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Anotace 

 Tato diplomová práce se zabývá problematikou charakterizace radioaktivních odpadů 

především pomocí metod nedestruktivní radiační charakterizace. Představuje v současnosti 

užívané techniky a metodické postupy charakterizace radioaktivních odpadů a poukazuje na 

potřebu důkladné charakterizace těchto materiálů pro zajištění efektivní radiační ochrany 

obyvatelstva a životního prostředí. Součást práce tvoří zpracování modelového řešení radiační 

charakterizace pevných radioaktivních odpadů, které na konkrétním příkladu interpretuje 

možný způsob kompozice jednotlivých kroků radiační charakterizace z hlediska právních a 

normativních požadavků.    

 
Klíčová slova 

 Radioaktivní odpad, ionizující záření, radiační ochrana, charakterizace a likvidace 

radioaktivních odpadů, uvolňování odpadů do životního prostředí.  

Summary 

This thesis deals with the characterization of radioactive waste mainly using non-

destructive methods of radiological characterization. Represents the currently used techniques 

and methodologies characterization of radioactive waste and points out the need for a 

thorough characterization of these materials to ensure effective radiation protection of the 

population and the environment. Work forms part of the model solution radiological 

characterization of solid radioactive waste to a concrete example of a possible way to interpret 

the composition of the individual steps of radiological characterization in terms of legal and 

regulatory requirements. 
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disposal of radioactive waste, the release of waste into the environment. 
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Úvod 

Radioaktivní odpady jsou produkovány jako vedlejší produkty v rámci veškerých 

činností, při nichž jsou vyráběny nebo využívány radioaktivní látky. Tyto odpady se 

 mohou vyskytovat ve všech skupenských formách, přičemž úroveň jejich nebezpečnosti pro 

člověka a životní prostředí je zpravidla velmi odlišná. Z toho důvodu je pro zajištění ochrany 

zdraví obyvatelstva a zachování požadované kvality životního prostředí nutné přistupovat 

k účelné likvidaci těchto odpadních materiálů, a to v závislosti na jejich charakteristických 

vlastnostech. Pro rozpoznávání těchto vlastností slouží charakterizace radioaktivních odpadů, 

jíž se zabývá tato diplomová práce.  

Předložená diplomová práce si klade za cíl analyzovat potřebu charakterizace 

radioaktivních odpadů pro zajištění radiační ochrany obyvatelstva a životního prostředí, 

jakožto nedílné a stěžejní součásti celého systému nakládaní s těmito materiály. Dílčím cílem 

práce je podání stručného přehledu nejpoužívanějších metod charakterizace radioaktivních 

opadů s bližším zaměřením na nedestruktivní radiační charakterizaci formou komentované 

deskripce dostupné literatury a českých právních norem na poli dané problematiky doplněné o 

vlastní pozorování.  

Práce je rozdělená do sedmi kapitol. Na rešerši použité literatury navazuje druhá 

kapitola, která vymezuje základní pojmy a shrnuje obecné principy radiační přeměny. Třetí 

kapitola je zaměřena na popis účinků ionizujícího záření na hmotu a živé organismy. Jsou v ní 

představeny jednotlivé typy interakcí ionizujícího záření s látkovým prostředím, analyzovány 

rizika ionizujícího záření pro člověka a životní prostředí a stanoveny obecné zákonitosti a 

principy radiační ochrany. Pátá kapitola se zabývá vznikem a životním cyklem radioaktivních 

odpadů. Definuje samotný pojem radioaktivní opad ve smyslu právního řádu České republiky, 

stručně vymezuje jednotlivé fáze procesu nakládání s těmito materiály a nastiňuje základní 

organizační a institucionální východiska zabezpečení tohoto procesu. V rámci páté kapitoly 

jsou představeny také základní metody charakterizace radioaktivních odpadů a některé 

instrumentální techniky využívané k tomuto účelu. V šesté kapitole je přistoupeno k praktické 

ukázce možného způsobu charakterizace pevných radioaktivních odpadů. Kapitola popisuje 

návaznost jednotlivých kroků radiační charakterizace a způsob přijetí rozhodnutí o konečné 

likvidaci proměřovaných materiálu v souladu s platnou právní úpravou. V poslední, sedmé 

kapitole jsou diskutovány zjištěné poznatky o potřebě důkladné charakterizace radioaktivních 

odpadů pro zajištění efektivní radiační ochrany současných a budoucích generací před 

ionizujícím zářením emitovaným těmito materiály.  
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1. Rešerše Literatury 

Otázky bezpečného zneškodňování radioaktivních odpadů jsou dnes řešeny v mnoha 

studiích a publikacích na poli akademického i odborného prostředí. Navzdory tomuto faktu 

v současnosti neexistuje česky psaná monografie, která by popisovala konkrétní postupy a 

metody radiační charakterizace těchto materiálů. Z toho důvodu bylo při zpracování této 

diplomové práce vycházeno především z následujících zdrojů: 

Hála, Jiří. Radioaktivita, ionizující záření, jaderná enegie. 1.vydání. Brno : Konvoj, 1998. 
str. 310. ISBN 80-856-1556-8. Tato kniha pojednává o základech radioaktivity, jaderné 
energetiky a vlastnostech ionizujícího záření. Námět knihy vychází z přednášek z jaderné 
chemie a radioekologie pro studenty přirodovědné fakulty Masarykovy univerzity.  

SALING, J., FENTIMAN, A., TANG, Y.: Radioactive waste management. 2nd ed. Editor P 
Ahlstroem. New York 2001, ISBN 15-603-2842-8. Tato publikace je zaměřena na 
institucionální a organizační aspekty nakládaní s radioaktivními odpady. Autoři zde popisují 
management plánování a provádění všech činností souvisejících s radioaktivními odpady 
v souladu s principy a postupy definovanými Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. 

Dlouhý, Zdeněk. Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem. 

1.vydání. Brno : Vysoké učení technické v Brně / VUTIUM, 2009. ISBN 978-80-214-3629-9. 
Tato kniha přináší souhrnné údaje o vzniku radioaktivních odpadů, jejich členění a 
bezpečnostních aspektech a koncepcích používaných v různých zemích světa. Jedná se o 
jedinou česky psanou publikaci, jež uceleně popisuje metody a techniky uplatňované 
v jednotlivých fázích při nakládaní s těmito odpady. Samotné charakterizaci radioaktivních 
odpadů je zde věnováno jen málo prostoru.  

Švec, Jiří. Radioaktivita a ionizující záření. 1. vyd. Ostrava : Sdružení požárního a 
bezpečnostního inženýrství, 2005. str. 36. ISBN 80-866-3462-0. Tato publikce přehlednou a 
srozumitelnou formou shrnuje současné poznatky o ionizujícím záření a principech jeho 
detekce. Publikace slouží jako doplňující učební text pro studenty předmětů Bakalářská 
fyzika, Aplikovaná fyzika a Ochrana před zářením na fakultě bezpečnostního inženýrství 
VŠB-TUO.  

KNOLL, Glenn F. Radiation detection and measurement. 2nd ed. New York: Wiley, c1989, 
xix, 754 p. ISBN 04-718-1504-7. Dostupné z: http://nuclear.gla.ac.uk/~bryanm/Radiation_ 
detection_and_measurement__KNOLL_.pdf. Tato kniha patří v současné době mezi jeden 
z nejcitovanějších zdrojů, co se detekce a měření ionizujícího záření týče. Na svých webových 
stránkách na ní odkazuje mnoho z nejvýznamnějších světových univerzit. K dispozici je 
rovněž v elektronické verzi na výše uvedené URL adrese.  

 Při zpracování předložené diplomové práce bylo vycházeno i z dalších studijních 

textů, jejichž výčet je uveden v seznamu použité literatury na str. 63.  



3 
 

2. Jaderné reakce a radioaktivita 

Dle [1] pod pojmem radioaktivita rozumíme „schopnost některých atomových jader 

samovolně se přeměňovat na jádra jednodušší při současném uvolnění energie ve formě 

záření“. V přírodě se vyskytují dva typy atomových jader – stabilní a nestabilní1. Nestabilní 

(radioaktivní) jádra se nacházejí ve stavu, v němž disponují větší klidovou energií 

(hmotností), než jsou schopny trvale udržet. Ve snaze dosáhnout stabilního stavu, tj. stavu o 

nejmenší možné energii pro dané jádro, se tohoto přebytku energie zbavují tím, že ze své 

struktury „odhazují“ některé částice souhrnně nazývané jako produkty přeměny:  

                          . á = ř ě ě é	 á + čá                     (2.1) 

Produkty přeměny se vyznačují tím, že nesou určitou kinetickou energii. Jedná se o 

tzv. exoenergetický děj. Uvažovaný proces je uskutečnitelný pouze tehdy, má-li původní 

jádro vyšší klidovou energii (hmotnost) než činí součet klidových energií (hmotností) 

produktů přeměny. Tato nerovnost představuje základní (hmotnostní) podmínku radioaktivity: 

> + čá   

Kde M (X) značí hmotnost původního jádra, M (Y) hmotnost přeměněného jádra a M 

(částice) hmotnost emitované energetické částice [2,3].  

Stejnými principy a fyzikálními zákonitostmi jako přirozená radioaktivita se řídí i 

radioaktivita umělá. Ta je vyvolána interakcí terčového jádra s jaderným projektilem, tzv. 

jadernou reakcí2. Terčové jádro se může nacházet jak v nestabilním, tak ve stabilním 

energetickém stavu, kdy je jeho nestabilita vyvolána pohlcením jaderného projektilu. 

Jadernými projektily mohou být např. jiné jádro, nukleon nebo foton (kap. 2.2). Produkty 

přeměny jsou, obdobně jako v případě přirozené radioaktivity, nejčastěji jiné jádro spolu 

s jednou nebo několika menšími částicemi:  

č. á + . = ř ě ě é	 á + čá  

 Oproti samovolné přeměně atomových jader závisí energetické zabarvení jaderné 

reakce na tom, zda interagující částice mají větší nebo menší klidovou energii (hmotnost) než 

produkty přeměny. Je-li hmotnostní rozdíl mezi součtem hmotností produktů přeměny a 

součtem hmotnostní terčového jádra a jaderného projektilu ∆ < 0, tedy mají-li produkty 

                                                 
1
 Vzhledem k pravděpodobnostnímu charakteru rozpadu jader je možné, že některá jádra dnes považovaná za stabilní jsou 

ve skutečnosti slabě radioaktivní a přeměňují se dlouhým poločasem rozpadu (kap. 2.2.2). 
2
 Pojem jaderná reakce se v obecné rovině vztahuje ke každé jaderné přeměně, která je vyvolána vnějším zásahem 

(zpravidla interakcí s další částicí). Jaderné reakce mohou probíhat též samovolně, bez jakéhokoliv lidského zásahu. 
Příkladem budiž jaderné reakce probíhající v nitru slunce či jaderné reakce probíhající v tzv. přírodních reaktorech. O 
principu a mechanismu přírodních jaderných reaktorů pojednává např. [3].  

  (2.2) 

(2.3) 
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hmotnost menší než interagující částice, pak se při jaderné reakci uvolňuje energie – reakce je 

exoenergetická. V opačném případě, je-li hmotností rozdíl mezi produkty a interagujícími 

částicemi ∆ > 0, tedy jsou-li produkty přeměny hmotnější než interagující částice (což je 

v rozporu s hmotnostní podmínkou ze vztahu 2.2), je ke zdárnému průběhu reakce potřeba 

energii dodávat – reakce je endoenergetická. Energii potřebnou k vyrovnání hmotnostního 

deficitu musí přinést jaderný projektil ve formě své kinetické energie [2]. Vztah pro výpočet 

minimální (prahové) kinetické energie projektilu pro danou endoenergetickou reakci uvádí 

např. [1 str. 64].  

2.1 Atomové jádro 

Jestliže radioaktivní rozpad nestabilních jader souvisí se změnou (snížením) klidové 

energie jádra, je pro porozumění základním zákonitostem tohoto procesu nutné definovat 

strukturu atomových jader ve vztahu k jejich specifickým vlastnostem. Jádra běžné hmoty 

jsou složeny ze dvou částic, a to kladně nabitých protonů a elektricky neutrálních neutronů3. 

Tyto částice se souhrnně označují jako nukleony a představují téměř veškerou hmotu atomu. 

Je tomu tak proto, že záporně nabité elektrony tvořící elektronový obal jader mají oproti 

nukleonům téměř 2000x menší hmotnost. Počet elektronů v elektronovém obalu je roven 

počtu protonů v jádře atomu, z toho důvodu se atom spolu se zbytkem neutronů jeví jako 

elektricky neutrální. Počet protonů v jádru, resp. elektronů v elektronovém obalu, se nazývá 

protonové číslo a označuje se symbolem (Z). Protonové číslo udává rovněž pořadí daného 

prvku v Mendělejevově periodické soustavě prvků. Počet neutronů v jádru se nazývá 

neutronové číslo a označuje se symbolem (N). Součet hodnot obou veličin udává počet 

nukleonů v jádru, nazývá se nukleonové (hmotnostní) číslo a označuje se symbolem (A), tj.  

= + .  

Na základě počtu protonů a neutronů v atomovém jádru byly zavedeny pojmy nuklid, 

izotop a izobar, resp. radionuklid a radioizotop. Nuklid je soubor identických atomů, které 

mají jednoznačně dán počet protonů a neutronů. Jaderné složení daného nuklidu popisuje 

chemická značkou příslušného prvku (X) a k ní přiřazené indexy výše definovaných veličin Z, 

N a A - , např. . Protonové a neutronové číslo se obvykle vynechává, neboť je lze 

odvodit z chemické značky a hmotnostního čísla daného prvku. Běžný zápis uvedeného 

příkladu je tedy - AX, resp. 13C. Izotopy se nazývají nuklidy téhož prvku, jejichž atomy mají 

stejný počet protonů (Z) a různý počet neutronů (N). Izotopy téhož prvku mají stejné 

chemické vlastnosti, liší se hmotnostní (A) a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Tak například 

                                                 
3 Výjimku v tomto ohledu tvoří jádro izotopu vodíku 1H, které je tvořeno jediným protonem.  
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vodík (Z=1) má tři izotopy – vodík , deuterium  a tritium . Přičemž s ohledem 

na hmotnostní číslo A platí, že deuterium je těžší než vodík a tritium těžší než deuterium. 

Jinou fyzikální odlišností uvažovaných izotopů vodíku je radioaktivita tritia (viz úvod kap. 2), 

takové izotopy se označují jako radioizotopy. Posledním výše definovaným pojmem je izobar. 

Izobary jsou nuklidy, jež mají stejné nukleonové a různé protonové číslo, např. ,  a 

. [2, 4] 

Jelikož jsou nukleony v atomovém jádru stěsnány na velmi malém prostoru4, mělo by 

mezi protony docházet k silnému elektrostatickému odpuzování vlivem jejich souhlasného 

náboje. Stálost jader některých nuklidů však svědčí o opaku. Mezi nukleony v jádru působí 

mnohem silnější přitažlivé síly, které soudržnost kladně nabitých protonů a elektroneutrálních 

neutronů umožňují. Podstatou těchto (jaderných) sil je silná interakce, spočívající v neustálé 

výměně obrovského počtu virtuálních částic (gluonů) mezi dvěma kvarky sousedících 

nukleonů5. Při výměně gluonů mezi kvarky dochází současně ke změně barevného náboje 

obou kvarků, vždy ale tak, aby daný nukleon zůstal bezbarvý (obr. 1). Z charakteru výměny 

barevného náboje vyplývá omezený dosah jaderných sil, který zhruba odpovídá rozměru 

atomového jádra (cca 10-15m). Jaderné síly charakterizuje rovněž nábojová nezávislost (síla 

interakce je vždy stejná bez ohledu na náboj nukleonu), nasycenost (každý nukleon interaguje 

jen s malým počtem okolních nukleonů) a velmi krátká doba interakce (cca 10-23s). [2, 5]   

                         

         

 

 

Obrázek 1: Kvarky, vlastní zpracování. Vlastnost „barva“ označuje určitý kvantový stav kvarku. Každý kvark se může 
vyskytovat ve třech takových stavech (červená, modrá, zelená). „Bezbarvosti“ nukleonu je dosaženo kombinací tří kvarků o 
různých barvách.  

 Poznání skladby jádra nicméně nepostačuje k vysvětlení jeho empiricky zjištěných 

vlastností, a to zejména s ohledem na neznalost přesného analytického popisu jaderných sil. 

Teorie jádra vyžaduje určitou modelovou představu o jeho kompozici, tj. souvislosti mezi 

dynamickými vlastnostmi jádra (především mechanismu jaderných reakcí) a strukturou jádra 

jako takovou (zákonitostmi uspořádání nukleonů v nitru jádra). Takový univerzální model, na 

jehož podkladě by bylo možné vysvětlit chování kteréhokoliv jádra, se dosud nepodařilo 

vytvořit. Z toho důvodu se k popisu jednotlivých projevů jádra užívá celá řada víceméně úzce 
                                                 
4
 Poloměr jádra je asi stotisíckrát menší než poloměr elektronového obalu, resp. poloměr celého atomu.  

5
 Více informací o stavbě hmoty a teorii kvarkového modelu lze dohledat v např. [1] 
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profilovaných modelů, z nichž každý dokáže uspokojivě popsat jen část jaderných jevů (popř. 

tyto jevy alespoň predikovat). Nejznámějšími z nich jsou kapkový a slupkový model jádra.  

