhadnout hrozbu, 

rizika a vyhodnotit možné dopady na zkoumaný objekt, určit stávající ochranné prostředky 

a  navrhnout nové tak, aby vedly ke snížení rizik na minimální úroveň. Pro můj individuální 

pohled na bezpečnostní rizika jsem použil analýzu příčin a následků poruch. Tato analýza rizika 

se skládá z tabulky příčin a jejich důsledků a umožňuje tak hledání dopadů a příčin na základě 

systematicky a strukturovaně vedených selhání. Analýza příčin a  následků poruch - Failure 

Mode and effect Analysis (dále jen „FMEA“) identifikuje jednoduché poruchy, které 

významně můžou přispět k havárii. Prvním kroemk analýzy FMEA je určit problémy a jejich 

příčiny, které mohou nastat. Výsledek je pak systematický seznam potencionálních problémů, 

jejich výčet poruch a následků. Zahrnuje i odhad nepřijatelných případu následků. Vybraná 

rizika se indexově ohodnotí podle tabulky č. 9.1. Použitím vzorce (7) se vypočte míra rizika 
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(R). Posuzuje se pravděpodobnost vzniku rizika (P), což nám udává pravděpodobnost vzniku 

určité události od náhodného výskytu až po jistou hrozbu. Poté se posuzuje závažnost 

následku (N) z hlediska finanční a materiální újmy a ujmy na zdraví. Poslední indexová 

hodnota se posuzuje, jak rychle a snadno se dané riziko odhalí (H). [1] [9] 

R = P x N x H  (7) 

R – Míra rizika   P – pravděpodobnost vzniku rizika  

H – Odhalitelnost rizika  N – závažnost následků 

 

Tabulka 9.1 Jednotlivé parametry metody FMEA [9] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malá škoda 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, větší škoda 

11 – 50 Mírné riziko 3 Střední delikt, vyšší škoda 

51 – 100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, vysoká škoda 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku 

rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 

1 Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut  

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne  

4 Velmi pravděpodobný vznik  4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pro účely analýzy FMEA jsem vybral tyto rizika překonání perimetru, selhání ostrahy, 

nedostatečná PZTS, pracovníci spolupracují s pachatelem, překonání MZS, úmyslné 

poškození PZTS, neoprávněný vstup, nepozornost zaměstnanců, odcizení radionuklidového 

zářiče, u kterých jsem určil míru rizika podle vzorce (7) a seřadil podle míry rizika, dále 

kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost udanou v procentech (tabulka 9.2).  
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Tabulka 9.2 Seřazené rizika a vypočtena relativní kumulativní četnost 

 

Identifikace rizika 

 

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní četnost 

[%] 

9 
Odcizení radionuklidního 

zářiče 80 80 20,0% 

5 Překonání MZS 80 160 40,0% 

3 Nedostatečná PZTS 60 220 55,0% 

1 Překonání perimetru 60 280 70,0% 

2 Selhání ostrahy 48 328 82,0% 

7 Neoprávněný vstup 24 352 88,0% 

8 Nepozornost zaměstnanců 24 376 94,0% 

4 
Pracovníci spolupracují 

s pachatelem 12 388 97,0% 

6 Úmyslné poškození PZTS 12 400 100,0% 
 

Relativní kumulativní četnost je potřebná pro Paretův princip (graf 9.1), což jsou 

identifikovaná nebezpečí do stanoveného limitu 80%, zbylých 20% je bráno jako 

akceptovatelná rizika, protože rizika nejde eliminovat, nýbrž snížit na únosnou míru nebo na 

dostatečné odrazení pachatele. 

 

Graf 9.1 Paretova analýza 
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9.1.2  Vyhodnocení analýzy  

Nejzávažnější bezpečnostní riziko je odcizení uzavřeného radionuklidového zářiče 

(každý zářič je umístěn ve stínicím krytu a je přišroubován čtyřmi šrouby).  Právě stínící kryt 

je kritickým místem pracoviště. Kdyby došlo k překonání MZS   v  podobě čtyř šroubů, při 

nedostatečné PZTS, nic by nebránilo ke zcizení zářiče.  Dalším rizikem je překonání 

perimetru, protože areál je rozsáhlý a v neposlední řadě může také selhání ostrahy zapříčinit 

zcizení.  

9.1.3 Návrh zabezpečení 

V návrhu řeším opatření proti zcizení zářičů.  

Hlavním kritickým místem je chybná montáž MZS nebo jejich snadné překonání. 