2.1.1 Kapkový model jádra 

 Dle [6] „bývá kapkový model jádra označován také jako Bohrův (hydrodynamický) 

model. Vychází z analogií mezi kapkou kapaliny a atomovým jádrem. Jádro je chápáno jako 

kapka nukleonové kapaliny (hustoty všech jader jsou přibližně stejné), ve které se projevují 

objemové i povrchové síly“. Tato analogie je založena na experimentálně zjištěných 

skutečnostech, že objem jádra je přímo úměrný počtu v něm obsažených nukleonů, a že 

střední vazebná energie jádra (viz níže) je ve všech jádrech přibližně stejná (jako je konstantní 

hustota kapaliny nezávisle na geometrii kapky). Na základě této představy je mimo jiné 

možné odvodit tvar závislosti střední vazebné energie na nukleovém čísle a názorně vysvětlit 

průběh jaderných reakcí, viz obr. 2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Štěpení jádra, vlastní zpracování. Ostřelování jádra letící částicí (a) vede k nárůstu energie jádra.  Nárůst energie 
způsobí nestabilitu jádra a jeho fluktuaci (b, c), která může skončit rozštěpením jádra na dvě jádra o nižší energii (d). Situace 
je analogická zahřívání kapaliny, při němž ohřátá kapička mění svůj objem, resp. zvyšuje se její povrchová energie.   

Srovnáme-li hmotnost kteréhokoliv známého stabilního jádra se součtem hmotností 

příslušného počtu izolovaných nukleonů, dostaneme:  

< 	 . + .  

 Kde na výraz na levé straně nerovnice označuje celkovou hmotnost jádra [kg] a výraz 

na pravé straně nerovnice součet hmotnostní jednotlivých protonů a neutronů [kg], z nichž je 

příslušné jádro složeno. Veličiny Z a N označuji protonové, resp. neutronové číslo. Rozdíl 

mezi hodnotami obou výrazů se nazývá hmotností schodek (deficit, úbytek): 

= −	 . + .  

 Dle známého Einsteinova vztahu mezi energií a hmotností je hmotnostnímu schodku 

(z definice B < 0) ekvivalentní energie:  

(2.4) 

(2.5) 
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= − .  

Tato energie se nazývá vazební a udává se v tzv. elektronvoltech [eV]6. Veličina B 

označuje výše zmíněný hmotnostní schodek [kg], veličina c rychlost světla ve vakuu [m/s]. 

Z řečeného vyplývá, že vazební energie odpovídá množství energie, k jehož uvolnění by došlo 

při hypotetickém vytvoření jádra z volných nukleonů, resp. práci, kterou je nutno vykonat 

k rozložení jádra na volné nukleony. Vazebná energie vztažená na jeden nukleon se nazývá 

střední vazebná energie ( = / ) a lze ji chápat jako energii potřebou k uvolnění daného 

nukleonu z jádra, čímž v zásadě definuje obecnou stabilitu libovolného jádra. Výše zmíněnou 

závislost střední vazebné energie nukleonu na nukleonovém čísle jádra ilustrativně zobrazuje 

obr. 3 [2].   

 
Obrázek 3: Závislost střední vazebné energie nukleonu na nukleonovém čísle jádra, zdroj: [7]. Nejstabilnější jádra se 
z hlediska střední vazebné energie nachází kolem A=50 (prvky v okolí železa), směrem k lehčím a těžším jádrům stabilita 
jader klesá. S výjimkou lehkých jader se střední vazebná energie nukleonu pohybuje v rozmezí <7,9> MeV, to odpovídá 
představám o nasycení jaderných sil. Význam střední vazebné energie pro syntézu a štěpení jader je zmíněn níže v textu.  

V případě nestabilního jádra je situace opačná, tj. součet klidových hmotností (energií) 

jednotlivých nukleonů je nižší než klidová hmotnost (energie) celé soustavy (B > 0), resp. 

 (Ev < 0). Vazební energie uvolněná tentokrát rozpadem nestabilních jader se projeví jako 

součet kinetické energie částic rozpadu (produktů přeměny) a energie elektromagnetického 

pole, viz úvod druhé kapitoly. Uvedené skutečnosti lze interpretovat v závislosti na dvojím 

způsobu vytváření nových jader – jadernou syntézou a štěpením jader. Při jaderné syntéze 

dochází ke sloučení dvou lehkých jader (lehčích než je jádro železa ) za vzniku těžšího a 

stabilnějšího jádra při současném uvolnění vazební energie. Jadernou syntézou není možné 

standardními procesy vytvořit jádro těžší než je zmíněné jádro železa, jelikož by došlo 

                                                 
6 1eV=1.602.10-19J 

(2.6) 
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k poklesu vazebné energie7 (obr. 3). Jaderným štěpením (obr. 2 a kap. 2.2.1) vznikají lehčí 

stabilní jádra z jader těžších, viz obr. 3. [7]. 

2.1.2 Hladinový model jádra   

 Kapkový model selhává především z hlediska nerespektování zákonitostí kvantové 

mechaniky, tj. základní fyzikální teorie na úrovni mikrosvěta. Z toho důvodu byl vytvořen 

tzv. slupkový model atomového jádra, který [7] definuje jako „analogii mezi vlastnostmi 

elektronového obalu atomu a pozorovanými vlastnostmi atomového jádra. Podle tohoto 

modelu obsazují jednotlivé nukleony diskrétní energetické hladiny (slupky) obdobně jako 

elektrony v atomovém obalu. Hodnoty a pořadí energetických hladin protonů a neutronů jsou 

ale jiné než v případě elektronů.“. Ve výše zmíněné definici uvedené rozdíly v pořadí a 

hodnotách energetických hladin obou systémů mají v zásadě dvě hlavní příčiny, a to:  

1. Vedlejší kvantové číslo (l) jaderné hladiny může nabývat libovolných kladných 

hodnot, tedy i větších než hlavní kvantové číslo (n).  

2. V jádru se uplatňuje velmi silná interakce mezi orbitálním  a spinovým (  

momentem hybnosti nukleonu, tzv. spin-orbitální vazba. Z toho důvodu je nutno 

uvažovat celkový moment hybnosti = +  [2].  

Důsledek prvně jmenovaného je zřejmý, v případě celkového momentu hybnosti je 

situace o něco složitější. Podle vzájemné orientace vektorů	  a  se každá energetická hladina 

štěpí na další dvě hladiny charakterizované kvantovými čísly = ± , mezi nimiž je značný 

energetický rozdíl, a z nichž každá může patřit do jiné skupiny hladin (slupky). Tak např. 

hladina 2p (tj. hladina s kvantovými čísly n=2 a l=1) se štěpí na hladiny 2p1/2 a 2p3/2. Pro 

jaderné hladiny je dále charakteristické to, že pro každý kvantový stav  existuje +  

podstavů, proto hladina s kvantovým číslem  může obsahovat 2. +  nukleonů.  

Díky coulumbickým silám snižujícím vazebnou energii protonů v jádru mají protony a 

neutrony samostatné soustavy energetických hladin. To lze ozřejmit na příkladu interakce 

jádra s volným nukleonem a s tím související změnou potenciální energie soustavy. Nukleon 

dostatečně vzdálený z dosahu jaderných sil disponuje nulovou potenciální energií. Přiblíží-li 

se neutron na dosah jaderných sil, dochází k silné interakci s některým nukleonem na povrchu 

jádra (neutron se stává součásti jádra), přičemž se uvolní vazební energie neutronu. Z toho 

                                                 
7
 Popsaným způsobem patrně skutečně vznikaly první chemické prvky v nitru horkých hvězd. Vysoká teplota těchto 

(termonukleárních) reakcí je důležitá z hlediska překonání potenciálové bariéry jader, viz níže. Vznik prvků těžších než železo 
probíhal za mimořádných kosmických podmínek jako např. při výbuchu supernovy. 
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důvodu má nyní uvažovaná soustava nižší (zápornou) potenciální energii, tj. neutron se 

nachází v potenciálové jámě. Přiblíží-li se na dosah jaderných sil proton, uplatní se 

coulombické odpuzovaní souhlasných nábojů protonu a jádra, tj. potenciální energie soustavy 

se nejprve zvětšuje a teprve po překonání odpudivých sil (potenciálové bariéry, viz obr. 7) 

může být proton jádrem zachycen. Z toho důvodu jsou energetické hladiny protonů 

v potenciálové jámě položeny výše než jim odpovídající hladiny neutronů [2]. 

Jednotlivé jaderné energetické hladiny od sebe nejsou vzdáleny rovnoměrně, ale 

vytvářejí mezerami oddělené skupiny (tzv. slupky). Pokud má jádro jednu nebo více slupek 

zcela zaplněných, obsahuje celkem 2, 8, 20, 28, 50 nebo 82 protonů, resp. 2, 8, 20, 28, 50, 82, 

nebo 126 neutronů (díky níže položeným energetickým hladinám neutronů). Tato čísla 

označujeme jako magická. Při splnění základní podmínky stability (kap. 2.2) se jádra 

s magickým počtem nukleonů vyznačují vysokou stálostí. Pomocí hladinového modelu je 

možné objasnit např. existenci excitovaných stavů jádra (stavům s vyšším obsahem energie). 

Při deexcitaci (tj. přechodu nukleonů na nižší energetickou hladinu) pak dochází k emisi 

fotonů elektromagnetického záření, tzv.  záření8.   

2.2 Jaderné přeměny 

 V současnosti je známo více než dva tisíce nuklidů, přičemž jen 266 z nich je stálých, 

tj. disponují minimální možnou klidovou energií (viz úvod druhé kapitoly). Ostatní, ať už se 

nacházejí v přírodě nebo vznikají jadernými reakcemi, se více nebo méně rychle samovolně 

přeměňují na nuklid jiný (jsou radioaktivní). Empiricky bylo zjištěno, že stálost jader je 

podmíněna určitým poměrem mezi počtem neutronů a protonů ( / ) atomového jádra (kap. 

2.1). U lehkých jader ( ≤ 20) je tento poměr roven jedné, popř. o něco málo vyšší než jedna 

(výjimku zde tvoří jádra  a ). U těžších jader se dále úměrně zvyšuje až k poměrné 

hodnotě 1.52 u nejtěžší stabilního nuklidu  (viz obr. 3). Dle [2] také víme, že „zatímco 

některé prvky mají jen jeden stabilní izotop (např. fluór , sodík , zlato ), tzn., že 

stabilní jádro může existovat jen při jedné kombinaci N/Z, většina prvků má dva nebo více 

stabilních izotopů. U těchto prvků vedou příslušná protonová čísla ke stabilním jádrům 

v kombinaci s více hodnotami N“. To stručně řečeno znamená, že poměr N/Z se může v jistém 

rozmezí měnit, aniž by tím byla ohrožena stabilita daného nuklidu. Tak např. u stabilních 

izotopů kyslíku ,  a  roste N/Z v rozmezí od 1.00 do 1.25.  

                                                 
8
 Pro srovnání: při deexcitaci elektronu v atomovém obalu jádra dochází k uvolnění záření o energii několika desítek eV. Při 

deexcitaci nukleonů v jádru se uvolňuje energie v rozmezí 10
3
-10

6 
eV. Na rozdíl od kvantových stavů vázaných elektronů se 

kvantované excitované stavy nukleonů mohou vyskytovat též v kladných oblastech potenciální energie.  
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 Pokud složení jádra vybočí z optimálního rozmezí poměru N/Z stává se dané jádro 

radioaktivním, tj. má relativně zvětšenou hmotnost, která dle vztahu 2.2 vede k jeho 

nestabilitě. V návaznosti na výše uvedený příklad izotopů kyslíku považujeme za nestabilní 

takové izotopy, které mají nižší počet neutronů  a  , resp. vyšší počet neutronů  a 

 vzhledem k optimálnímu rozmezí poměru N/Z. Tuto skutečnost vysvětluje teorie 

hladinového modelu jádra (kap. 2.1.1). Čím výše je nukleon v potenciálově jámě, tím menší 

energie se při jeho (hypotetickém) zachycení uvolnila, a tím je relativně jeho hmotnost větší. 

To [2] dokládá na trojici izobarů s = 12 (obr. 4).  

 

Obrázek 4: Souvislost nestability jádra s nukleonovou konfigurací, vlastní zpracování. Jádro  je stabilní. V jádru  je 
sedmý neutron na neutronové hladině 1p1/2, přičemž níže ležící protonová hladina 1p3/2 není zcela obsazená. Jádro  má 
proto větší obsah energie (vetší hmotnost), než kdyby se kdyby se dvanáctý nukleon nacházel na protonové hladině 1p3/2. 
Z tohoto důvodu je jádro nestálé – samovolně se přeměňuje na jádro . Analogickou úvahou lze odvodit nestabilitu 
jádra .  

 Z obr. 4 zároveň vyplývá, že v každé skupině izobarů mají vždy jeden nebo dva 

nuklidy nejmenší hmotnost. Tato skutečnost je teoreticky zdůvodněna kapkovým modelem 

jádra (kap 2.1.1), z nějž vypočtená závislost hmotností izobarů na protonovém čísle má tvar 

paraboly.  

2.2.1 Radioaktivní přeměny a východiska charakterizace radioaktivních zářičů 

V praxi rozlišujeme tři skupiny radioaktivních přeměn, a to [2]:  

a) Přeměny, při nichž se při konstantním nukleonovém čísle  mění atomové číslo Z (tj. 

,  a elektronový záchyt) 

b) Přeměny, při nichž se A i Z mění současně (tj. , emise nukleonů, emise těžkých jader a 

samovolné štěpení) 

c) Přeměny, při nichž se mění pouze energetický obsah jádra (tj.  a vnitřní konverze)  



11 
 

Ad a) přeměna  

 Přeměna  nastává u jader, která mají nadbytek neutronů vůči optimálnímu poměru 

N/Z. V takovém případě se nadbytečný neutron přeměňuje na proton, přičemž je z jádra 

emitována  částice (elektron) a elektronové antineutrino ( )9, jehož emisi vyžadují zákony 

zachování hybnost a energie. Tedy v jádru zůstává zachován počet nukleonů a mění se 

protonové číslo nuklidu, resp. současně se snižováním počtu neutronů se zvyšuje počet 

protonů, čímž se zmenšuje poměr N/Z směrem k hodnotě požadované pro existenci stabilního 

jádra. V závislosti na vztahu 2.1 lze přeměnu  zapsat jako:  

→ + +	   

Přeměnová energie (kap. 2) se prakticky projeví jako kinetická energie produktů 

přeměny. To platí zejména pro elektron a elektronové antineutrino10, jelikož kinetickou 

energii jádra Y lze ve většině případů zanedbat. Rozdělení přeměnové energie mezi elektron a 

elektronové antineutrino se může dít libovolně, tedy částice  (elektron) může nabývat 

kinetickou energii spojitě od malých hodnot do určité maximální hodnoty, kdy odnáší téměř 

celou energii přeměny (obr. 5). Tato hodnota se nazývá maximální energie  částic a uvádí 

se jako charakteristická veličina pro daný nuklid.  

 

Obrázek 5: energetické spektrum 	 částic, zdroj: [8] vlastní úprava 

Je-li nadbytek neutronů v jádru radionuklidu větší (aktuální poměr N/Z je více vzdálen 

hodnotě pro stabilní stav), jedna přeměna  pro dosažení stabilního stavu nestačí. V takovém 

případě je vzniklé jádro Y dále radioaktivní, a ke vzniku stabilního jádra je zapotřebí dvou a 

více následných přeměn	 . 

 
                                                 
9
 Antičástice mají stejnou hmotnost jako jim příslušné částice, liší se opačným znaménkem hodnot ostatních fyzikálních 

charakteristik (např. elektrického náboje).  
10

 To platí pro případ, kdy jádro Y vzniká v základním stavu. Jádro Y může vznikat rovněž ve stavu excitovaném 
 (Ad c)), přičemž se část přeměnové energie vyzáří při deexcitaci jádra emisí jednoho nebo více fotonů.  

(2.7) 



12 
 

Ad a) přeměna  

Přeměna  (pozitronová přeměna) se vyskytuje pouze u radionuklidů připravených 

jadernými reakcemi (samovolnou přeměnu  nedovolují současné poznatky o stálosti 

protonu). Analogicky k přeměně  je přeměna  charakterizována nevhodně nízkým 

poměrem N/Z, tj. nadbytkem protonů. Při přeměně  se jeden z protonů radionuklidu X 

mění na neutron za doprovodu emise pozitronu  (antičástice k elektronu) a elektronového 

neutrina. Energetické spektrum emitovaných pozitronů je spojité, a to z principiálně stejných 

příčin jako u přeměny . Přeměnu  lze zapsat jako:  

→ + +	  

Pozitron je velmi nestálý (cca 10-10 s) po zpomalení ve vnějším prostředí reaguje 

anhilační reakcí s elektronem za vzniku dvou fotonů o energii 511 keV. Tyto fotony slouží 

k charakterizaci pozitronických radionuklidů. Alternativě lze využít fotonů  záření 

vyzářených při deexcitaci jádra Y, vzniká-li dané jádro v excitovaném stavu.  

Ad a) elektronový záchyt 

Elektronový záchyt je dalším typem radioaktivní přeměny snižující protonové číslo. 

Princip elektronového záchytu spočívá v přeměně protonu na neutron zachycením orbitálního 

elektronu ze slupky K nebo L (obr. 6). Z jádra nuklidu je při této přeměně emitováno pouze 

neutrino, které odnáší veškerou přeměnovou energii a příslušnou hybnost. 

 

 

 

 

 

 

 

Vhledem k vlastnostem neutrin (nulový náboj, nízká schopnost interagovat 

s hmotou…) je elektronový záchyt běžnými detektory ionizujícího záření nezjistitelný. 

Zjišťuje se následnými ději, např. vyzářením charakteristického RTG záření při zaplňovaní 

elektronové vakance ve slupce K nebo L přeskokem elektronu z vyšších orbitalů. Tento typ 

přeměny se vyskytuje jak u přírodních (např. ), tak uměle připravených radionuklidů. 

 

 

(2.8) 

Obrázek 6: Elektronový záchyt, zdroj: [8], vlastní úprava. 
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Ad b) přeměna  a emise těžších jader 

Při přeměně  emituje jádro radionuklidu shluk dvou protonů a dvou neutronů, tj. 

jádro hélia . Vzhledem k tomu, že protony obsažené v částici  s sebou odnáší kladný 

náboj = +2 , snižuje se náboj jádra Y v jednom kroku o dvě jednotky, to lze vyjádřit 

vztahem:  

→ + 11 

Jak bylo výše uvedeno (kap. 2.1.2), volné nukleony se v atomovém jádru nacházejí na 

hladinách se zápornou energií, a tedy jádro v základním stavu není schopné volné nukleony 

emitovat. Avšak spojí-li se v jádru dva protony a dva protony v částici , dojde k uvolnění 

jejich vazebné energie (kap. 2.1.1), v důsledku čehož získá částice  větší (kladnou) energii, 

tj. vznikne tzv. kvazistacionární stav (obr. 7). Nicméně, i v kvazistacionárním stavu je částice 

 dál držena v potenciálové jámě a na překonání potenciálové bariéry nemá dostatečnou 

energii. Tento rozpor vysvětluje kvantová mechanika vlnovým charakterem částice, který 

umožňuje průnik částice  v kvazistacionárním stavu skrze ponteciálovou bariéru tzv. 

tunelovým efektem, a to i tehdy, jestliže <  (viz obr. 3).  

 

Obrázek 7: Mechanismus přeměny , zdroj: [8], vlastní úprava. 

Jádra Y nemusí nutně vznikat v základním stavu. Obdobně jako v případě tří výše 

zmíněných přeměn vedou některé přeměny  k jednomu nebo více stavům excitovaným. 

V těchto situacích je při přeměně radionuklidu X emitováno více skupin  částic o určitých 

energiích (spektrum  částic je čárové) spolu s několika skupinami fotonů  záření. 

Popsanými způsoby se řídí rovněž emise těžších jader. Těmto procesům vždy silně konkuruje 

                                                 
11 Přeměnová energie je rozdělena mezi kinetickou energii jádra Y a částici 	podle zákona o zachování hybnosti. Takto 
získaná kinetická energie jádra Y se nazývá odrazová energie (jádro Y se pohybuje opačným směrem vůči částici  a 
představuje hodnotu několika desítek keV, tj. hodnotu mnohem větší než jsou hodnoty odrazových energií přeměn β a γ. 

(2.9) 
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mnohem rychlejší přeměna , z toho důvodu nemají praktický význam. Alternativně je lze 

pokládat za velmi nesymetrické samovolné štěpení (viz ad b)). 

Ad b) samovolné štěpení  

Je-li splněna příslušná hmotnostní podmínka, může u některých radionuklidů docházet 

k jejich samovolnému rozštěpení na dvě menší jádra (viz obr. 2), a to nejčastěji za současného 

uvolnění dvou nebo tří neutronů:  

→ + +  

Přičemž platí =	 	+ + , resp. =	 	+ . Děj je obdobně jako v případě 

přeměny  vysvětlován tunelováním jader Y1 a Y2 potenciálovou bariérou. Nukleony 

původního jádra X se mohou rozdělit mezi produkty štěpení Y1 a Y2 různým způsobem, 

z toho důvodu se mezi produkty samovolného štěpení nachází větší počet jader. Rovněž 

procesu samovolného štěpení silně konkuruje přeměna . Jádra přeměňující se pouze 

samovolným štěpením jsou proto spíše výjimkou.   

Ad b) emise nukleonů 

 Samovolnou přeměnu jádra emisí nukleonů lze očekávat jen v případě extrémního 

nadbytku protonů nebo neutronů, tj. na samé hranici existence jader, kdy je vazebná energie 

nejvýše ležících nukleonů velmi malá (kap. 2.1.1). Tomuto stavu odpovídá relativně značná 

hmotnost daného jádra, což za jistých okolností umožňuje splnit hmotnostní podmínku. I 

v tomto případě je častější emise nukleonů z vysoce excitovaných stavů jader, kdy excitační 

energie kompenzuje deficit v hmotnostní podmínce. Takové stavy vznikají jako produkty  

přeměn s velkým nadbytkem neutronů nebo protonů. Emisi nukleonů lze zapsat vztahem: 

→ + , resp.	 → +  

Ad c) přeměna  a vnitřní konverze 

Jak již bylo zmíněno, jádro vzniklé radioaktivní přeměnou se velmi často vyskytuje 

v excitovaném stavu. To je zapříčiněno skutečností, že při změně počtu nukleonů nebo 

poměru mezi nimi v důsledku předcházející jaderné přeměny se nukleony ve vzniklém jádru 

většinou nevyskytují hned v nejnižších možných energetických stavech. Nadbytečné energie 

se jádro zbavuje tzv. deexcitací (reorganizací nukleonů do energeticky výhodnějšího stavu) za 

současné emise jednoho nebo několika fotonů elektromagnetického záření . Vzhledem 

k tomu, že k emisi fotonů dochází při přechodech mezi jednotlivými stavy s diskrétní energií, 

(2.10) 

(2.11) 
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mají emitované fotony vždy určitou hodnotu energie. Spektrum  záření je tedy čárové 

(obdobně jako v případě přeměny ) a charakteristické pro každý nuklid, resp. izotop.  

Jelikož je spin fotonu roven jedné, mění se při emisi fotonu z excitovaného stavu jádra 

celková hodnota jaderného spinu. Nejpravděpodobnější a nejrychlejší jsou přechody s 

|∆ | = 1 nebo s |∆ | = 2 (kap. 2.1.2). V obou zmíněných případech jsou fotony  záření 

emitovány prakticky současně s předcházející přeměnou  nebo . Přechody vyžadující 

|∆ | > 2 jsou mnohem méně pravděpodobné a označují se jako zakázané. Pokud není volná 

žádná jiná nižší hladina, na niž by se mohl uskutečnit přechod |∆ | < 2, projeví se to delší 

dobou života excitovaného stavu a zpožděnou emisí  záření. U nuklidů se zpožděnou emisí  

záření často dochází k alternativnímu způsobu deexcitace jádra tzv. vnitřní konverzí. 

V principu se jedná o nezářivý přenos excitační energie jádra na orbitální elektron, což je 

umožněno překryvem vlnových funkcí elektronu a excitovaného jádra. Uvolněný orbitální 

elektron má diskrétní energii danou rozdílem excitační energie jádra a vazebné energie 

elektronu (rozdíl od β částic). Vnitřní konverze je též jediný způsob deexcitace jádra, pokud je 

spin jeho excitovaného stavu roven spinu stavu základního. Typy přeměny vybraných 

radionuklidů uvádí tab. 1 v příloze práce.  

2.2.2 Kinetika radioaktivních přeměn  

Ať už se jedná o samovolnou nebo jadernými reakcemi vyvolanou radioaktivní 

přeměnu12, podléhá každý proces radioaktivního rozpadu stejným zákonitostem. V důsledku 

platnosti zákonů kvantové mechaniky se nestabilní jádra samovolně přeměňují jen s určitou 

pravděpodobností. Z toho důvodu se všechna nestabilní jádra radionuklidu nepřemění 

najednou, ale jejich počet postupně ubývá s časem. Děje se tak podle tzv. rozpadového 

zákona. Rozpadový zákon je definován jako elementární úbytek počtu atomů radionuklidu 

-dN za jednotku času dt [s] v závislosti na celkovém počtu jader N a materiálu radionuklidu λ 

[s-1]13, to je dáno vztahem [4]:  

/ = −	 	.  

Po integraci získáme vztah 2.13 pro počet radioaktivních atomů v libovolném čase: 

=	 	.  

                                                 
12

 Přírodní radionuklidy podléhají nejčastěji kombinacím přeměn α, β
-
 a . Zatímco uměle vyrobené radionuklidy (kap. 2) se 

mohou rozpadat rovněž přeměnou β
+
, spontánním štěpením či emisí nukleonů a těžkých jader. Některá radioaktivní jádra 

splňují hmotnostní podmínku pro více typů radioaktivní přeměny, z nichž každá má určitou pravděpodobnost. Mohou to být 
např. kombinace přeměn β/elektronový záchyt, α/samovolné štěpení nebo α/  
13

 Přeměnová konstanta je charakteristickou veličinou pro daný radionuklid. Lze ji interpretovat rovněž jako 
pravděpodobnost přeměny radioaktivního atomu za jednotku času. Např. hodnota  = 1. 10 	  znamená, že se každou 
sekundu přemění jedna tisícina z celkového počtu radioaktivních atomů v radionuklidu.  

(2.12) 

(2.13) 
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Kde N značí počet nepřeměněných atomů prvku v čase t, resp.  původní počet 

atomů v čase t=0. Vztah 2.13 dokládá skutečnost, že počet atomů (resp. hmotnost) 

radionuklidu ubývá s časem t exponenciálně. Počet přeměněných atomů Ny v libovolném čase 

je možné interpretovat jako: 

. =	N +N ⇒	 = N + N ⇒ N =	N 	 	 − 1    

Je-li vznikající nuklid Y dále radioaktivní, dostáváme po úpravách výše diskutovaných 

vztahů: 

N =	N . 	 	 −  	

 Dobu, za kterou se rozpadne polovina původního počtu jader N0, označujeme jako 

poločas rozpadu T [s]. Stejně jako přeměnová konstanta  i poločas rozpadu jednoznačně 

charakterizuje příslušný radionuklid. Vztah mezi přeměnovou konstantou a poločasem 

rozpadu vyjadřuje vztah:  

=	 	. ⇒ =   

Tedy čím je poločas rozpadu větší, tím pomaleji se příslušný radionuklid rozpadá. Dle  

(9) se poločas přeměny pohybuje v intervalu hodnot od zlomků sekund až po desítky miliard 

let. Teoreticky tak mohou být radioaktivní i ty nuklidy, které dnes považujeme za stálé, a 

jejichž přeměna by probíhala s extrémně dlouhým poločasem rozpadu. Neméně důležitou 

charakteristikou radionuklidu je aktivita A, která vyjadřuje počet přeměn radionuklidu za 

jednotku času, resp. rychlost přeměny: 

A = − ⇒ A = 		 	. .  ⇒ A = 		 	.  

 Rozměr aktivity je , jednotkou je becquerel (Bq). Analogicky ke vztahu 2.12 

(resp. 2.13) lze Aktivitu radionuklidu vyjádřit jako:  

= −	 	. ⇒ A = 	−	 	. ⇒ A = 	.   

Kde A značí aktivitu radionuklidu v čase t, resp.  původní aktivitu radionuklidu 

v čase t=0. Rychlost radioaktivní přeměny tedy závisí na počtu nestabilních jader a klesá 

exponenciálně s časem (obr. 8). Jestliže pro dvojici radionuklidů X a Y platí x ≪  y, 

zjednodušuje se vztah 2.14 na: 

A = 	A , 	 	1 − 	

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 

(2.19) 
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 Kde výraz Ay označuje aktivitu radionuklidu Y a výraz Ax,0 počáteční aktivitu 

radionuklidu X, kterou lze s ohledem na daleko delší poločas přeměny radionuklidu X 

považovat za konstantní. Pro → ∞ pak výraz v závorce na pravé straně rovnice limituje 

k nule:  

A = 	A , 		
Jedná se o tzv. stav trvalé radioaktivní rovnováhy, kdy po počátečním růstu limituje 

aktivita nuklidu Y k počáteční aktivitě nuklidu X. V přírodě je možné radioaktivní rovnováhu 

pozorovat mimo jiné u tří radioaktivních rozpadových řad, které se nazývají podle svých 

mateřských nuklidů – uranová ( , aktiniová	  a thoriová ( ℎ 14. Rozpadová řada 

představuje soubor radionuklidů, v němž z výchozího nuklidu s malou  dochází postupnými 

přeměnami α a β ke snižování A a Z až do vzniku nuklidu stabilního. Tak například v 

rozpadové řadě uranu se mateřský nuklid postupně mění po osmi přeměnách α a šesti 

přeměnách β [8, 9]:  

→ 	8 	 + 6 +  

Jestliže má mateřský nuklid X sice větší poločas rozpadu než nuklid Y, avšak oba 

poločasy jsou srovnatelné ( x ≪  y), aktivita nuklidu Y opět narůstá do určité hodnoty, 

přičemž se současně snižuje aktivita nuklidy X podle vztahu 1.18. Hodnota Ay tak nezůstává 

po dosažení maxima stálá, ale klesá rychlostí pomalejší přeměny nuklidu X dle vztahu:  

A = 	A 	 	  

Tedy poměr Ay/Ax zůstává konstantní, jde o tzv. stav přechodné radioaktivní 

rovnováhy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Časový průběh aktivity, zdroj: [8]. 

 
                                                 
14 Uměle byla získána rozpadová řada neptunia  

(2.20) 

(2.21) 

(2.22) 
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3. Ionizující záření 

Ve druhé kapitole bylo konstatováno, že záření emitované radionuklidy představuje 

proud hmotných částic, resp. fotonů. Mají-li kvanta tohoto záření dostatečnou energii na to, 

aby při průchodu daným látkovým prostředím přímo či nepřímo „vyrážely“ elektrony 

z elektronového obalu atomů a molekul, tj. disponují-li vyšší energií, než činí příslušná 

ionizační (vazbová) energie atomů a molekul uvažovaného látkového prostředí, označujeme 

toto záření jako ionizující. Více či měně exaktních definic ionizujícího záření existuje celá 

řada. Dle českého právního řádu [10] se pod pojmem ionizující záření (dále jen IZ) rozumí  

„přenos energie v podobě částic nebo elektromagnetických vln vlnové délky nižší nebo 

rovnající se 100 nm, anebo s frekvencí vyšší nebo rovnající se 3x10
15

 Hz, který je schopen 

přímo nebo i nepřímo vytvářet ionty“. V důsledku ionizačních pochodů tedy vznikají kladné 

molekulární (resp. atomární) ionty a volný elektron, který v mnoha případech nese značnou 

energii. Je-li energie takto uvolněného elektronu dostatečně vysoká, může daný elektron při 

následné interakci s látkovým prostředím vyvolávat další (sekundární) ionizaci, popř. vytvořit 

iont záporný15. 

3.1 Druhy a rozdělení ionizujícího záření 

 Vyjma dělení IZ na vlnové (RTG a ) a korpuskulární ( , , neutronové, protonové 

apod.)16 lze dle [11] uvažovat též výše zmíněné rozdělení na záření ionizující přímo a 

nepřímo. Energetická kvanta přímo ionizujícího záření nesou určitý elektrický náboj ( , , 

protony, elektrony nejaderného původu, produkty štěpení apod.), pročež jsou díky působení 

Coulombických sil schopny přímo vyrážet elektrony z atomových orbitalů. Oproti tomu 

kvanta nepřímo ionizujícího záření žádný elektrický náboj nemají (RTG, , neutrony, neutrina 

apod.), při průchodu látkovým prostředím předávají svou kinetickou energii elektricky 

nabitým částicím (elektronům či atomovým jádrům), které teprve mohou atomy příslušné 

látky „sekundárně“ ionizovat, příp. vyvolávají jaderné přeměny doprovázené emisí přímo 

ionizujících částic.  

Důležitou charakteristikou IZ z pohledu zaměření této diplomové práce jsou jeho 

účinky na živou tkáň, resp. životní prostředí obecně. Ty souvisí s tzv. hustotou ionizace, 

kterou záření při svém průchodu látkovým prostředím (živou tkání) vyvolává. Dle hustoty 

                                                 
15 Současně s ionizací dochází při průchodu záření příslušným látkovým prostředím rovněž k mnoha různým excitovaným 
stavům atomů a molekul. Ionizované a excitované stavy vznikají v poměru cca 1:2. [2] 
16

 Dělícím kritériem je zde klidová hmotnost kvant záření m0. Pro vlnové záření platí m0=0, resp. pro korpuskulární záření 
m0>0. 
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ionizace se IZ děli na řídce ionizující, které vytváří cca 100 iontových párů17/1  tkáně 

(RTG, , …) a záření hustě ionizující, které vytváří cca 2000 iontových párů//1  tkáně 

( , neutrony, protony) [11].  

Konkrétní druh IZ je pak dán typem částic (energetických kvant), které příslušné 

záření tvoří. Mezi nejvýznamnější patří záření fotonové (RTG a ), záření  (elektronové a 

pozitronové) a záření . Za méně časté považujeme záření neutronové, protonové, záření 

těžkých iontů, záření antiprotonové, neutrinové, pionové apod.  

3.1.1 Interakce těžkých nabitých částic 

Těžké nabité částice (např. ) pronikají látkovým prostředím jen obtížně. To je dáno 

jejich silnými ionizačními účinky, kdy v důsledku působení coulombických sil na okolní 

elektrony rychle ztrácí svou zpravidla vysokou kinetickou energii. Dráha, na které  částice 

zpomalí natolik, že nejsou schopny další ionizace a po záchytu elektronu z okolí se přemění 

na neutrální atom helia, se nazývá dolet záření R [m] (obr 10). V plynech je to řádově několik 

centimetrů, v kapalinách a pevných látkách zlomky milimetrů. Mají-li částice  záření 

dostatečně vysokou energii (několik MeV) mohou překonat odpudivé síly jader a vstoupit do 

jaderných reakcí s atomy příslušného látkového prostředí, při nichž se vyzařují částice 

(nejčastěji neutrony), které mohou dál sekundárně ionizovat (kap. 3.1). Analogické ionizační 

účinky úměrné svému náboji vyvolává i záření ostatních, méně obvyklých těžkých nabitých 

částic (težší ionty, protony apod.). Záření těchto částic má povětšinou původ v jaderných 

reakcích, popř. tvoří součást kosmického záření [2, 9, 11].  