Uzavřený radionuklidový zářič umístěný ve stínicím krytu je jen přišroubovaný čtyřmi 

kovovými šrouby, proto je potřeba zvýšit průlomovou odolnost. Navrhuji plechový kryt 

opatřený zámkem PLUTO 40 na obou stranách. Plechový kryt je široký 6 mm a zakrývá zářič 

i detektor (obrázek 9.2). 

 

 
Obrázek 9.2 Mechanický zábranný systém 

 

I přesto by se tento MZS dal překonat po určité době, a proto by se měla připojit určitá 

PZTS. Navrhuji pod plechový kryt přidat ještě mikrospínače (obrázek 9.3), jejichž součástí je 

tamper kontakt,  který by signalizoval  nechtěné otevření nebo přeřezání plechového krytu.  
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Obrázek 9.3 Mikrospínač[30] 

 

Tyto mikrospínače budou čtyři, na každém rohu jeden. Tato PZTS by měla vytvářet 

dojem opory krycího plechu (obrázek 9.4).  

 

 
Obrázek 9.4 Mechanický zábranný systém s mikrospínačem 

 

Mikrospínače jsou napojené na sirénu (Obrázek 9.5) typu BEASTAR       BPS-1500-

01. Jde o akustický měnič schopný pracovat v teplotách od -30 do 50 °C, o  průměru 54,5 

milimetrů, výšce 48 milimetrů a hmotností 0.42 kilogramů. Intenzita zvuku této sirény je 105 

decibelů s  maximální rezonanční frekvenci 4 Hz.  

 

Obrázek 9.5 Siréna[31] 
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 Tato PZTS  funguje, jako alarm v automobilech. I zde se mohou objevit plané 

poplachy vlivem vlhka, tepla, zkratu. Při planém poplachu se musí vyměnit prvek PZTS. Při 

spuštění přivolá fyzickou ostrahu z nedalekého stanoviště na vrátnici (Obrázek 9.6). Další 

návrh opatření fyzické ostrahy zajišťující majetek dolu (administrativní budovu) je mít 

povinné obchůzky, alespoň jednou v noci mimo sezonu. V době, kdy není sezona, což je od 

listopadu do března, stojí tento sací bagr zakotvený u  břehu. Jako další opatření navrhuji, aby 

se mimo sezonu odmontoval z pracoviště radionuklidní zářič a odvezl se do skladu určeného 

ke skladování a schváleného SÚJB.   

 

 
Obrázek 9.6 Situační plán průmyslového podniku 

 

 

Překonání perimetru cizí osobou musím brát jako akceptovatelné riziko. Vzhledem 

k ploše by oplocení bylo velice nákladné, proto na hranici pozemku navrhuji umístit výstražné 

tabulky (Zákaz vstupu, soukromý pozemek dolu) a na pracovišti výstrahu, že se jedná 

o  pracoviště s ionizujícím zářením.   

9.1.4 Ekonomické zhodnocení 

Ceny jsou brané podle aktuálních cen na trhu. Plech 1250x2500 milimetru o tloušťce 

šest milimetru, který se ohne a svaří do požadovaného tvaru, stojí 857,- Kč, zámky PLUTO 

40 stojí 782,- Kč, čtyři mikrospínače stojí 303,- Kč a siréna 209,- Kč. Do ekonomického 
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zhodnocení jsem nezahrnul práci za montáž. Ekonomické zhodnocení opatření na jeden sací 

bagr činí 2 151,- Kč. 

 

9.2  Druhý model - hladinoměr 

Jde o pracoviště s použitím hladinoměru. Hladinoměr se nachází na zásobníku 

s vodou, která dodává vodu do provozu na tratě ať už pro chlazení pecí nebo válcovaného 

kusu přes různé zařízení, které se musí chladit vodou. Zdroj záření a detektor jsou umístěny 

po stranách nádrže proti sobě tak, aby svazek záření procházel místy, kde je zapotřebí úroveň 

hladiny sledovat. V hladinoměru je použitý uzavřený radionuklidní zářič kobalt (Co). Toto 

pracoviště je zařazené do kategorie 1, a pro splnění radiační ochrany se vymezí sledované 

pásmo.  

9.2.1 Bezpečnostní rizika  

 Jelikož se jedná o pracoviště, které je v areálu velkého podniku, tak bezpečnostní 

rizika jsou značně velká. Jedním z hlavních rizik je překonání perimetru, např. přelezení 

plotu. Další problémy jsou: pachatel je zaměstnanec, překonání MZS, selhání ostrahy, 

úmyslné poškození PZTS, nedostatečná kontrola osob, nedostatečná PZTS, špatné proškolení 

zaměstnanců, úmyslné poškození zářiče. U těchto rizik jsem určil míru rizika podle vzorce (7) 

a seřadil podle míry rizika, dále kumulativní četnost a relativní četnost udanou v procentech 

(tabulka 9.3). 

 

Tabulka 9.3 Seřazené rizika a vypočtena relativní kumulativní četnost 

  

Identifikace rizika 

  

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

10 Pachatel je zaměstnanec 100 80 17,1% 

7 Nedostatečná kontrola osob 80 160 34,3% 

8 Úmyslné poškození zářiče 80 240 51,4% 

5 
Překonání MZS 

80 320 68,5% 

4 
Pracovníci spolupracují s 

pachatelem 80 400 85,7% 

2 Selhání ostrahy 27 427 91,4% 

1 Překonání perimetru 18 445 95,3% 

9 Špatné proškolení zaměstnanců  12 457 97,9% 

3 Nedostatečná PZTS 6 463 99,1% 

6 Úmyslné poškození PZTS 4 467 100,0% 
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Paretův princip 80/20, což jsou identifikovaná nebezpečí do stanoveného limitu 80% a 

grafickým znázorněním Lorenzovy křivky uvedené v grafu 9.2. V grafu jsou oddělena 

akceptovatelná nebo mírná rizika od nežádoucích rizik. 

 

Graf 9.2 Paretova analýza pro druhý model 

 

 

9.2.2 Vyhodnocení analýzy  

 Podle analýzy FMEA  mi jako kritické riziko vyšlo, že pachatel je zaměstnanec. S tím 

souvisí i bezpečnostní riziko, že zaměstnanci budou spolupracovat s pachatelem. Dále 

nedostatečná kontrola osob může mít za následek poškození zářiče nebo jeho odcizení. Jako 

u  prvního modelového pracoviště je bezpečnostní riziko překonání MZS, který je 

přišroubován čtyřmi šrouby. Ostatní rizika jsou pro toto pracoviště akceptovatelná.  

9.2.3 Návrh zabezpečení 

 Jelikož v analýze jako kritické riziko vyšlo, že pachatel odcizení zářiče byl 

zaměstnanec, a s tím související riziko nedostatečné kontroly osob, navrhuji opatření týkající 

se tohoto modelu proti zcizení zářiče. Proto navrhuji přenosný dozimetr (obrázek 9.7), který 
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bude využíván soukromou bezpečnostní službou pro kontrolu zaměstnanců odcházejících 

z areálu firmy.  

 
Obrázek 9.7 Přenosný dozimetr[22] 

 

Dozimetr je přístroj pro lokalizaci zdrojů ionizujícího záření. Počet by záležel na tom 

kolik vchodů a východu firma má. Co se týče překonání MZS navrhuji plechový kryt pro 

samotný zářič i pro detektor opatřený zámky (obrázek 9.8). 

 

 
Obrázek 9.8 Plechový kryt na zářiči i detektoru 

 

Jako další MZS navrhuji namontovat mříž se zámkem na žebřík vedoucí na střechu 

zásobníku, pro zpomalení postupu pachatele. 
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 Před úmyslným poškozením zářiče nejsou žádná preventivní opatření, proto navrhuji 

instalaci kamery, která by měla pomoci s odhalením pachatele při poškození nebo odcizení. 

Jedná se o kameru AVIR-WTD66VAH (obrázek 9.9). 

 
Obrázek 9.9 Venkovní kamera[23] 

  

 Jde o venkovní kameru s dosvitem infračerveným přisvětlením 50 metrů, kterou lze 

použít i v noci. Provozní teplota je od -20 do +60. Kamera slouží ke sledování okolí a tím 

udržování vnitřního pořádku. Jelikož po krádeži detektor hladinoměru nebude dostávat impuls 

a nebude tím převádět hodnotu hladiny na počítač, tak není potřeba další PZTS.   

9.2.4 Ekonomické zhodnocení  

 Jelikož jde o areál, kde sídlí firma, která zpracovává kovy, tak mříž nebo plechový 

kryt udělají na požadovaný tvar. Pět zámků PLUTO 40 stojí 1 955,- Kč, cena dozimetru je 

5  000,- Kč a cena kamery je 5 600,- Kč. Cena celkového opatření je 12 555,- Kč. 