3.1.2 Interakce  záření 

Menší náboj částic  oproti náboji těžkých nabitých částic a jejich větší rychlost při 

stejných energiích je příčinou větší pronikavosti a doletu  záření v příslušném látkovém 

prostředí (obr 11). Částice  ionizují atomy okolí díky odpudivým coloumbickým silám, 

přičemž pro své malé hmotnosti pokaždé prudce změní směr pohybu. Dolet  záření je tak 

obecně hůře stanovitelný, neboť dráha jednotlivých  částic může být zásluhou jejich 

rozptylu značně klikatá. Elektrony emitované při jaderných přeměnách mají navíc spojité 

spektrum energií (kap. 2.2.1), což skutečnou délku střední doletu Rs ještě více „zamlžuje“. Pro 

stanovení doletu  záření je tak výstižnější hodnota maximálního doletu Rmax, resp. hodnota 

efektivního doletu R90 (tj. vzdálenost, v níž je absorbováno 90% původní energie částic). Pro 

ilustraci lze uvést [9] podle nějž „je-li absorbující prostředí složeno z lehkých prvků, nezávisí 

                                                 
17

 Iontový pár vzniká při interakci elektronu uvolněného v důsledku ionizace s jinou elektroneutrální molekulou.   
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dolet záření beta prakticky vůbec na konkrétním chemickém složení prostředí. Beta záření s 

maximální energií 2 MeV má dolet ve vzduchu přibližně 8 m, ve vodě 1 cm a v hliníku 4 mm“. 

V omezené míře přispívá k absorpci  záření vznik brzdného záření urychlením  částice 

v okolí jádra atomu s vysokým atomovým číslem (spojitá složka RTG záření), resp. 

viditelného Čerenkovova záření při průchodu opticky průzračnou látkou (např. vodou). 

Chování  záření je zpočátku obdobné, po zbrzdění pozitronu ovšem dochází k anhilační 

reakci s okolním elektronem, přičemž jsou emitovány dvě kvanta tvrdého  záření (viz kap. 

2.2.1). Skutečnost možného vzniku pronikavého fotonového záření při interakcích  záření 

je třeba uvažovat při ochraně před ním [9, 11]. 

3.1.3 Interakce nepřímo ionizujícího záření 

Proces sekundární ionizace fotonového záření (RTG, )18 byl zběžně popsán 

v kapitole 3.1. V zásadě je možné uvažovat tři základní mechanismy předání kinetické energie 

fotonů elektricky nabitým částicím (elektronům) - fotoefekt, Comptonův rozptyl a tvorbu páru 

elektron-pozitron19. Pravděpodobnost jednotlivých dějů závisí na kinetické energii fotonů a 

atomovém čísle absorbující látky, viz obr. 9.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 9: interakce γ záření, vlastní zpracování. K fotoefektu (a) dochází při interakci fotonů s elektrony vázanými 
převážně ve vnitřních atomových orbitalech. Vzniklou vakanci zaplní elektron z vyšší energetické hladiny, přičemž se rozdíl 
vazbové energie mezi příslušnými hladinami vyzáří jako charakteristické RTG záření. Pravděpodobnost fotoefektu klesá 
s rostoucí energií γ záření, resp. roste s atomovým číslem Z absorbujícího prostředí. Při vyšších energiích (b) interaguje γ 
záření se slabě vázanými elektrony na vnějších atomových orbitalech (popř. s volnými elektrony). Foton předává slabě 
vázaným jen část své energie a s menší energií pokračuje dál ve změněném směru, dokud se jeho energie nesníží natolik, že 
zanikne fotoefektem. Tento jev se nazývá Comptonův rozptyl a uplatňuje se především při interakcích γ záření o středních 
energiích s látkami s malým Z. Posledním zmíněným typem interakce γ záření (c) je tvorba párů elektron – pozitron. 
Uplatňuje se při vysokých energiích záření, kdy foton pronikne do blízkosti atomového jádra látky s velkým Z (nábojem). 
Uvolněné elektrony se dál chovají jako záření  , příp. . 

                                                 
18

 Situace je pro oba typy záření analogická. Vlnová délka   [m] tvrdého RTG záření se částečně překrývá s vlnovou délkou 
záření . Rozdíl je pouze v původu záření, záření  vzniká při procesech uvnitř jádra atomu, resp. RTG záření při interakcích 
vysoce energetického elektronu.  
19

 Kromě zmíněných způsobů interakce kvant fotonového záření s látkovým prostředím může při velkých energiích docházet 
rovněž k jadernému fotoefektu, resp. fotojaderným reakcím (viz úvod kap. 2). V omezené míře pak k rezonanční jaderné 
absorpci (Mössbauerově jevu), způsob vzniku a princip tohoto jevu vysvětluje např. [11].  
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Vzhledem k velké pronikavosti fotonového záření (resp. sporadicky rozloženým 

sekundárním elektronům podél jeho dráhy) se dolet záření (obr. 10) vyjadřuje pomocí 

 tzv. polotloušťky, tj. vrstvy příslušného látkového prostředí zeslabující počáteční intenzitu 

záření na polovinu. Tak např. polotloušťka vzduchu pro fotonové záření o = 0.1	  je 

rovna 35m, resp. 17cm betonu. Pro = 1	  je polotloušťka vzduchu 90m, resp. 46cm 

betonu [2, 9].  

Pro úplnost je třeba zmínit rovněž záření neutronové, které sice patří k méně 

obvyklým typům záření20, ale jehož účinky mohou být díky vysoké pronikavosti pro živé 

organismy velmi nebezpečné. Neutronové záření ztrácí energii při srážkách s atomovými 

jádry absorbujícího prostředí, přičemž jsou emitovány těžké nabité částice ( , protony, těžší 

ionty), příp. záření  při excitaci jádra. Ilustrativní srovnání absorpce jednotlivých typů IZ 

v látkovém prostředí uvádí obr. 10.  

 
Obrázek 10: Průnik záření látkovým prostředím, zdroj: [12]. Dolet záření je složitou funkcí atomového čísla interagující 
částice a příslušného látkového prostředí, energie částice, ionizační energie atomů látkového prostředí a hustoty elektronů 
v něm. Při odstínění IZ (kap. 3.4) je třeba uvažovat řadu specifik konkrétního typu záření, z nichž některá byla uvedena 
v kapitole 2.2.1.  

3.2 Veličiny a jednotky 

Při každé interakci IZ dochází k odevzdání části energie záření příslušnému látkovému 

prostředí. Velikost střední energie dE [J] sdělené látce o hmotnosti dm [kg] všemi částicemi 

(přímo i nepřímo ionizujícími) charakterizuje dávka záření [13]:  

D = 		   

 Jednotkou dávky je Gray [Gy], jehož rozměrem je J/Kg, tj. energie 1J absorbovaná 

v jednom kilogramu látky. Přírůstek dávky dD za určitý časový interval dt [s] vyjadřuje tzv. 

dávkový příkon:  
                                                 
20

 Zdrojem neutronového záření mohou být neutronové generátory, jaderné reaktory, radionuklidy založené na specifických 
jaderných reakcích, proces samovolného štěpení apod. 

(3.1) 
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(3.2) 

(3.3) 

(3.4) 

(3.5) 

=		  

Jednotkou dávkové příkonu je Gy/s, resp. W/kg. Dávkový příkon udává rychlost 

změny dávky. Pro hodnocení nepřímo ionizujícího záření se zavádí tzv. kerma, tj. poměr 

součtu kinetických energii uvolněných nabitých částic dEk [J] v objemu látky o hmotnosti dm 

[kg]: 

K = 		 	 

 Jednotkou kermy je opět Gray [Gy]. Kermový příkon je určen analogicky ke vztahu 

3.2, jeho jednotkou je Gy/s. V některých starších publikacích se lze setkat též s veličinou 

expozice X. Ta je definována jako absolutní hodnota celkového elektrického náboje iontů 

jednoho znaménka dQ [C] vzniklých v jednotkovém množství vzduchu dm [kg] při úplném 

zbrzdění všech elektronů a pozitronů uvolněných v důsledku fotonových interakcí: 

X = 		  

  Jednotou expozice je C/kg. Expoziční příkon je opět určen analogicky ke vztahu 3.2, 

tj. jako přírůstek expozice dX za určitý časový interval dt. Jednotkou expoziční příkonu je 

C/kg.s. 

3.3 Účinky ionizujícího záření na člověka a životní prostředí 

V předcházejících kapitolách byla naznačena schopnost IZ vyvolávat určité chemické 

a fyzikální změny v ozařovaném látkovém prostředí v důsledku excitačních a ionizačních 

procesů probíhajících na jeho atomech. Pro účely této práce jsou podstatné především změny 

biochemických dějů, k nimž dochází při průchodu IZ živou tkání. Tyto změny mohou vést 

k nevratnému poškození organismu či jeho úplnému zániku, a to v závislosti na druhu IZ, 

dávce absorbované jednotlivými orgány/tkáněmi a jejich radiosenzitivitě. Relevantní 

veličinou pro posuzování biologických účinků ionizujícího záření je tzv. ekvivalentní dávka 

(HT). Ekvivalentní dávka je dána součinem střední dávky záření R absorbované v uvažované 

tkáni/orgánu T (DRT) a radiačního váhového faktoru (wR): 

H = 		 .  

Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert [Sv], jehož rozměrem je J/kg. Radiační 

váhový faktor udává hodnotu „relativní biologické účinnosti záření R vzhledem k fotonovému 

záření (RTG, )“ [13]. Hodnota radiačního váhového faktoru je bezrozměrná. Vybrané 

hodnoty radiačního váhového faktoru pro běžné typy záření ilustruje tab. 1. Celkový součet 
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(3.6) 

středních hodnot ekvivalentních dávek HT v tkáních a orgánech vážený tkáňovým váhovým 

faktorem (wT) definuje tzv. efektivní dávku (E):  

E = 		∑ w .H  

Jednotkou efektivní dávky je opět sievert [Sv]. Tkáňový váhový faktor vyjadřuje 

radiosenzivitu jednotlivých tkání/orgánů organismů (resp. lidského těla), tj. „relativní 

příspěvek daného orgánu nebo tkáně k celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným 

celotělovým ozářením“ [9]. Hodnota tkáňového faktoru je bezrozměrná, doporučené radiační 

váhové faktory ilustruje tab. 2.  

Tabulka 1: Doporučené radiační váhové faktory 

 

 

Tabulka 2: Doporučené tkáňové váhové faktory 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Typ záření Radiační váhový faktor (wR) 

Fotony 1 

Elektrony a mezony 1 

Fotony a nabité piony 2 

Částice alfa, štěpné fragmenty, těžké ionty 20 

Neutrony Spojitá závislost na energii neutronů (kap. 2.3.1) 

Tkáň wT  

Kostní dřeň (červená), tlusté střevo, plíce, 

žaludek, mléčná žláza, zbytek tkání… 
0,12 0,72 

Gonády 0,08 0,08 

Močový měchýř, jícen, játra, štítná žláza 0,04 0,16 

Povrch kostí, mozek, slinné žlázy, kůže 0,01 0,04 

celkem 1 

Zdroj: [17], vlastní úprava. Z tabulky vyplývají rozdílné biologické účinky ionizujícího záření. Tak např. ozáření 
organismu dávkou D = 1mGy je rovno ekvivalentní dávce HT = 1mSv pro β záření, resp. HT = 20mSv pro záření α. 

 

Zdroj: [17], vlastní úprava. Sčítání relativních příspěvků jednotlivých orgánů/tkání lidského těla se provádí přes 
všechny orgány a tkáně, u nichž se předpokládá vnímavost na indukci stochastických účinků (obr. 11 a tab. 3). Součet 
všech faktorů příslušných jednotlivým orgánům a tkáním je roven 1.  
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Poškození tkání v důsledku absorpce IZ se ve větší či menší míře projeví u všech 

druhů organismů. O míře tohoto poškození rozhoduje prvotní poškození buněk tvořících 

příslušnou tkáň, a to především chování v buňkách obsažené deoxyribonukleové kyseliny 

(anglicky deoxyribonucleic acid, dále jen DNA), která nese genetické informace o daném 

organismu, resp. informace o struktuře a funkci příslušné buňky. Zásah do biochemické 

struktury DNA může dle [14] ,,způsobit, že buňka přestane vyrábět potřebnou bílkovinu, nebo 

může tvořit změněné bílkoviny, které neplní svou funkci (někdy mohou být i toxické)“. 

Pravděpodobnost poškození buňky je odvozena od počtu vzniklých poruch (zlomů) 

struktury DNA a rychlosti působení reparačních a regeneračních mechanismů21. Částice hustě 

ionizujícího záření (viz úvod třetí kapitoly) jsou při jediném průchodu kritickým místem 

schopny vyvolat dvě a více primárních poruch řetězců DNA, což k reálnému poškození buňky 

zpravidla postačuje22. Částice řídce ionizujícího záření vytváří při průchodu živou tkání 

většinou pouze jedno primární narušení struktury DNA, pročež je ke vzniku reálného 

poškození dané buňky potřeba dvou rychle po sobě jdoucích částic daným místem narušení 

(do spuštění reparačních mechanismů, cca desítky minut). Na rozdíl od hustě ionizujícího 

záření tak biologické účinky řídce ionizujícího záření nejsou přímo úměrné velikosti dávky 

záření (kap. 3.2), ale do určité míry závisí na jejím časovém rozložení (dávkovém příkonu) 

[14]. Rozdíl v biologické účinnosti hustě a řídce ionizujícího záření zobrazuje tab. 1. Celkový 

biologický účinek působení ionizujícího záření na organismus je spoluurčován rovněž 

prostorovým rozložením dávky. Dle [15] má „zcela rozdílnou biologickou odezvu ozáření 

lokální, kdy jsou postiženy jen určité tkáně. Stíněním částí těla se uchová určitá část tzv. 

kmenových buněk, ze kterých může vzejít regenerace tkáně“.  

V předcházejícím textu byla představena schopnost IZ působit při průchodu živou 

tkání jako cytostatikum (smrt buňky, znemožnění buněčného dělení) nebo mutagen 

(pozměnění/poškození genetické informace). Na základě těchto principů rozlišujeme dvojí 

dělení účinků IZ, a to na účinky stochastické a deterministické. Doporučení mezinárodní 

komise radiologické ochrany [17] definuje deterministické účinky jako „nepříznivé tkáňové 

reakce zejména v důsledku zabití/poškození buněk při vysokých dávkách“ a stochastické 

                                                 
21

 Těchto mechanismů se využívá v radiologii a nukleární medicíně při frakcionaci dávek záření. V souvislosti s vyvoláním 
regeneračních a reparačních mechanismů se jako hypoteticky velmi zajímavý jeví fenomén hormeze, tj. vyvolání pozitivních 
účinků chemických sloučenin a fyzikálních jevů, jež ve vyšších dávkách působí na lidský organismus negativně. Ačkoli 
Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu hormetické účinky IZ popírá, někteří autoři jako např. [16] se jimi intenzivně 
zabývají. 
22

 Obecně jsou radiační změny DNA mnohem různorodější, vyjma jednoduchých a dvojných zlomů dochází rovněž 
k poškození basí DNA, lokální denaturaci DNA (změna prostorové struktury) apod. Detailnější informace o stavbě a reakci 
buňky (resp. molekuly DNA) na ozáření ionizujícím zářením lze dohledat v např. [14]. 
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účinky jako „rakovina a dědičné účinky, k nimž patří buď rozvoj rakoviny u exponovaných 

jedinců v důsledku mutací somatických buněk, nebo dědičné choroby u jejich potomků 

v důsledku mutací reprodukčních (zárodečných) buněk“. Závažnost deterministických účinků 

roste s dávkou od určitého dávkového prahu, pod nímž se dané účinky neprojeví. U 

stochastických (pravděpodobných, náhodných…) účinků se s dávkou nemění závažnost jejich 

biologických projevů ale pravděpodobnost výskytu mutagenních poškození. Mezi těmito 

účinky a dávkou záření se předpokládá bezprahový vztah (obr. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

K deterministickým účinkům záření se řadí např. akutní nemoc z ozáření, lokální 

akutní poškození kůže, zákal oční čočky či poškození plodu a poruchy plodnosti. Stochastické 

účinky způsobují vznik leukémie, nádorových onemocnění a genetických poškození u 

potomstva. Jak bylo výše uvedeno, stochastické účinky se projeví u pouze poměrné části 

ozářených jedinců, přičemž skutečné riziko malých dávek záření není možné stanovit. Při 

odhadu rizik ozáření malými dávkami převláda tzv. konzervativní přístup. Tato koncepce při 

snaze nepodcenit riziko stochastických účinků předpokládá lineární závislost škodlivých 

účinků na dávce záření (obr. 11) a ignoruje reparační mechanismy, tj. stochastické účinky 

mohou v krajních případech nastat i při mutagenním poškození jediné buňky [2]. S těmito 

závěry řada autorů polemizuje, např. [13] uvádí, že „škodlivost dávek pod 0,2 Gy je pro lidský 

organismus bezvýznamná a nepodporuje předpoklad bezprahového a lineárního růstu rizika 

vzniku zhoubných nádorů“. Souhrn účinků IZ na lidský organismus zobrazuje tab. 3.  