9.3 Třetí model - sklad radionuklidů   

Jde o pracoviště, kde se provádí nákup, přeprava, prodej, distribuce, montáž a servis 

zařízení se zdroji ionizujícího záření včetně zkoušek na těchto zařízeních i na zdrojích 

samotných. Dále se provádí převzetí nepotřebných zdrojů, jejich příprava k likvidaci a převoz 

na úložiště radioaktivního odpadů. Rozebírají se ionizační kouřové hlásiče, stínící kryty (např. 

obrázek 9.10), ve kterých jsou uzavřené radionuklidní zářiče pro měření hladin, hustoty 

a  vlhkosti v průmyslu.  
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Obrázek 9.10 MDG 301 - stínící kryt zářiče k indikátoru poloh a hladin[11] 

 

Pracoviště zařazené do kategorie 2 obsahuje zářiče klasifikované jako nevýznamné, 

drobné a  jednoduché zdroje ionizujícího záření (např. Am, Cs, atd.). Pracoviště je umístěno 

v suterénu budovy se sklepními okny a místnosti jsou stavebně odděleny a uzavřen kovovými 

dveřmi. Dokumentační místnost slouží k evidenci zdrojů záření, které jsou v údržbě a dále 

evidenci radionuklidů. Vedle dokumentační místnosti je za kovovými dveřmi  kontrolované 

pásmo. V kontrolovaném pásmu jsou v první části místnosti pracovní stoly pro práci se zářiči, 

v navazující části místnosti je umístěná polohorká komora (obrázek 9.11), je to trezor neboli 

skladiště radionuklidů, které jsou určeny k dalšímu nasazení nebo jsou určeny k likvidaci 

formou prohlášení, čímž se z nich stává radioaktivní odpad. Prostor je odstíněn olovněnými 

cihlami o minimální tloušťce 50 mm.  
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Obrázek 9.11 Polohorká komora 

 

Dále je zde prostor na skladování odpadů v sudech vyplněnými betonem, vedle sudů 

jsou dvoje dveře určené pro nakládaní a vykládání zdrojů ionizujících záření. Cela budova má 

vlastní 24 hodinovou ostrahu s jedním strážným.  

Na pracovišti je vymezeno kontrolované a sledované pásmo, jelikož se toto pracoviště 

řadí do kategorie 2.   

Pro účel navržení opatření je zde namodelovaný půdorys suterénu a prvního 

nadzemního podlaží (obrázek 9.12).  
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Obrázek 9.12 Půdorys suterénu a 1. nadzemní podlaží 
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9.3.1 Bezpečnostní rizika  

Toto pracoviště je samostatné, proto je sním spojeno i více bezpečnostních rizik, které jsou 

v tabulce 9.4. 

 

Tabulka 9.4 Bezpečnostní rizika 

  
Identifikace rizika 

 P N H R 

1 Zdolání oken 5 3 4 60 

2 Nedostatečná ostraha 5 3 3 45 

3 Nedostatečná PZTS 5 3 4 60 

4 
Zaměstnanec spolupracuje s 

pachatelem 
1 

2 5 10 

5 Krádež klíčů a následné zneužití 3 4 4 48 

6 Úmyslné poškození PZTS 3 2 2 12 

7 
Vniknuti přes střechu nebo přes 

obvodové zdi 
1 

3 2 6 

8 Nepozornost zaměstnanců 4 3 2 24 

9 Špatné proškolení zaměstnanců 2 2 2 8 

10 Teroristický útok 1 5 1 5 

11 Poškození objektu 3 3 3 27 

12 Překonání dveří 3 3 2 18 

13 Překonání perimetru 5 3 2 30 

14 Výpadek elektrického proudu 2 1 1 2 

15 Neoprávněný vstup cizí osoby 5 3 4 60 

 

U těchto rizik se určí míra rizika podle vzorce (7) a podle míry rizika se seřadí od 

největší po nejmenší k určení kumulativní četnosti a relativní četnosti, jak tomu je v tabulce 

9.5.  
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Tabulka 9.5 Seřazené rizika a vypočtena relativní kumulativní četnost 

  
Identifikace rizika 

  

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

1 Zdolání oken 60 60 14,5% 

15 Neoprávněný vstup cizí osoby 60 120 28,9% 

3 Nedostatečná PZTS 60 180 43,4% 

5 
Krádež klíčů a následné 

zneužití 
48 

228 54,9% 

2 Nedostatečná ostraha 45 273 65,8% 

13 Překonání perimetru 30 303 73,0% 

11 Poškození objektu 27 330 79,5% 

8 Nepozornost zaměstnanců 24 354 85,3% 

12 Překonání dveří 18 372 89,6% 

6 Umyslné poškození PZTS 12 384 92,5% 

4 
Zaměstnanec spolupracuje s 

pachatelem 
10 

394 94,9% 

9 Špatné proškolení zaměstnanců 8 402 96,9% 

7 
Vniknuti přes střechu nebo přes 

obvodové zdi 
6 

408 98,3% 

10 Teroristický útok 5 413 99,5% 

14 Výpadek elektrického proudu 2 415 100,0% 

 