Organismy, jejichž buňky nepodléhají dělení (larvy hmyzu, mikroorganismy…), jsou 

vůči IZ více než stokrát odolnější. Reakce rostlin na ozáření závisí na objemu chromozómů 

(tj. objemu jádra připadajícím na jeden chromozóm), rychlosti růstu a frakcionaci dávky 

záření. Při jednorázovém ozáření jsou odolnější pomalu rostoucí rostliny, u chronického 

Obrázek 11: Účinky ionizujícího záření, zdroj: [9]. Deterministické účinky ad A) se projeví při překročeni příslušné 
prahové dávky, která vyvolá příslušné poškození u 1-5% ozářených osob. Stochastické účinky záření ad B) se projevují 
při jednorázovém ozáření podprahovou dávkou nebo při chronickém ozařování malými dávkami 

Pravděpodobnost 
výskytu 
poškození 

Dávka [Gy] 

Závažnost 
poškození 

Dávka [Gy] 
Dávkový práh 

A) B) 



26 
 

naopak rostliny rostoucí rychleji23. Pozorovanými účinky IZ jsou např. změny vzhledu stébel 

a květů, zpomalení růstu rostlin, zvýšený výskyt nádorů nebo hynutí [2].  

Tabulka 3: Účinky ionizujícího záření na lidský organismus 

 

 

 

 

 

Návaznost výše diskutovaných poznatků ilustruje obr. 1 v příloze práce. Podle povahy, 

výskytu a pohybu v jednotlivých složkách životního prostředí způsobují radionuklidy zevní 

nebo vnitřní ozáření. Zevní ozáření způsobují zdroje nacházející se mimo ozářenou osobu. 

Vnitřní ozáření je způsobeno zářením z radionuklidů, které se nacházejí v lidském těle. 

Mechanismy vniku radioaktivních nuklidů do lidského organismu ilustruje obr. 12. 
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 Čím je růst rostliny rychlejší, tím menší dávce je při stejném dávkovém příkonu vystavena rychle se dělící buňka během 
jednoho buněčného cyklu. Naopak závislost poškození na objemu chromozómů vysvětluje rozdílnosti v odolnosti různých 
druhů rostlin vůči různému dávkovému příkonu.  
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Zdroj: [15], vlastní zpracování 

Obrázek 12: Působení radioaktivních nuklidů v životním prostředí. Zdroj [2], vlastní zpracováni. Za normálních okolností se 
radionuklidy do lidského organismu dostávají dýcháním (inhalací) a příjmem potravy a nápojů (ingescí). Dýcháním se do 
organismu dostávají plynné radioaktivní látky a aerosoly. Částice aerosolů větší než 10  se zadržují v horních cestách 
dýchacích, částice o rozměrech 1-5	  pronikají až do plic, kde mohou setrvat dlouhou dobu. Do potravy se radionuklidy 
dostávají z rostlin a živočichů. Radioaktivita rostlin pochází převážně z půdy, velikost příjmu závisí na typu a hloubce 
kořenového systému, na vlastnostech půdy (typ, kyselost…) a chemické formě radionuklidů. Podobně někteří živočichové 
přijímají radionuklidy z vody nebo rostlin.  
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3.4 Způsoby ochrany před ionizujícím zářením  

Ochrana před nežádoucími účinky IZ spočívá v omezení dávky záření na hodnotu, při 

níž je minimalizováno riziko výskytu stochastických, resp. vyloučeno riziko vzniku 

deterministických účinků IZ. Toho se v praxi dosahuje odstíněním záření (obr. 10, str. 21), 

udržováním bezpečné vzdálenosti od zdroje záření a omezením doby pobytu v zamořeném 

prostoru. Zvláštní způsob radiační ochrany představuje její organizační a právní ukotvení. 

Základním právním rámcem zabezpečujícím radiační ochranu je zákon č. 18/1997 o mírovém 

využívání jaderné energie a ionizujícího záření (dále jen zákon) [10] a související normy a 

předpisy, především pak vyhláška SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) č. 307/2002 o 

radiační ochraně ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) [18]. 

Legislativní ochrana před účinky IZ stojí na několika principech, které zavádí 

§ 4 zákona. Nejdůležitějšími z nich jsou požadavky na zdůvodnění činností vedoucích 

k ozáření (prospěch x rizika)24, optimalizaci radiační ochrany25 a dodržení stanovených 

dávkových limitů.  Dávkové limity pro omezování ozáření osob vystavených působení IZ 

stanovuje výše zmíněná vyhláška. Tyto limity jsou v souladu s § 18 odst. 1 písm. a 

definovány jako kvantitativní ukazatele pro celkové ozáření z radiačních činností, jejichž 

překročení není ve stanovených případech přípustné. Vztahují se na součet dávek ze všech 

cest ozáření ze všech zdrojů IZ a při všech činnostech vedoucích k ozáření. Obecné limity pro 

obyvatelstvo (§19 odst. 1) a limity pro radiační pracovníky (§20 odst. 1) shrnuje tabulka 4.  

Tabulka 4: Dávkové limity 

 

 

 

 

 

 

Do čerpání limitů se ve smyslu § 18 odst. 4 vyhlášky nezapočítává ozáření 

z přírodních zdrojů IZ s výjimkou těch, které jsou vědomě a záměrně využívány (např. těžba 

                                                 
24

 Na zdůvodnění radiační činnosti je vázán zisk povolení k jednotlivým činnostem podle § 9 zákona. Za nezdůvodněné 
radiační činnosti se považují např. radiologická vyšetření pro detekci krádeže nebo pojišťovací účely. 
25

 Optimalizace ochrany spočívá v uplatňování tzv. principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable), tj. dodržování takové 
úrovně radiační ochrany, fyzické ochrany a havarijní připravenosti, aby riziko ohrožení života, zdraví osob a životního 
prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení hospodářských a společenských hledisek. 

Druh limitů 

Efektivní dávka Ekvivalentní dávka 

Kalendářní 
rok 

Pět po sobě jdoucích 
kalendářních roků 

Oční čočka/rok 1 cm2 kůže/rok 

Obecné limity 1mSv 5mSv 15mSv 50mSv 

Radiační pracovníci 50mSv 100mSv 150mSv 500mSv 

Zdroj: [18], vlastní zpracování. Uvedené limity se nevztahují na ozáření z přírodních zdrojů (viz níže), lékařské 
ozáření, havarijní ozáření, dobrovolné ozáření v rámci přípravy na výkon povolání se zdroji IZ a zvláštních případů 
uvedených v § 23 vyhlášky. Pro tyto činnosti jsou vyhláškou stanovené specifické limity.  
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 Ozáření z pracovišť, kde může dojít k významnému ozáření z
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 „Běžné přírodní radiační pole nás obklopuje stejně jako vzduch. Člověk svou činností navýšil 
Část tohoto zvýšení připadá na umělé zdroje IZ (zkoušky jaderných zbraní, lékařská 
činnost, při níž se do ovzduší uvolňují radionuklidy skryté v
28

 Obecné podmínky bezpečného provozu radiačních činnost
např. o požadavky na informování pracovníků
ochranou či provádění regulačních opatření a monitorování

Obrázek 13: Radiační pozadí. Zdroj: [20]
menší než dávka ze zdrojů přírodních. Nejv
pronikání radonu a produktů jeho přemě

28 
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Některé další podrobnosti procesu bezpečného nakládání s těmito materiály shrnuje kap. 4 

včetně příslušných podkapitol. 

3.5 Využívání ionizujícího záření a vznik radioaktivních odpadů 

Přes veškerá s tím spojená rizika (kap. 3.3) nachází IZ široké uplatnění v nepřeberném 

množství různých aplikací. Nemusí to být jen v posledních letech velmi diskutované využití 

štěpných jaderných reakcí (obr. 2 a kap. 2.2.1) při výrobě elektrické či tepelné energie v 

jaderných reaktorech. Využití účinků a hodnocení jevů vyvolaných IZ při průchodu 

příslušným látkovým prostředím (resp. absorpci a rozptylu na jeho molekulách či atomech) se 

v hojné míře uplatňuje také ve zdravotnictví, zemědělství, průmyslu, bezpečnostním 

inženýrství a některých dalších oborech (stavebnictví, archeologie a ochrana uměleckých 

památek…). Hlavní přednosti použití radionuklidových metod shrnuje [9]:  

• Jaderné procesy nejsou závislé na vnějších podmínkách (tlak, teplota, vlhkost…) 

• Možnost měření bez odebírání vzorků a bezdotykovými metodami.  

• Vysoká citlivost měření 

• Výstupy z detektorů mohou sloužit nejen k přímému měření sledované veličiny, ale 

jsou velmi často použity v regulačních obvodech, které umožňují komplexní 

automatizaci daného technologického postupu29. 

Z pestré palety výše jmenovaných oblastí využití IZ je na příkladu konkrétních aplikací 

možné uvést např. průmyslovou a forenzní defektoskopii. Tato technologie spočívá v detekci 

skrytých vad materiálu v důsledku rozdílné absorpce kvant γ záření při průchodu porézní 

látkou, což se projeví různým stupněm zčernání kazety s filmem umístěné na protější straně 

měřicí aparatury. Na obdobném principu pracují měřiče tloušťky materiálu využívající 

zpravidla energetické β zářiče. V bezpečnostním inženýrství nacházejí uplatnění ionizační 

kouřové hlásiče požáru obsahující α radionuklid 241Am, které využívají detekce změny 

(poklesu) ionizačního proudu mezi elektrodami po vniknutí částeček kouře do citlivé oblasti 

detektoru. K významným lékařským oborům patří tzv. nukleární medicína, která účinky IZ 

využívá jak v diagnostických metodách, tak při radioterapii. Některé další aplikace IZ včetně 

stručného popisu principu použitých mechanismů uvádí tab. 2 v příloze. Tak jako při každé 

jiné lidské činnosti dochází i v případě výše nastíněných možností využití IZ v široké škále 

aplikací k produkci odpadů. Představují-li tyto odpady pro člověka a ŽP radiační riziko (tak 

jak jej definuje zákon, viz níže), nazýváme je radioaktivní.  

                                                 
29

 O principu činnosti některých detektorů určených k detekci radiačních veličin relevantních z hlediska radiologické 
charakterizace odpadů pojednává kap. 4.2.  
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4. Radioaktivní odpady 

Abychom mohli odpad prohlásit za radioaktivní, musí být dle zákona splněny dvě 

základní podmínky. Zaprvé musí jít o „látky, předměty nebo zařízení obsahující radionuklidy 

nebo jimi kontaminované, pro něž se nepředpokládá další využití“ a zadruhé musí tyto látky 

překračovat hodnotu tzv. uvolňovací úrovně pro uvádění do životního prostředí (kap. 4.2). Ve 

smyslu prováděcí vyhlášky zákona se kontaminaci rozumí „ znečištění jakéhokoli materiálu či 

jeho povrchu, prostředí nebo osoby radioaktivní látkou; pokud jde o lidské tělo, zahrnuje jak 

zevní kontaminaci kůže, tak vnitřní kontaminaci bez ohledu na cestu příjmu“ (obr. 12, kap 

3.3).  Na rozdíl od jiných průmyslových nebo chemických odpadů, jejichž nebezpečnost je 

v čase nezřídka konstantní, radioaktivní odpady (dále jen RAO) svou nebezpečnost postupně 

ztrácejí. To souvisí s aktivitou daného radionuklidu (vztah 2.17 v kap. 2.2.2), resp. jeho 

poločasem přeměny (vztah 2.16, tamtéž). V závislosti na těchto veličinách se RAO klasifikují 

do tří základních kategorií, viz tab. 5.  

Tabulka 5: Kategorie RAO 

Kategorie Charakteristika 

0 Odpady o radioaktivitách nižší než 

uvolňovací úrovně (UÚ) 
Odpady uvolnitelné pro recyklaci nebo uvedení do ŽP bez 

předchozího souhlasu SÚJB. 

1 Přechodné RAO 
RAO, které po dlouhodobém skladování (max. 5let) vykazují 
radioaktivitu nižší než jsou limitní hodnoty příslušných UÚ. 

2a Středně a nízko aktivní RAO 

krátkodobé 

RAO, u nichž poločas rozpadu obsažených radionuklidů je 
menší než 30let, a u  nichž je omezena hmotnostní aktivita 
dlouhodobých α zářičů (v jednotlivém obalovém souboru 
maximálně 4000 kBq/kg a střední hodnotě 400 kBq/kg v 

celkovém objemu odpadů vyprodukovaných za kalendářní rok). 

2b Středně a nízko aktivní RAO 

dlouhodobé 
RAO, které nepatří do podskupiny krátkodobých odpadů 

3 Vysoce aktivní RAO 
RAO, u kterých musí být při jejich skladování a ukládání 

zohledněno uvolňování tepla z rozpadu radionuklidů v nich 
obsažených 

 

Standardně se provádí rovněž detekce typu záření (kap. 3.1), určení míry povrchové 

kontaminace či stanovení dávkového příkonu (vztah 3.3 v kap. 3.2) daného RAO. V souladu s 

§ 48 odst. 2 vyhlášky jsou RAO vedle radiačních charakteristik tříděny „podle použitých 

způsobů zpracování a úpravy (kap. 4.1). Třídění se provádí podle fyzikálních a chemických 

vlastností“. Mezi fyzikální vlastnosti, které sehrávají významnou roli při zpracování a úpravě 

RAO patří např. skupenství, hmotnost, velikost, lisovatelnost, těkavost, toxicita, rozpustnost 

Zdroj: [18], vlastní zpracování. Kategorie 0 není v prováděcí vyhlášce vedena. V podstatě se jedná o neradioaktivní odpady 
a zde jsou uváděny pouze pro konzistenci s výkladem. Recyklace, vypouštění nebo jiné uvádění radioaktivních odpadů do 
životního prostředí se řídí ustanoveními § 56, § 57 a § 89, včetně povolení podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona. 
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nebo hořlavost. Mezi chemické vlastnosti lze zařadit např. korozivitu, reaktivitu, reakční 

rychlost, chemickou agresivitu, sorpční vlastnosti, obsah anorganických látek nebo obsah solí 

v kapalných RAO.  Dle § 46 odst. 3 vyhlášky je při nakládání s RAO relevantní vzít v úvahu 

rovněž takové vlastnosti „které by mohly bezpečnost nakládání s nimi ovlivnit, zejména 

toxicita, hořlavost, výbušnost, samovolná štěpitelnost, vznik kritické hmoty nebo zbytkového 

tepla“. Ve vztahu k těmto nebezpečným vlastnostem se při nakládání s RAO postupuje v 

souladu s obecnými právními předpisy o nakládání s odpady30.  

4.1 Právní úprava nakládání s RAO 

  Většina RAO vzniká při technologických procesech v rámci jaderného palivového 

cyklu31. Jedná se o nejrůznější filtrační materiály ze stanic na čištění odpadních vod, materiál 

z opravy a údržby, zamořené pracovní oděvy, materiály použité k dekontaminaci, vyhořelé 

nebo ozářené radioaktivní palivo apod. Menší díl těchto odpadů (souhrnně označovaných jako 

institucionální) pochází ze zdravotnictví, zemědělství, průmyslu či výzkumných a školských 

zařízení (viz kap. 3.5). Institucionální RAO pokrývají celé spektrum kategorií aktivit (tab. 5) 

od odpadů s aktivitami radionuklidů pod uvolňovacími úrovněmi až po vysoce aktivní RAO, 

které představuje zejména vyhořelé palivo z výzkumných jaderných reaktorů (pokud je 

odpovídajícím právním úkonem prohlášeno za RAO). Správu 90% institucionálního RAO 

vyrobeného v ČR provádí ÚJV32 Řež, a. s., v jehož spolupráci vznikla tato diplomová práce. 

Samotný ÚJV je zároveň největším producentem tohoto typu RAO - cca 60% z celkového 

počtu institucionálního odpadu. Z toho důvodu je text níže věnován převážně této skupině 

odpadních materiálů. 

4.1.1 Fáze procesu nakládaní s RAO 

Během své existence procházejí RAO několika fázemi. Rozsah a způsoby jednotlivých 

fází nakládání s RAO k nimž je potřeba povolení podle § 9 odst. 1 písm. j) zákona, stanovují 

§ 48 - § 52 vyhlášky a rozumí se jimi shromažďování a třídění RAO, zpracování RAO, jejich 

úprava, skladování a ukládání33. Recyklace, vypouštění nebo jiné uvádění radioaktivních 

odpadů do životního prostředí stojí mimo proces nakládání s RAO (tab. 5) a řídí se 

ustanoveními § 56 až 57 a § 89 vyhlášky, včetně povolení podle § 9 odst. 1 písm. h) zákona. 

Přeprava radioaktivních odpadů se uskutečňuje v souladu s požadavky vyhlášky SÚJB č. 