Paretův princip 80/20, což jsou identifikovaná nebezpečí pro model tři do stanoveného 

limitu 80% a grafickým znázorněním Lorenzovy křivky uvedené v grafu 9.3. V grafu se 

oddělila akceptovatelná nebo mírná rizika od nežádoucích rizik. 
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Graf 9.3 Paretova analýza pro třetí model 

 

9.3.2 Vyhodnocení analýzy  

 V této analýze jsem identifikoval jako kritické místo zdolání oken, jelikož se těmito 

okny může pachatel dostat do objektu. Další kritické místo je, že se v objektu bude pohybovat 

neoprávněná osoba, ať už z důvodu nedostatečné fyzické ostrahy, zneužití zcizených klíčů 

nebo nedostatečné či chybějící PZTS. Poškození objektu je závislé na překonání perimetru. 

Protože zde není oplocení, tak je to reálná hrozba. Pokud se jedná o vniknutí pachatele do 

objektu díky jeho vzájemné spolupráci se zaměstnancem, jsou veškerá opatření neúčinná, 

jelikož zaměstnanec zná způsob zabezpečení. 

9.3.3 Návrh zabezpečení  

Tento návrh řeší opatření proti zcizení zářičů a zpomalení vniknutí pachatelům trestné 

činnosti do objektu. Do objektu se pachatel může dostat různými způsoby. Jedním ze způsobu 

je zdolání oken, což je hlavním kritickým místem. Proto navrhuji okna, která vedou 

z  modelového pracoviště, opatřit bezpečnostními mřížemi (obrázek 9.13). Na vchod určený 

pro nakládku a vykládku sudu s radioaktivním odpadem navrhuji taktéž mříže (obrázek 9.14), 

tím se sníží průnik pachatele přes okna a dveře. Jedna se zejména o devět oken a jedny dveře 

v celém suterénu.  
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Obrázek 9.13 Bezpečnostní mříž na okna [20] 

 

Rozměr mříží:  výška 300 milimetru a šířka je nastavitelná, v našem případě je to 900 

milimetru. Kulatiny použité v těchto mřížich jsou široké 35 milimetrů.  

 

 
Obrázek 9.14 Mříže na dveře [20] 

 

Jedná se o ocelové mříže doplněné bezpečnostním dveřním kováním chránící vložku před 

zaražením, odvrtáním, rozlomením nebo vytržením.  



 

44 

 

Pro zvýšení bezpečnosti, navrhuji zlepšit PZTS tím, že budou přidána vnitřní čidla 

pohybu (dále PIR detektor) Jablotron JA 60P (obrázek 9.15). Čidla jsou standardní moderní 

detektory pro montáž do rohu i na zeď s vysokou odolností proti radiovému rušení 

a  inteligentním vyhodnocením a zpracováním signálu. Jde o senzor s nízkým šumem, 

součástky jsou zakryté kovovým krytem. Dosah je jedenáct metrů se sledovacím úhlem sto 

deset stupňů. Pracovní teplota PIR čidla je mínus deset až plus padesát stupňů celsia.  

 

 

Obrázek 9.15 PIR čidlo[21] 

 

 Další důležitou součástí PZTS na mém modelovém pracovišti jsou dvě bezdrátové 

ovládací klávesnice JABLOTRON JA 60F (obrázek 9.16). Klávesnice JA-60F je určena pro 

ovládání zabezpečovacích systémů řady JA-60. Prosvětlené ovládací klávesy je možné zakrýt 

krytem. Displej a akustický signalizátor přehledně informují o  stavu zabezpečovacího 

systému. Tato klávesnice komunikuje s ústřednou bezdrátově a  nepotřebuje tedy propojovací 

kabel. V  systému JA-60 je možno použít více ovládacích klávesnic. Nežádoucí manipulace 

s  klávesnicí (otevření nebo utržení z instalace) vede k  vyhlášení sabotážního signálu. 

Sledován je též počet pokusů o zadání správného kódu. [28].  
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Obrázek 9.16 Klávesnice [28] 

 

Zabezpečovací ústředna Jablotron JA 63KR (obrázek 9.17) je určena pro druhou třídu 

zabezpečení, do které se může napojit maximálně třicet dva prvků, a je určená do prostředí 

s teplotami od mínus deseti do plus čtyřiceti. Napájení je klasické z elektrické sítě 

230V/50Hz.  

 
Obrázek 9.17 Ústředna[28] 

  
 Celý systém zabezpečení modelového pracoviště je na obrázku 9.18, kde je rozmístění 

použitých prvků. Zabezpečovací ústředna je umístěna v prvním nadzemním podlaží 

v místnosti s fyzickou ostrahou. 
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Obrázek 9.18 Použití PZTS 

 

 Jelikož jde o celou budovu, tak musím nahrnout opatření pro celý objekt zahrnující 

ještě první nadzemní podlaží kvůli zvýšení bezpečnosti. Opatření spočívá v MZS, jenž 

stavebně oddělí prostor hlavního vchodu s vrátnicí a kanceláře. Tím se zamezí přístup 

neoprávněných osob, které by mohly díky selháni ostrahy proniknout do objektu. Aby se 

zabránilo zcizení klíčů a jejich následnému zneužití, navrhuji elektronický zámek (obrázek 

9.19) napojený na klávesnici. 

 

 

Obrázek 9.19 Elektronický zámek[29] 

    

Elektronický zámek typu 4FN 877 20 je určený pro otvírání jednokřídlových dveří. 

Uvolnění západky zámku může být provedeno zvláštním kódem na přístupové klávesnici 

Entry. Každý zaměstnanec bude mít vlastní kód.  Dále navrhuji PIR detektor (obrázek 9.15) 

umístěný na schodišti. Detektor bude ve stavu střežení jen mimo pracovní dobu spolu 

s dalšími prvky PZTS, které nejsou předmětem zabezpečení. Samotné pracoviště bude ve 

stavu střežení vždy, když se na pracovišti s uzavřenými radionuklidovými zářiči nebude nikdo 

nacházet. Na pracovišti jsem navrhl PIR detektory, poněvadž budou mít měně planých 

poplachů než mikrovlnné detektory, které dosahují i přes stěny. Fyzická ostraha je 24 

hodinová s jedním strážným. Proto navrhuji, že noční směnu budou vykonávat dva strážní, 

což noční směna je od 22:00 do 6:00. Proti překonání perimetru a možnému napadení objektu 
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navrhuji opatření, provádět každou půl hodinu povinné pochůzky kolem celého objektu. 

Stanoviště fyzické ostrahy a umístění dalších PZTS prvků je znázorněno na obrázku 9.20. 

 

 
Obrázek 9.20 Použití PZTS v nadzemním podlaží 

 

9.3.4 Ekonomické zhodnocení 

Cena devíti mříží na okna a dveřních mříží je 17 990,- Kč, stěna oddělujícího prostoru 

kanceláří a fyzické ostrahy má 10,5 m
2
, cena 1 m

2
 je 715,- Kč, tudíž cena stěny činí 7 507,- 

Kč, dveře 1 270,- Kč a elektronický zámek 447,- Kč. Dále systém PZTS, který se skládá ze 

dvou klávesnic v hodnotě 3 608,- Kč, pěti čidel za  6 180,- Kč, zabezpečovací ústředny 

v  hodnotě 2 299,- Kč a přístupové klávesnice Entry 2 304,- Kč. Celková cena PZTS a MZS 

činí 41 605,-Kč. Navržená ostraha na nočních osmi hodinových směnách při mzdě 60,- Kč/h 

(tato cena je podle aktuálních nabídek práce) má měsíční výdaje za strážníka 14 400,- Kč.   

9.4 Čtvrtý model - sklad zářičů pro geofyzikální průzkum 

 Jde o samostatný sklad radionuklidů (obrázek 9.21) a přechodné pracoviště, kde se 

provádí geofyzikální průzkum tj. měření ve vrtech, aby se zjistili vlastnosti hornin (jak jsou 

porozitní, jestli se tam nacházejí nerostné suroviny, jako je zemní plyn aj.). Sklad se nachází 

v areálu (obrázek 9.22), kde sídlí i další firmy. Celý areál má vlastní ostrahu. Samotný sklad 

je vzdálen od hlavní budovy, kde sídlí firma, která provádí geofyzikální průzkum asi 100 

metrů. Sklad stojí osamoceně mezi budovami na volném prostranství, kde jsou uloženy tři 

zářiče klasifikované jako významné.   
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Obrázek 9.21 Půdorys skladu 

 

 

Obrázek 9.22 Situační plán areálu 
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Obrázek 9.23 Kontejner pro uzavřené radionuklidový zářiče uložený v boxech[autor] 

 

 Samotné zářiče jsou umístěné v kontejnerech (obrázek 9.23) a ty jsou ještě umístěny 

v boxech opatřených visacím zámkem. Celá místnost má jeden vchod a tím jsou olovněné 

dveře, rovněž zamknuté.  

 Jedná se o pracoviště zařazené do kategorie 2 a pro splnění radiační ochrany se vymezí 

kontrolované pásmo jak ve skladu zářičů, tak se vymezuje na přechodném pracovišti. 