                                                 
30

 Např. vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
31

 Jaderný palivový cyklus zahrnuje veškeré činnosti spojené s výrobou a další existenci jaderného paliva. 
32

 Ústav jaderného výzkumu 
33

 Dle § 46 odst. 1 vyhlášky se za nakládání s RAO nepovažuje shromažďování, třídění a skladování radioaktivních odpadů 
osobou, která je oprávněna s nimi nakládat jako s otevřenými radionuklidovými zářiči, ani zpracování a úprava RAO 
prováděná takovou osobou na základě smluvního vztahu s držitelem povolení k nakládaní s RAO.  
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317/2002 Sb., o typovém schvalování a přepravě, ve znění pozdějších předpisů, a evropskou 

dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR.  Jednotlivé fáze procesu 

nakládání s RAO stručně shrnují následující odrážky ad a) – ad f).  

a) Shromažďování a třídění RAO je ošetřeno § 48 vyhlášky a rozumíme jím proces 

sběru, charakterizace (kap. 4.2), klasifikace podle veličin a vlastností definovaných 

v úvodu čtvrté kapitoly a dočasného skladování RAO před jejich zpracováním a 

úpravou. Konkrétní požadavky na sběrné obalové soubory nejsou stanoveny, ve smyslu 

vyhlášky musí takový obalový soubor zabezpečit, „že v nich umístěný je chráněn před 

nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením nebo únikem ohrožujícím životní 

prostředí“. V případě kapalných odpadů to bývají nejčastěji speciální odpadní jímky 

nebo polyetylénové láhve. Pevné odpady se shromažďují v polyethylenových pytlích, 

popř. v kovových sudech stanovených objemů. 

b) Zpracování RAO dle § 49 odst. 1 vyhlášky „znamená, že využitelné látky se v co 

největší možné míře oddělují a vracejí k opětnému použití tak, aby množství zbylých 

odpadů a radioaktivních odpadů bylo co nejmenší“. Cílem zpracování RAO je snížení 

objemu a/nebo odstranění radionuklidů z těchto odpadů pomocí vhodných metod a 

technologických postupů v závislosti na jejich charakteru (ad a)). Mezi obvyklé postupy 

zpracování pevných RAO patří lisování, fragmentace, spalování a tavení. Kapalné RAO 

se zpracovávají membránovým propíráním, iontovou výměnou34, odpařováním či 

chemickým srážením. Plynné RAO jsou propírány v kolonách se sorpčními roztoky, 

které se následně zpracovávají jednou z výše uvedených metod. Je-li to účelné, 

přistupuje se rovněž k povrchové dekontaminaci (iontové vany, otryskávání suchým 

ledem…) kontaminovaných materiálu či sterilizaci v případě biologických odpadů. 

c) Úprava RAO ve znění § 50 odst. 1 vyhlášky „obvykle zahrnuje zpevňování 

radioaktivních odpadů a jejich vpravení do obalových souborů“. Zpevňování RAO je 

relevantní zejména ve vztahu k bezpečné přepravě, skladování a ukládání RAO. Kapalné 

a pevné odpady jsou zpevňovány ztužidly, kterými mohou být cement, pevné živice 

nebo polymery pro nízko a středně aktivní RAO, resp. skelná hmota pro vysoce aktivní 

RAO. Držitel povolení je mimo jiné povinen stanovit poměr mísení nebo měrné spotřeby 

ztužidel či definovat podmínky tuhnutí a způsob kontroly těchto podmínek při dodržení 

požadované jakosti. Zpevněné RAO se vkládají do vhodných obalových materiálů, které 

                                                 
34

 Iontové měniče pracují na principu výměny iontové složky kapalného RAO za ionty tvořící součást chemické struktury 
iontoměniče. Kontaminované iontoměniče se následně zpracovávají jako pevné RAO (to platí rovněž pro podobné dělící 
látky s omezenou životností např. nejrůznější filtry, absorbenty apod.). 
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mohou být vloženy do dalších obalovaných materiálů, přičemž prostor mezi oběma 

obaly je zaplněn stínícím materiálem (např. betonem)35.  

d) Skladování RAO před uložením upravuje § 51 vyhlášky. Ve znění 1. odst. tohoto 

ustanovení musí „sklad radioaktivních odpadů svým vybavením odpovídat druhu 

skladovaného radioaktivního odpadu“. Tím se rozumí např. zajištění nádrží na kapalné 

RAO proti přeplnění, zřízení vodotěsných odpadních jímek vybavených zařízením pro 

signalizaci úniku RAO z nádrží, či povinnost držitele povolení stanovit nejvyšší 

skladované množství RAO. Upravené RAO musí být v souladu s odst. 2 písm. a) 

„skladovány tak, že nehrozí změny vlastností, které by mohly znemožnit jejich uložení“. 

Mimo sklady RAO o vyšších aktivitách se tak např. skladují přechodné odpady, které 

mohou být po poklesu aktivity pod uvolňovací úrovně recyklovány (mají-li vysokou 

užitnou hodnotu) či uvolňovány do ŽP.  

e) Ukládání RAO spolu s požadavky na jednotlivé úložiště definuje § 52 vyhlášky. 

Splnění těchto požadavků musí být prokázáno v bezpečnostních rozborech možných 

následků uložení radioaktivních odpadů, v nichž se hodnotí rizika přicházející v úvahu 

jak v provozním období, tak i v období po uzavření úložiště. Z bezpečnostních rozborů 

se odvozují podmínky přijatelnosti k ukládání radioaktivních odpadů. V praxi se k 

ukládání nízko a středně aktivních RAO využívá přípovrchových úložišt (úložiště 

Dukovany), popř. vytěžených důlních prostor (v ČR se nachází dvě taková úložiště – 

Richard a Bratrství). K ukládání středně aktivních (dlouhodobých) a vysoce aktivních 

RAO se plánuje hlubinné ukládání. Vysoce aktivní RAO se na přechodné období 

skladují v tzv. meziskladech, ve kterých dochází ke snižování produkce tepla těchto 

odpadů pro konečné hlubinné uložení36.  

4.1.2  Organizační aspekty nakládání s RAO 

Páteř organizačního zabezpečení procesu nakládaní s RAO v ČR tvoří vzájemné vazby 

mezi původci RAO, zpracovateli RAO, provozovateli úložišť a státními schvalovacími a 

dozornými orgány. Za bezpečné ukládání RAO za podmínek stanovených atomovým 

zákonem ručí ve znění § 25 tohoto zákona stát, a to včetně monitorování a kontroly úložišť i 

po jejich uzavření. Pro zajištění činností spojených s ukládáním RAO ve smyslu § 26 odst. 3 

zákona zřídilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) Správu úložišť radioaktivních 

odpadů (SÚRAO, dále jen Správa) jako organizační složku státu. Činnost Správy je 
                                                 
35 Mimo působení vnitřních vlivů plynoucích z charakteru RAO (rozpínavost, vývin plynů, radioaktivita…) je při balení 
nutno zohledňovat též působení vlivu vnějšího prostředí při přepravě a ukládání RAO. V praxi rozhodují rovněž ekonomické 
faktory a požadavky konkrétních úložišť. 
36 Celý životní cyklus RAO (resp. jednotlivé fáze procesu nakládání s těmito materiály) ilustrativně srovnává obr. 2 v příloze. 
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plánů a 
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financována z prostředků zúročitelného účtu vedeného u České národní banky (dále jen 

"jaderný účet"). Jaderný účet spravuje ministerstvo financí (MF), které převádí prostředky 

z tohoto účtu na samostatný účet Správy podle vládou schváleného plánu činnosti a rozpočtu 

Správy. Prostředky jaderného účtu lze dle § 26 odst. 2 atomového zákona použít výhradně pro 

účely podle tohoto zákona. Příjmy jaderného účtu tvoří zejména prostředky získané od 

původců RAO, jejichž výše je stanovena na základě předpokládaných nákladů na činnosti 

zajišťované Správou a podílu jednotlivých původců na celkovém vzniku RAO37. Ostatní 

příjmy jaderného účtu podle § 27 odst. 1 zákona tvoří úroky z jaderného účtu, výnosy 

z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu a příjmy z vlastní činnosti Správy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet a výhledové plány Správy schvaluje vláda ČR prostřednictvím MPO. Návrh 

plánů činnosti a rozpočtu Správy doporučuje MPO rada Správy, v níž jsou v souladu s § 29 

odst. 3 zastoupeny orgány státní správy, původců RAO a veřejnosti. Rada Správy podle § 29 

odst. 5 hodnotí rovněž způsob plnění činností Správy v souladu s atomovým zákonem a 

účelnost vynakládání prostředků jaderného účtu. Původci RAO i SÚRAO jsou pod 

nezávislým státním dozorem, který ve smyslu § 3 odst. 1 zákona vykonává Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost (SÚJB). Ten zároveň vydává povolení k nakládání s RAO38 a typově 

schvaluje obalové soubory pro přepravu a skladování RAO. Hodnocení vlivu RAO na životní 

                                                 
37

 Původci provozující jaderné elektrárny a výzkumné jaderné reaktory platí odvody ve prospěch jaderného účtu zálohově. 
Výše zálohy se odvozuje z výroby elektrické (resp. tepelné) energie v daném měsíci a sazby odvodu stanovené nařízením 
vlády. Ostatní původci RAO odvádějí prostředky na jaderný účet jednorázově, a to ve výši stanovené nařízením vlády podle 
podmínek pro přijetí RAO k uložení nebo skladování ve smyslu § 31 zákona. Výše odvodu se každoročně zvyšuje, nejvýše 
však o 7% oproti roku bezprostředně předcházejícímu.  
38

 Osoba, která žádá Úřad o povolení činnosti podle § 9 odst. 1, při níž mají vznikat radioaktivní odpady, má dle § 24 odst. 5 
jako budoucí původce RAO evidenční povinnost ke Správě úložišť radioaktivního odpadu. Údaje z evidence jsou uchovávány 
po dobu 5 let po ukončení placení odvodů podle § 27 zákona. Držitel povolení nese dle § 24 zákona veškerou  zodpovědnost 
za bezpečnost při nakládáni s RAO.  

Obrázek 14: institucionální zabezpečení nakládání s RAO v ČR. Zdroj: [21], vlastní zpracování.  
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prostředí jakož i vlivu způsobeného báňskou činností v souvislosti s ukládáním RAO pod 

zemský povrch je v kompetenci Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Státní báňské 

správy. Zjednodušené schéma vazeb mezi výše jmenovanými institucemi a jejich úkoly 

v rámci  systému organizačního zabezpečení nakládání s RAO uvádí obr. 11. 

4.2 Charakterizace RAO 

Po identifikaci a shromáždění dále nevyužitelných látek a předmětů kontaminovaných 

radionuklidy je pro potřeby efektivní návaznosti následných zákonných postupů (kap. 4.1.1) 

nutné tyto materiály charakterizovat, tj. shromáždit data o jejich radiačních, fyzikálních, 

chemických, mechanických a dalších vlastnostech. Výstupem charakterizace odpadních 

materiálů je rozhodnutí o případném uvolnění těchto odpadů do ŽP (resp. recyklaci) či jejich 

podstoupení k dalšímu zpracování, úpravě a konečnému uložení. Zmíněné rozhodnutí je 

přijato s ohledem na riziko, které pro člověka nebo ŽP představuje ozáření 

charakterizovanými materiály. Dělícím kritériem pro posuzování radiační nebezpečnosti 

odpadů jsou v úvodu čtvrté kapitoly zmíněné uvolňovací úrovně (UÚ) podle § 57 odst. 1 

vyhlášky39. Mimo splnění limitů UÚ je pro bezpečné uvolnění radionuklidů do ŽP nutné 

dodržovat obecná pravidla pro tyto činnosti definované v ustanovení § 56 vyhlášky.  Je-li to 

ekonomicky výhodné a z hlediska radiační ochrany účelné a přijatelné, doporučuje se 

přistoupit k dekontaminaci odpadů. V ideálním případě dojde ke změně kategorie odpadů 

(tab. 5), kdy obsah radionuklidů v odpadech poklesne pod UÚ.  

Radiologickou charakterizaci odpadů můžeme provést třemi způsoby. Prvním z nich je 

analýza dostupných informací o původu odpadu, zastoupení jednotlivých radionuklidů 

v příslušném RAO, počátečních aktivitách těchto radionuklidů apod. Tyto informace obsahují 

nejrůznější laboratorní protokoly a deníky organizací, v nichž daný RAO vznikl nebo kde je 

s ním dále nakládáno. Pro upřesnění údajů lze využít jednu ze dvou dalších metod (popř. 

jejich kombinaci), a to destruktivní a nedestruktivní analýzu RAO. Na rozdíl od prvně 

jmenovaného způsobu charakterizace odpadů jsou obě následující analytické metody relativně 

nákladné. Z toho důvodu doporučuje [21] pojmout charakterizaci RAO jako „spíše namátkou 

kontrolu, kterou provádí původce odpadů. Ta vyjde levněji, pokud se provádí brzy po vzniku 

odpadu a skýtá přesnější data o obsahu a složení komponent
40

. Takto získané údaje deklaruje 

                                                 
39

 Atomový zákon ve znění § 57 odst. 2 vyhlášky taxativně jmenuje celou řadu výjimek, na něž se limity UÚ nevztahují. Je to 
např. uvádění RN do ŽP z jaderných zařízení, z těžby a úpravy uranové rudy nebo použití kameniva z odvalů uranových dolů.  
40 Podle § 55 odst. 2 vyhlášky musí původce deklarovat hmotnostní aktivitu všech radionuklidů, jejichž obsah je limitován 
podmínkami přijatelnosti, a které jsou obsaženy v množství vyšším než 1% aktivity ve směsi. Z toho důvodu je uvedená 
definice platná pouze v tom případě, kdy je složení odpadů v čase relativně stálé. Namátková kontrola RAO se zpravidla 
uplatňuje také při přejímce odpadů zpracovatelem RAO pro ověření údajů v průvodním listu (viz níže a kap. 4.2.1).  
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držitel povolení podle § 9 odst. 1 písm. j) zákona v tzv. průvodním listu. Průvodní list musí 

provázet RAO při každém jeho fyzickém předání.  

Analytické přístroje pro radiologickou (destruktivní či nedestruktivní) charakterizaci 

odpadů pracují na totožném principu, kdy se energie předaná IZ ve vhodném materiálovém 

prostředí (viz kap. 2.2.1 a kap. 3.1) elektronicky převádí na pozorovatelné signály. 

Elektronický způsob detekce IZ vyžaduje zařízení sestávající se z několika částí – detektoru 

záření, zařízení ke zpracování elektrických signálů a registrační jednotky. V detektoru se IZ 

absorbuje a jeho energie se přemění na elektrické nebo optické signály. Takto vytvořený 

signál je v závislosti na typu detektoru zpracován (zesilován, tvarován, tříděn…) a sveden na 

registrační jednotku, kde se zaregistruje a vyhodnotí. Nejpoužívanější detektory IZ lze dle 

principu činnosti rozdělit do tří hlavních skupin – ionizační plynové, polovodičové a 

scintilační. Ty můžeme podle komplexnosti měřené informace dále rozlišit na radiometry 

(plynové detektory) a spektrometry (scintilační a polovodičové detektory), které vedle 

intenzity záření měří též energii kvant záření41 a další charakteristiky. [2, 9, 22]  

• Plynové ionizační detektory využívají ionizačních účinků záření v inertních plynech 

(argon, neon…). Vesměs se jedná o různě upravené válcové kondenzátory, kde tenká 

vrstva kovového materiálu na vnitřní straně válce tvoří katodu a tenký drát v ose detektoru 

anodu42. Vyhodnocují se napěťové impulsy ve vnějším obvodu kondenzátoru, vzniklé 

v důsledku ionizace plynu uvnitř detektoru elektricky nabitou částicí. V závislosti na 

energii záření (resp. jeho pronikavosti, kap. 3.1) se plynové detektory konstruují jako 

okénkové a bezokénkové. Okénkové detektory slouží pro měření β záření o nižších 

energiích (cca > 0,5 ). Bezokénkové detektory se používají pro měření γ a 

energetického β záření43. Záření β s nízkou energií a záření α lze měřit v průtokových 

proporcionálních počítačích. V těchto detektorech se měřený RAO umisťuje dovnitř 

detektoru, kterým kontinuálně proudí plynová náplň ze zásobníku. Neutrony se detekují 

pomocí sekundární ionizace vyvolané přeměnovými produkty jaderných reakcí (úvod  

kap. 2), jichž je dosahováno vhodnou příměsí k plynné náplni detektoru.  

• Polovodičové detektory jsou založeny na obdobném principu jako detektory plynové 

(plyn je zde nahrazen polovodičem). Citlivou oblast detektoru představuje p/n přechod, 

                                                 
41

 Základ spektrometru tvoří analyzátor výšky impulsů, který rozlišuje jednotlivé částice dopadající na detektor podle výšky 
detekovaného napěťového impulsu. Výška napěťového impulsu je úměrná energii dopadajících částic, a tedy jednoznačně 
charakterizuje radionuklidy emitující záření s čárovým spektrem (α a γ, kap. 2.2.1). 
42

 Ionizační plynové detektory jsou dvojího typu - proporcionální a Geiger-Mullerovy počítače. Liší se plynnou náplní (metan 
nebo xenon u proporcionálních počítačů, resp. směs argonu s halogenem u Geiger-Mullerova počítače) a intenzitou 
elektrického pole u anody. Ta je u proporcionálních počítačů obecně nižší a umožňuje rozlišovat mezi α a β zářením.  
43

 Detekovány jsou impulzy vzniklé ionizací plynu sekundárními elektrony emitovanými stěnou počítače (kap. 3.1.3). 
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v němž vlivem (přímé či nepřímé) ionizace látkového prostředí detektoru elektricky 

nabitou částicí vznikají podél dráhy částice páry elektron-díra44. Takto vzniklé volné 

nosiče náboje migrují vlivem elektrostatické síly k opačně nabitým elektrodám, což se 

projeví vznikem krátkého napěťového impulsu, který je detektorem zaevidován a 

vyhodnocen. Materiál polovodičů se volí s ohledem na typ detekovaného IZ.  Křemíkové 

polovodiče s tenkou vodivou vrstvou zlata jsou vhodné pro měření záření α a jiných 

kladných částic. Pro měření γ záření je využito materiálů s vyšším atomovým číslem 

(např. germanium).  