9.4.1 Bezpečnostní rizika  

 U tohoto pracoviště jde prakticky o dvě pracoviště, přechodné pracoviště pro měření 

a  samotný sklad uzavřených radionuklidových zářičů. Bezpečnostní rizika jsou v tabulce 9.6 

s výpočtem míry rizika podle vzorce (7). 
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Tabulka 9.6 Bezpečnostní rizika a míra rizika 

  Identifikace rizika P N H R 

1 Vandalismus 3 4 3 36 

2 Zdolání stěny 4 4 4 64 

3 Teroristický útok 2 4 2 16 

4 Selhání ostrahy 3 2 3 18 

5 Porucha PZTS 3 3 2 18 

6 Zanedbání povinností ostrahy 3 3 3 27 

7 Nedostatečná PZTS 4 4 4 64 

8 Vloupání 4 4 3 48 

9 Vniknutí přes střechu 5 4 4 80 

10 Spolupráce s pachatelem 5 4 4 80 

11 Vynesení citlivých údajů 2 3 4 24 

12 Úmyslné poškození objektu 3 2 3 18 

13 Nepozornost 4 4 3 48 

14 

Nedodržení pracovních 

předpisů 1 2 3 6 

15 Selhání MZS 3 4 3 36 

16 Překonání oplocení 3 3 3 27 

18 Zcizení klíčů a zneužití 4 3 3 36 

19 Zcizení zářičů během měření  5 4 2 40 

 

Následuje tabulka 9.7 s kumulativní a relativní kumulativní četností a grafické 

znázornění Lorenzovy křivky uvedené v grafu 9.6, které oddělilo nežádoucí rizika od 

akceptovatelných. 
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Tabulka 9.7  Kumulativní a relativní kumulativní četnost 

  Identifikace rizika 

Míra 

rizika 

Kumulativní 

četnost 

Relativní kumulativní 

četnost [%] 

9 Vniknutí přes střechu 80 80 11,7% 

10 Spolupráce s pachatelem 80 160 23,3% 

2 Zdolání stěny 64 224 32,7% 

7 Nedostatečná PZTS 64 288 42,0% 

8 Vloupání 48 336 49,0% 

13 Nepozornost 48 384 56,0% 

19 Zcizení zářiču během měření  40 424 61,8% 

1 Vandalismus 36 460 67,1% 

15 Selhání MZS 36 496 72,3% 

18 Zcizení klíču a zneužití 36 532 77,6% 

16 Překonání oplocení 27 559 81,5% 

6 Zanedbání povinností ostrahy 27 586 85,4% 

11 Vynesení citlivých údajů 24 610 88,9% 

4 Selhání ostrahy 18 628 91,5% 

5 Porucha PZTS 18 646 94,2% 

12 Úmyslné poškození objektu 18 664 96,8% 

3 Teroristický útok 16 680 99,1% 

14 

Nedodržení pracovních 

předpisů 6 686 100,0% 

 

Graf 9.4 Paretova analýza čtvrtého modelu 
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9.4.2 Vyhodnocení analýzy  

 U čtvrtého modelového pracoviště je potřeba chránit plášť budovy tzn. střechu a stěnu 

hraničící s vedlejší uzamčenou nepoužívanou místností. Spolupráce s pachatelem nebo 

zaměstnanec je sám pachatel krádeže je další kritické místo dalšího modelového pracoviště. 

Reálná hrozba je také zcizení zářiče během měření na přechodném pracovišti. Rizika jako 

jsou vandalismus, vloupání, selhání MZS, nedostatečná PZTS, zcizení klíčů a jejich zneužití 

by měla snížit navrhnutá PZTS.    

9.4.3 Návrh zabezpečení  

Úkolem návrhu je snížení rizika zcizení zářičů. Vzhledem k rizikům překonání stěny 

nebo zdolání střechy se musí zvýšit průlomová odolnost. Proto navrhuji přidat oplocení kolem 

budovy se skladem (obrázek 9.24) 

 

 
Obrázek 9.24 Navrhnuté oplocení s půdorysem a PIR čidlem 
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  Na oplocení je nutné použít panely 3D (obrázek 9.25). 

 
 

 
Obrázek 9.25 Oplocení[24] 

 

Plotové panely jsou vyrobeny z ocelových drátů o průměru 4,4 mm, šířka panelu 2500 

mm, velikost oka 200x60 mm. Pro zvýšení pevnosti a stability je plotový panel na 2-4 

místech podélně prolisován. Panely jsou povrchově upraveny žárovým zinkováním+komaxit 

barva zelená.[24] 

 

 
Obrázek 9.26 Sloupek oplocení s objímkou[24] 

 

Sloupek (obrázek 9.26) je vyroben z kovového obdélníkového profilu nebo plechu 

60/40 mm. Používá se k plotovým panelům 3D nebo jako základy pro plotová pole. Další 

součást oplocení je branka (obrázek 9.27).[24] 
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Obrázek 9.27 Branka[24] 

 

Jednokřídlová branka s výplní z pletiva vhodné k pletivu čtyřhrannému Zn+PVC. 