• Scintilační detektory využívají excitačních účinků IZ v některých opticky průhledných 

látkách, v nichž se excitační energie při deexcitací elektronu mění na energii světelnou. 

Světelné paprsky emitované scintilátorem dopadají na fotokatodu fotonásobiče, z níž 

vyrážejí elektrony. Ty jsou následně vedeny přes soustavu tzv. dynod45 na anodu, kde po 

dopadu vytvářejí měřitelný napěťový impuls. K nejběžnějším scintilátorům patří krystaly 

jodidu sodného s příměsí thalia NaI(Tl), sloužící převážně k měření γ a β záření.  Pro 

měření α záření se používají krystaly sulfidu zinečnatého s příměsi stříbra ZnS(Ag).  

V omezené míře se k charakterizaci RAO využívají některé další detektory. Mohou to 

být např. ionizační komory46, magnetické spektrometry či detektory analyzující chemické 

účinky IZ. Magnetický spektrometr je založen na silovém působení magnetického pole na 

pohybující se nabité částice. Chemická detekce IZ spočívá ve vyhodnocování radiačně - 

chemických reakcích vyvolaných absorpcí IZ na vhodné chemické sloučenině. Podrobnější 

informace o detekci IZ lze dohledat ve [22]. 

4.2.1 Základní měření 

Dle pracovní dokumentace ÚJV evid. č. PP 2402.12 [23] je prvním krokem 

charakterizace odpadů tzv. základní měření (obr. 15). V podstatě se jedná o velmi rychlou a 

ekonomicky nenáročnou nedestruktivní analýzu, která sloužící ke kvalitativnímu určení 

přítomnosti detekovatelných radionuklidů (neutronových a  zářičů) v měřeném odpadu a k 

jejich lokalizaci. Měřenou veličinou je četnost napěťových impulsů (viz předcházející 

kapitola) udávána v jednotkách s-1
, resp. cps.  Při dohledávání zdroje IZ se příslušným 

                                                 
44

 P/N přechod je vytvořen spojením polovodičů typu N a P. Volné elektrony z polovodiče N v blízkosti přechodu přecházejí 
do polovodiče P, kde zanikají rekombinací s volnými dírami. K tomu analogicky díry z polovodiče P přecházejí do polovodiče 
N, kde zanikají rekombinací s elektrony. Na rozhraní p/n tím vzniká určitý prostor s velmi malou koncentrací volných nábojů, 
tj. vysokým elektrickým odporem. 
45

 Dynody uvnitř fotonásobiče postupně znásobují počet elektronů (tj. zesilují elektrický signál) vlivem zvyšujícího se 
kladného elektrického potenciálu každé následující dynody.  
46

 Ionizační komory pracují na principu plynových detektorů. U těchto přístrojů detekovaný elektrický signál přímo závisí na 
primární ionizaci, jelikož elektrony vzniklé interakcí primární částice s plynnou náplní nedisponují dostatečnou energií k 
ionizaci dalších neutrálních atomů plynu. To vede k omezení citlivosti (účinnosti) ionizačních komor vůči slabým zářičům.  
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detektorem pohybuje v prostoru tak, aby se hodnoty měřené četnosti zvyšovaly. Ve směru 

zvyšování četnosti se nalézá hledaný zdroj IZ. Pro detekci zdrojů  záření je ÚJV vybaven 

detekčním zařízením FH 40G s externím NaI(Tl) scintilačním detektorem, FHT 1376 

s plastickým scintilačním detektorem, CoMo 170 s externí scintilační trubkovou sondou o 

průměru 35 mm pro měření vnitřních povrchů potrubí a přístrojem Inspektor 1000 s externím 

NaI(Tl) scintilačním detektorem, jenž pracuje i ve spektrometrickém režimu. Neutronové 

zdroje IZ jsou detekovány zařízením FH 40G s externí sondou FHT 752E. Detektor FHT 

752E je velmi necitlivý na γ záření, což umožňuje detekovat a lokalizovat neutronové zdroje i 

v relativně silném poli tohoto záření. 

 

V rámci základního měření se sledují také charakteristiky relevantní především 

z hlediska radiační ochrany, tj. dávkový příkon (resp. příkon efektivní dávky, kap. 3.2) a 

povrchová kontaminace. Měření dávkového příkonu se provádí nad celým povrchem vzorku, 

obvykle na povrchu materiálu a ve vzdálenostech 10cm, resp. 1m nad povrchem. Prezentuje 

se maximální naměřený dávkový příkon v požadované vzdálenosti. Dávkový příkon mohou 

měřit některá z výše uvedených zařízení s externími plynovými detektory typu 

proporcionálních nebo Geiger-Mullerových počítačů. Míra povrchové kontaminace měřeného 

materiálu se zjišťuje dvojím způsobem. U rovných a přístupných materiálů se postupně 

provede přímé proměření celého povrchu materiálu pomocí vhodného přístroje (např. 

Radiologická 
charakterizace 

 Nutná další  
char.? 

 Nutná další  
char.? 

Základní měření 

Nedestruktivní 
charakterizace 

Destruktivní 
charakterizace 

Protokol o 
charakterizaci 

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

       Obrázek 15: Postup radiologické charakterizace RAO, zdroj: [23]. 
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FHT 111M) s vhodným detektorem pro měření plošné kontaminace, např. Xe (xenon) 

detektor pro kontaminaci beta/gama radionuklidy, resp. butanová sonda i pro kontaminaci 

radionuklidy . Nerovné nebo nepřístupné povrchy měřených materiálů se na povrchovou 

kontaminaci prověřují stěrem z definované plochy (minimálně 300 cm2), pomocí suchého 

případně navlhčeného tamponu. Aktivita radionuklidů na stěru se provede přímým měřením 

povrchové kontaminace, popř. laboratorní analýzou. Plošná kontaminace odpadních materiálů 

je měřena v jednotkách Bq/cm2 [23]. 

4.2.2 Podrobná nedestruktivní analýza 

Jsou-li údaje získané základním měřením sporné nebo nedostatečné47, je zapotřebí 

provést další podrobnější měření. V takovém případě se zpravidla přistupuje k nedestruktivní 

spektrální analýze (obr. 15), která v relativně krátkém čase podá komplexní informaci o 

radionuklidovém složení kontaminantu a aktivitě detekovaných radionuklidů. Podmínkou je 

emise takového druhu IZ o dostatečné intenzitě, které je možné nedestruktivně měřit v daném 

geometrickém uspořádání (obvykle IZ o energii >	60 keV). Pro nedestruktivní γ-

spektrometrické měření odpadů malých rozměrů se v ÚJV používá zařízení Inspektor 2000 

vybavené polovodičovým detektorem z čistého germania umístěným v olověném stínění. Pro 

měření velkoobjemového RAO (max. 600kg) je určen segmentový gama-scanner (SGS) s 

polovodičovým detektorem germaniového typu, který příslušný odpad proměřuje v několika 

segmentech. Po změření posledního segmentu se vytvoří součtové spektrum sumací spekter 

jednotlivých segmentů, jehož výstupem je obrázek distribuce jednotlivých radionuklidů uvnitř 

měřeného objektu (resp. průmět rozložení na povrch obalu). Výsledky měření z obou 

spektrometrů jsou vyhodnocovány pomocí počítače vybaveným s příslušným softwarovým 

vybavením [23].  

4.2.3 Destruktivní analýza 

Není-li možné provést nedestruktivní analýzu48, je zapotřebí provést analýzu 

destruktivní. Destruktivní analýza spočívá v odebrání vzorku z měřeného objektu, jeho 

chemické úpravě a následné fyzikálně-chemické analýzy ve specializované laboratoři.  Takto 

získané výsledky se poté přepočítávají na množství odebraného vzorku. Destruktivní analýza 

je velmi nákladná vznikem sekundárního odpadu, časově náročnou přípravou vzorku a 

obvykle náročnou fyzikálně-chemickou analýzou vzorku [23]. Vývojové diagramy 

definovaných postupů radiologické charakterizace uvádí obr. 3 v příloze práce.  
                                                 
47 Např. neshodují-li se s údaji v průvodním listu RAO při přejímaní odpadů zpracovatelem.  
48 Tj. obsahuje-li kontaminovaný materiál radionuklidy s emisí  a  záření bez doprovodného  záření o dostatečné energii 
a intenzitě, resp. neumožňuje-li provedení nedestruktivní analýzy geometrické uspořádání charakterizovaného materiálu. 
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5. Měření 

Jak již bylo zmíněno, k úspěšnému uvolnění odpadního materiálu do ŽP je potřeba 

zvolit správný technologický postup radiologické charakterizace. Pro účely měření v rámci 

této diplomové práce byl vytvořen algoritmus, který pro snazší orientaci v textu ilustrativně 

zobrazuje jednotlivé kroky tohoto procesu (obr. 16). Je nutné si uvědomit, že definovaný 

algoritmus nelze aplikovat univerzálně. Technologický postup radiační charakterizace je do 

značné míry variabilní a závisí na mnoha faktorech, z nichž lze jmenovat např. dostupnost 

měřících přístrojů, jejich detekční účinnost (citlivost), fyzikální a chemický charakter 

proměřovaného materiálu, negativní vliv vnějšího prostředí, rozsah předpokládaných 

kontaminantů apod. Zároveň je nutné zdůvodnit přínos konkrétního měření, zohledňovat 

princip optimalizace radiační ochrany (představuje-li proměřovaný odpad radiační riziko, kap. 

3.4 a tab. 5) a dodržet veškeré další povinnosti stanovené atomovým zákonem. Z toho důvodu 

je nezbytné, přistupovat ke každému měření individuálně s velkou mírou flexibility. Text níže 

však může sloužit jako obecný manuál, z nějž je po příslušných korekcích na konkrétní 

podmínky daného měření možné vycházet při stanovení vhodných metod a syntaxe 

jednotlivých fází procesu uvolňování odpadních materiálů do ŽP. 

Měřený 

materiál 

Měření příkonu 
dávkového ekvivalentu 

• FH 40G, LB 122… 
 

Měření kontaminace 

• LB 122, LB 124… 

Měření aktivity γ záření 

• Gama spektrometrie 

Měření aktivity α/β záření 

• Laboratorní analýza 

Výpočet korelačních faktorů 

• A(nRN)/A(kRN) 
 

 1 

Měření pro zajištění optimální radiační ochrany 
    

Stanovení korelačních faktorů 
    

Stanovení aktivity klíčových 
přímo měřitelných 

radionuklidů ve vzorku 

Stanovení aktivit nepřímo 
měřitelných radionuklidů ve 

vzorku 

Procesy 
    

   Postupy 
    

Odebrání vzorku z nejvíc 
kontaminované oblasti  

Roztřídění materiálu 
(nerez, černá ocel, hliník) 

 



41 
 

 

 1 

Fragmentace 

• Paleta (1200x800x400mm) 
 

100% povrch. kontaminace 

• LB 122, LB 124… 
 

 
Splněny 

Uvolňovací limity 
As? 

        

Dekontaminace 
Ne 

Ano 

 
Lze 

 dekontaminovat? 
        

Ne 

Ano 

Měření hmot. aktivity 

• MUM 

Dopočet hmot. aktivity 

nepřímo měřitelných RN 

 

 
          Splněny 

Uvolňovací limity 
             Am? 

 

 

Suma 
 Uvolňovacích 
Faktorů všech 

 RN < 1? 
    

Uvolnění 
do ŽP 

RAO Recyklace 

Posouzení UÚ plošné kontaminace 
    

Posouzení UÚ hmotností kontaminace 
    

Rozbrušování, prostříhávaní, 
plazmové řezaní, řezaní 

acetylénovým plamenem… 

Chemická dek., pěnová dek., 
UZ vana, otryskávání suchým 

ledem… 

Využití korelačních 
koeficientů  

Srovnání hodnot Am 

radionuklidů s příslušnými 
uvolňovacími úrovněmi  

Výpočet Am přímo 
měřitelných radionuklidů  

Výpočet sumy hodnot Am 

všech RN podělených 
příslušnou UÚ  

Ano 

Ano 

Ne 

Ne 

Obrázek 16: Vývojový diagram procesu uvolňování odpadů do ŽP, vlastní zpracování 
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As

[Bq/g] [Bq/kg] [kBq/kg] [Bq/cm
2
]

Na-22 Co-60 Ag-108m La-140 Th-232

Na-24 Zn-65 Sb-124 Eu-152 U-235

Mn-54 Zr-95 Cs-134 Eu-154 U-238

Fe-59 Nb-95 Cs-137 Pb-210 Am-241

Co-58 Ru-106 Ba-140 Ra-228

K-40 Sb-125 I-131 Eu-152m

Co-57 I-129 Ba-133

Sr-90 I-125 Ce-144

C-14 Cr-51 Pu-241

Cl-36 Tc-99

Ca-41 Cd-109

H-3 Ni-59

Fe-55 Ni-63

2.

3.

4.

30 30 000 30

300 000

0,3 300 0,3

3

30

300

Am

1. 0,3

r a d i o n u k l i dtřída

300 300

3 3 000 3

 Pro vlastní měření byl vybrán odpadní materiál z projektu tzv. likvidace ekologické 

zátěže pocházející z celého areálu ÚJV z období let 1963 – 1990, který představují kovové 

komponenty a části technologie pro zpracování kapalných RAO (nádrže, potrubí, digestoře 

apod.). Radionuklidové složení tohoto materiálu deklarované v průvodním listu RAO tvoří 

především radionuklidy 54Mn, 57Co, 58Co, 65Zn, 108mAg, 125Sb, 133Ba, 137Cs, 152Eu, 241Am, 90Sr, 
59Ni a 63Ni. Jelikož jsou v měřeném materiálu zastoupeny přímo (54Mn - 241Am) i nepřímo 

měřitelné radionuklidy (90Sr, 59Ni a 63Ni), bylo při jeho radiologické charakterizaci 

přistoupeno ke kombinaci všech výše zmíněných metod (kap. 4.2). Každý materiál byl 

v souladu s legislativními požadavky proměřen (charakterizován) na povrchovou (As) a 

hmotnostní (Am) aktivitu dle příslušných limitů UÚ pro pevné odpady (tab. 6).  

Tabulka 6: Hodnoty uvolňovacích úrovní pro významné radionuklidy 

 

 

 

 

 

 

 

Proměření hodnot hmotnostní aktivity kontaminantů zajistila firma Envinet a.s. 

prostřednictvím tzv. měřidla uvolňovaného materiálu (MUM, kap. 5.2). Toto zařízení využívá 

polovodičovou gama-spektrometrii (kap. 4.2) a je použitelné pro stanovení aktivit výhradně 

přímo měřitelných radionuklidů. Z toho důvodu je hmotnostní aktivita nepřímo měřitelných 

radionuklidů (90Sr, 59Ni a 63Ni) dopočítána s využitím tzv. korelačních faktorů, čímž je 

zaručen maximálně konzervativní přístup k uvolnění potenciálně kontaminovaných materiálů 

do ŽP (viz následující kapitola).  Povrchová aktivita materiálu je stanovena přenosnými 

detektory dle standardních postupů popsaných v kapitole 4.2.2. Pro zajištění optimální 

radiační ochrany pracovníků nakládajících těmito materiály (kap. 3.4, tab. 4) bylo provedeno 

orientační proměření příkonu dávkového ekvivalentu záření, resp. příkonu efektivní dávky 

(kap. 3.2). Zařízení MUM a veškerá ostatní měřidla radiačních veličin použitá pro kontrolu 

limitů při nakládání s RAO, kontrolu limitů uvolňovacích úrovní a podmínek při uvádění 

radionuklidů do životního prostředí jsou zařazena mezi stanovená měřidla podle vyhlášky 

       . Zdroj: [24]. V tabulce jsou zvýrazněny ty radionuklidy, jež obsahují proměřované materiály. Přímo měřitelné 
radionuklidy jsou zvýrazněny modrou barvou, nepřímo měřitelné radionuklidy barvou červenou.  
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MPO 345/2002 v platném znění (položka 8.8 druhového seznamu měřidel), kterou se stanoví 

měřidlo k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu. Podrobný popis 

jednotlivých kroků provedené radiologické charakterizace uvádí následující kapitoly.  

5.1 Stanovení korelačních koeficientů   

Pro stanovení korelačních faktorů bylo využito gama-spektrometrické analýzy ke 

zjištění plošné aktivity dominantních (klíčových) radionuklidů (137Cs, 60CO, 54Mn, 152Eu a 
241Am) o dostatečné intenzitě a energii záření γ (kap. 2.2.1 a kap. 3.1.3), resp. speciální 

laboratorně-chemické analýzy pro obtížně měřitelné β radionuklidy (63Ni, 90Sr a 59NI) 

s nízkou intenzitou doprovodného γ záření. Před samotným měřením byla pomocí detekčního 

přístroje LB 122 stanovena povrchová kontaminace analyzovaných materiálů. Z plochy 

vykazující nejvyšší míru kontaminace byl odebrán reprezentativní vzorek o rozměru 

10x10cm, jenž byl v další fázi podroben orientační fyzikální charakterizaci. Pro fyzikální 

charakterizaci vzorku byly využity údaje deklarované v průvodním listu RAO (druh 

materiálu, skupenství, hustota…) doplněné o výstupy z vlastního fyzikálního proměření 

(hmotnost vzorku, rozměry vzorku…). Charakterizovaný vzorek byl podstoupen 

spektrometrické analýze na zařízení Inspektor 2000 - laboratorním gama-spektrometrickém 

mnohokanálovém analyzátoru s polovodičovým detektorem BEGe 3830 v olověném stínění. 