Branka je včetně nosných sloupků a kování. Dále navrhuji žiletkový drát jako vrcholovou 

zábranu.[24] Tímto MZS se zpomalí postup možného pachatele, pokud překoná perimetr. 

Slouží také pro zpomalení vandalismu. 

Aby se snížilo riziko vloupání do skladu a zcizení uzavřených radionuklidových 

zářičů, navrhuji PIR detektor pohybu (obrázek 9.28).  

 

Obrázek 9.28 Drátové PIR čidlo[26] 

  

PIR snímač pohybu osob značky P23 je určen k prostorové ochraně objektů. Umístění 

je na stěně naproti dveří (obrázek 9.24). Zpracovává signál metodou násobné analýzy signálu. 
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Tím se dosahuje vynikající citlivosti a vysoké odolnosti proti falešným poplachům. Detekční 

analýzu lze navíc zvýšit nastavovací propojkou. [26]  

PZTS  je napojena na ústřednu na vrátnici a příslušník bezpečnostní služby má 

povinné pochůzky přes celý areál. Při poškození MZS (oplocení), ostraha kontaktuje policii 

České republiky.  

  Fyzická ostraha bude vždy od otevírání skladu, u vyzvednutí uzavřeného 

radionuklidového zářiče ze skladu, u měření geofyzikálního průzkumu zaměstnanci firmy až 

po znovu uložení zářiče do skladu a do boxu, aby se zamezilo zcizení na přechodném 

pracovišti při geofyzikálním průzkumu. Tím se sníží rizika, že pachatelem je zaměstnanec 

nebo zaměstnanec spolupracuje s pachatelem.  

9.4.4 Ekonomické zhodnocení 

Cena jednoho panelu plotu je 538,- Kč, na oplocení bylo použito 23 panelů, cena 

celého oplocení činí 12 374,- Kč, cena jednoho sloupku je 341,- Kč, použito bylo po celém 

obvodu 24 sloupků, což znamená 8 184,- Kč. Dále musí byt použito 50 objímek s cenou 

2  950,- Kč, branka je v hodnotě 3 799,- Kč a žiletkový drát na 44 metrů stojí 4 160,-Kč. Cena 

celého obvodového MZS s PIR čidlem činí 31 837,- Kč. Geofyzikální průzkum se provádí 

200 krát za rok, tudíž fyzická ostraha vyjde za celý rok na 96 000,- Kč, při ceně podle 

aktuálních nabídek práce 60,- Kč/h.   
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10  Závěr 

 Ionizující záření má v technické praxi široké využití ve všech oblastech lidských 

činností. Je třeba si uvědomit, že praktické využití radionuklidních zářičů může vést k ozáření 

pracovníků, obyvatelstva a v nejhorším případě může dojít k zneužití radionuklidních zářičů. 

Je nutno dodržovat požadavky radiační ochrany a brát na vědomí i bezpečnostní hledisko. 

Cílem této diplomové práce je výběr a popis vhodné fyzické ochrany a zabezpečení 

pracoviště s uzavřenými radionuklidovými zářiči. 

Objasněním pojmu ionizující záření a fyzické ochrany se zabývá první část diplomové 

práce. V této části jsem se zabýval popisem ionizujícího záření, jeho vlastností, účinky na 

lidský organismus. Také jsem se zabýval klasifikací zdrojů, pracovišť a vzhledem k radiační 

ochraně jsem zmínil kontrolované a sledované pásmo, limity pro pracovníky. Dále se tato 

práce věnovala fyzické ochraně, která je cílem této diplomové práce. 

 Hlavní část diplomové práce se zabývala fyzickou ochranou čtyř modelově zvolených 

pracovišť. V první části se jednalo o sací bagr, jde o pracoviště na volně přístupném 

prostranství, kde se dá nepozorovaně přijít. V druhé části se jednalo o hladinoměr, toto 

pracoviště je v hlídaném areálu, tudíž veřejnosti nepřístupné. V třetí části se jednalo o sklad 

umístěný v administrativní budově suterénu a poslední čtvrtá část se věnovala zabezpečení 

samotné budovy se skladem zářičů a přechodným pracovištěm, kde se používají zářiče. Ve 

všech čtyřech částech byly uvedeny pomocí analýzy a hodnocení rizik bezpečnostní rizika 

spojená s odcizením radionuklidového zářiče a opatření ke snížení bezpečnostních rizik 

a  jejich ekonomické zhodnocení.     
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