Proměření aktivity nepřímo měřitelných radionuklidů bylo provedeno pracovníky centrální 

analytické laboratoře při ÚJV.  

5.1.1 Stanovení aktivity klíčových radionuklidů 

Před začátkem měření aktivity klíčových radionuklidů na přístroji Inspektor 2000  

byla pro ověření stability49 detektoru a vyhodnocovací aparatury provedena energetická 

kalibrace spektrometru na etalon 152Eu. Přes softwarové vybavení PC stanice (program 

ISOCS v Geometry Composeru) byla namodelována geometrie měřícího uspořádání (obr. 4 

v příloze), z níž byla softwarově spočtena účinnostní50 křivka a vytvořen kalibrační soubor. V 

ovládacím programu spektrometru (Genie 2000) byly vyplněny povinné údaje (hmotnost, 

rozměry vzorku…) a nastaven požadovaný čas měření v závislosti na aktivitě měřeného 

materiálu. Následně bylo proměřeno spektrum radiačního pozadí spektrometru (kap. 3.4), tj. 

energetické spektrum příslušného modelového uspořádání bez měřeného vzorku. Poté bylo 
                                                 
49

 Nestabilita spektrometrů se projevuje posunem spektra, resp. změnou polohy píku. Tyto změny mohou být vyvolány 
např. stářím detektoru, kolísáním zisku zesilovače, změnou hodnot elektrických součástek vyhodnocovací obvodu vlivem 
kolísání teploty apod.  
50

 Detekční účinnost je výrazně závislá na energii γ zářeni. Ovlivněna je především absorpcí fotonů vstupním okénkem 
detektoru při malých energiích, resp. průletem fotonů citlivým objemem detektoru bez absorpce fotoefektem při vysokých 
energiích. Pro četnost napěťových impulzů R (resp. aktivitu příslušného RN, kap. 4.2) platí	 = 	ɳ. , kde ɳ je účinnost 
měření (<1) a A je aktivita v Bq.  
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naměřeno energetické spektrum samotného vzorku, z nějž byly určeny píky klíčových 

radionuklidů podle předcházejícího odstavce. Naměřené spektrum vzorku z nerezové oceli se 

zvýrazněnými píky radionuklidu 60CO uvádí obr. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoretické spektrum γ je čárové (kap. 2.2.1). Jak je vidět na obr. 17, skutečné 

spektrum obsahuje kromě očekávaných linií odpovídajících původní energii fotonů (tzv. 

fotopíků)51 také spojitou složku (žlutá část spektra před fotopíkem). Ta vzniká v důsledku 

absorpce fotonů γ záření comptonovým rozptylem (kap. 3.1.3), při němž je část energie 

původního fotonu odnášena comptonovým fotonem vně citlivou oblast detektoru. Energie 

unikajících comptonových fotonů nabývá různých hodnot, což se projeví různou výškou 

impulsu a ve složitých spektrech směsi radionuklidů charakteristickým spojitým spektrem52.  

Naměřené spektrum vzorku bylo softwarově zpracováno programem Genie 2000  

s využitím dříve vytvořeného kalibračního souboru. Z takto zpracovaného spektra byla 

následně spočtena požadovaná plošná aktivita změřených radionuklidů včetně odpovídajících 

nejistot měření. Pro zjištění čisté aktivity byla od výsledné aktivity změřených radionuklidů 

odečtena aktivita radiačního pozadí detektoru pomocí stejného kalibračního souboru. Po 

ukončení měření byla provedena doplňující kontrola analýzy naměřeného spektra na příp. 

neidentifikované píky, které detekční přístroj neanalyzoval např. z důvodu absence 
                                                 
51

 Fotopík se v naměřeném spektru zobrazí při odevzdání veškeré energie fotonu citlivé oblasti detektoru, tj. při úplné 
absorpci fotonu v elektronu fotoefektem, popř. opakovaným comptonovým rozptylem zakončeným fotoefektem.  
52

 Mimo comptonova rozptylu představuje spojitá složka spektra také šum detektoru a elektroniky a mnoho dalších jevů. 

Obrázek 17: Fotopík 60Co (nerez). Vodorovná osa x udává energie jednotlivých skupin (píků) fotonů. Svislá osa y 
znázorňuje četnost impulsů, resp. počet fotonů absorbovaných v citlivé oblasti detektoru za jednotku času.  
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(5.1) 

příslušného radionuklidu v databázi programu. Uvedený postup byl opakován pro každý 

materiál, výsledné hodnoty měření jsou uvedeny v tab. 7. Pro účely dalšího výpočtu (vztah 

5.3) byla v rámci konzervativního přístupu k měření detekovaná plošná aktivita vybraných 

radionuklidů snížena o hodnotu příslušné nejistoty měření dle vztahu:  

= −	  

 Kde výraz  značí sníženou plošnou aktivitu klíčového radionuklidu, výraz 

 plošnou aktivitu klíčového radionuklidu spočtenou na zařízení Inspektor 2000 výše 

uvedeným postupem a výraz  (standard deviation) odchylku měření. Jednotkou 

plošné aktivity je Bq/cm2.  

Tabulka 7: Plošná aktivita klíčových RN 

5.1.2 Stanovení aktivit nepřímo měřitelných radionuklidů 

Vzorky charakterizované na dominantní  zářiče byly na proměření plošné aktivity 

nepřímo měřitelných radionuklidů předány centrální analytické laboratoři při ÚJV. Zde byly 

podrobeny chemické předúpravě spočívající v iontové separaci nepřímo měřitelných 

radionuklidů 63Ni, 90Sr a 59Ni na odpovídajícím sorbentu. Roztok vytvořený eluováním 

sorbentu vhodným elučním činidlem byl v případě čistých čistých β zářičů (63Ni, 90Sr, viz tab. 

1 v příloze) koktejlován s roztokem kapalného scintilátoru53 a proměř metodou kapalinové 

scintilační spektrometrie (LSC), resp. podstoupen nízkoenergetické gama-spektrometrické 

analýze fotonů vyzářených při elektronovém záchytu (kap. 2.1.2 a tab. 1 v příloze práce) 

v případě radionuklidu 59Ni. Výsledky měření poskytnuté pracovníky centrální analytické 

                                                 
53

 Kapalné scintilátory pracují na principu popsaném v kap. 3.2. Měřený vzorek je zde vmíchán přímo do roztoku kapalného 
scintilátoru, čímž odpadá problém absorpce nízkoenergetického β záření ve vzorku samotném, tj. elektron β záření podléhá 
bezprostřední interakci s molekulami scintilátoru obklopujícími -radioaktivní atom ze všech stran, v důsledku čehož vzniká 
měřený scintilační záblesk úměrný energii elektronů  záření. Vlastní Scintilátory tvoří organické sloučeniny, které se 
používají rozpuštěné např. v toluenu, dioxanu nebo vodě [22].  

Vzorek 
(10x10cm) 

Klíčový RN 
Přímo měřitelný 

Aktivita RN  Nejistota měření  Snížená aktivita  

[ Bq/cm
2
] 

N
er

ez
 

60
Co 1.422E+00 4.626E-02

 
1.376E+00

 

137
Cs 3.611E-01 2.575E-02 3.335E-01 

241
Am 3.441E-02 8.577E-03

 
2.583E-02

 

Č
er

n
á 

o
ce

l 

60
Co 1.126E+00 4.849E-02 1.078E+00

 

137
Cs 6,652E+00 9.789E-02 6,554E+00

 

54
Mn 2.148E-02 5.546E-03 1.593E-02

 

H
lin

ík
 60

Co 3.256E-01 4.850E-02 2.771E-01
 

137
Cs 8.820E-02 9.790E-03 7.841E-02

 

152
Eu 3.248E-02 5.846E-03

 
2.663E-02
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(5.2) 

(5.3) 

laboratoře shrnuje tab. 8. Při laboratorně-chemické analýze vzniká sekundární odpad, který je 

nutné opětovně podstoupit všem fázím procesu nakládání s RAO podle kap. 4.1.1 a obr. 2 

v příloze, resp. obr. 16 s patřičnou opravou na dané uspořádaní (kapalné odpady, části 

laboratorní aparatury…). Plošná aktivita nepřímo měřitelných radionuklidů byla v rámci 

konzervativního přístupu tentokrát rozšířena o hodnoty nejistot měření podle vztahu:  

= +	  

Veličiny a jednotky jsou stanoveny analogicky ke vztahu 5.1. Výraz 

	 	představuje rozšířenou plošnou aktivitu příslušného nepřímo měřitelného 

radionuklidu, výraz  plošnou aktivitu nepřímo měřitelného radionuklidu spočtenou 

v centrální analytické laboratoři a výraz 	nejistotu měření. Jednotkou plošné aktivity 

je Bq/cm2. 

Tabulka 8: Plošná aktivita nepřímo měřitelných RN 

5.1.3 Výpočet korelačních faktory 

Po ukončení radiologické charakterizace odebraného vzorku materiálu byly ze 

získaných dat stanoveny korelační faktory. Korelační faktory jsou určeny poměrem plošné 

aktivity klíčových přímo měřitelných radionuklidů ku plošné aktivitě nepřímo měřitelných 

radionuklidů vztahem:  

= /	  

Veličiny 	a byly definovány v předcházející kapitole. Veličina KF udává 

příslušný korelační faktor a je bezrozměrná. Výsledné korelační faktory pro příslušné 

radionuklidy charakterizovaných materiálů zobrazují tabulky 9 - 11.  

Vzorek 
(10x10cm) 

Nepřímo měřitelné 
RN 

Aktivita RN  Nejistota měření  Rozšířená aktivita  

[ Bq/cm
2
] 

N
er

ez
 

90Sr < 5.990E-05 1.060E-05 7.050E-05 
59Ni < 1.600E-02 4.000E-03 2.000E-02 

63Ni < 6.240E-03 6.300E-04 6.870E-03 

Č
er

n
á 

o
ce

l 

90Sr < 1.320E-04 4.650E-05 1.785E-04 
59Ni < 9.000E-03 6.000E-03 1.500E-02 
63Ni < 6.000E-05 5.000E-05 1.100E-04 

H
lin

ík
 90Sr < 1.230E-04 1.850E-05 1.415E-04 

59Ni < 1.900E-02 1.400E-02 3.300E-02 
63Ni <6.617E-02 6.630E-03 7.280E-02 
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Tabulka 9: Korelační faktory - Nerezová ocel 

Tabulka 10: korelační faktory - černá ocel 

Tabulka 11: korelační faktory – hliník 

 

 

Materiál 
(10x10cm) 

Nuklid - Přímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Nuklid - Nepřímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Korelační 
faktor 

Korelační 
faktor 

N
er

ez
 

60Co 1.376E+00 90Sr 7.050E-05 90Sr/60Co 0.00005 

60Co 1.376E+00 59Ni 2.000E-02 59Ni /60Co 0.01453 

60Co 1.376E+00 63Ni 6.870E-03 63Ni /60Co 0.00499 

137Cs 3.335E-01 90Sr 7.050E-05 90Sr/137Cs 0.00021 

137Cs 3.335E -01 59Ni 2.000E-02 59Ni/137Cs 0.05997 

137Cs 3.335E -01 63Ni 6.870E-03 63Ni/137Cs 0.02059 

241Am 2.583E-02 90Sr 7.050E-05 90Sr/241Am 0.00273 

241Am 2.583E -02 59Ni 2.000E-02 59Ni/241Am 0.77439 

241Am 2.583E -02 63Ni 6.870E-03 63Ni /241Am 0.26597 

Materiál 
(10x10cm) 

Nuklid - Přímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Nuklid - Nepřímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Korelační 
faktor 

Korelační 
faktor 

Č
er

ná
 o

ce
l 

60Co 1.078E+00 90Sr 1.785E-04 90Sr/60Co 0.00017 

60Co 1.078E+00 59Ni 1.500E-02 59Ni /60Co 0.01391 

60Co 1.078E+00 63Ni 1.100E-04 63Ni /60Co 0.00010 

137Cs 6,554E+00 90Sr 1.785E-04 90Sr/137Cs 0.00003 

137Cs 6,554E+00 59Ni 1.500E-02 59Ni/137Cs 0.00229 

137Cs 6,554E+00 63Ni 1.100E-04 63Ni/137Cs 0.00002 

54Mn 1.593E-02 90Sr 1.785E-04 90Sr/54Mn 0.01121 

54Mn 1.593E-02 59Ni 1.500E-02 59Ni/54Mn 0.94162 

54Mn 1.593E-02 63Ni 1.100E-04 63Ni /54Mn 0.00691 

Materiál 
(10x10cm) 

Nuklid - Přímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Nuklid - Nepřímo 
měřitelný 

 
[ Bq/cm2] 

Korelační 
faktor 

Korelační 
faktor 

H
li

ní
k 

60Co 2.771E-01 90Sr 1.415E-04 90Sr/60Co 0.00051 

60Co 2.771E -01 59Ni 3.300E-02 59Ni /60Co 0.11909 

60Co 2.771E -01 63Ni 7.280E-02 63Ni /60Co 0.26272 

137Cs 7.841E-02 90Sr 1.415E-04 90Sr/137Cs 0.00180 

137Cs 7.841E-02 59Ni 3.300E-02 59Ni/137Cs 0.42086 

137Cs 7.841E-02 63Ni 7.280E-02 63Ni/137Cs 0.92845 

152Eu 2.663E-02 90Sr 1.415E-04 90Sr/54Mn 0.00531 

152Eu 2.663E-02 59Ni 3.300E-02 59Ni/54Mn 1.23920 

152Eu 2.663E-02 63Ni 7.280E-02 63Ni /54Mn 2.73376 
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(5.4) 

5.1 Stanovení 100% povrchové aktivity (As) 

Po stanovení korelačních faktorů byly proměřované materiály fragmentovány54 na 

menší díly o maximálním vnějším rozměru 120x80x40cm a maximální hmotnosti cca 40kg 

pro snazší manipulaci. Aby k měření na zařízení MUM nebyly předány materiály zjevně 

nesplňující podmínky pro uvolnění do ŽP, byl povrch jednotlivých fragmentů proměřen na 

povrchovou kontaminaci, a to metodou přímého měření (kap. 4.1.1) pomocí přenosného 

přístroje LB124 v případě 100% dostupného povrchu, resp. pomocí lihového stěru a 

následným přímým proměřením aktivity radionuklidů na stěru výše zmíněným přístrojem 

v případě nepřístupného povrchu a povrchu s komplikovanou geometrií (vnitřní plochy 

potrubí…). Spočtená výsledná plošná aktivita (povrchová kontaminace materiálů) As 

[Bq/cm2] je úměrná měřené četnosti a kalibračnímu faktoru dle vztahu:  

= .  

Kde veličina R je četnost napěťových impulsů vzorku (kap. 4.2) udávaná v jednotkách 

cps (counts per sekond), tj. počet detekovaných elektrických impulsů za 1 sekundu. A veličina 

K značí příslušný kalibrační faktor v jednotkách Bq.s/cm2, jenž závisí na účinnosti měřicího 

přístroje pro příslušný radionuklid a dané geometrii měření. Jelikož četnost R (resp. aktivita 

měřeného vzorku) fluktuuje okolo určité hodnoty, je třeba počítat s jistou chybou měření. 

Tato chyba byla standardně nastavena na 25%, tj. měřicí přístroj měřil do té doby, než bylo 

požadované chyby dosaženo. Uvedený výpočet provádí detekční přístroj LB 124 Scint 

automaticky. Při konzervativním přístupu k měření byly využity kalibrační faktory ekv. 177Cs 

a 241Am. Oba zmíněné referenční radionuklidy se nachází v první třídě radiotoxicity dle tab. 6, 

pročež je naměřená povrchová aktivita srovnávána s nejnižším možným limitem UÚ. 

Analogickým postupem byla proměřena rovněž hodnota radiačního pozadí, resp. pozaďový 

vzorek čistého otěrového tamponku. Na konci měření byla aktivita radiačního pozadí ekv. 
137Cs a 241Am odečtena od nejvyšší naměřené hodnoty As proměřovaného fragmentu.  

Výsledné hodnoty měření povrchové kontaminace materiálů srovnané s limity UÚ pro 

povrchovou kontaminaci shrnuje tab. 12. Povrchová kontaminace žádného z proměřovaných 

fragmentů daný limit UÚ nepřesáhla a nebylo nutné přistoupit k dekontaminaci55 materiálu 

(obr. 16). Materiál proměřený na 100% povrchovou kontaminaci byl umístěn na kovové 

příhradové palety o rozměrech 1200x800x630mm (délka x šířka x výška) a podstoupen 

závěrečnému měření hmotnostní aktivity na přístroji MUM.  

                                                 
54 Příklad některých metod fragmentace odpadních materiálů uvádí obr. 5 v příloze práce 
55 Příklad některých metod dekontaminace odpadních materiálů uvádí obr. 6 v příloze práce. 
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Tabulka 12: Měření povrchové aktivity 

Druh materiálu 
Celková hmotnost [Kg] 

/ Počet kusů 
Ekv. Kalibračního 

Faktoru  
As – přímé měření 

[Bq/cm2] 
As – nepřímé 

měření [Bq/cm2] 

N
er

ez
 

492/16 

137Cs < 0.3 < 0.3 

241Am < 0.3 < 0.3 

Č
er

ná
 

oc
el

 

587/21 

137Cs < 0.3 < 0.3 

241Am < 0.3 < 0.3 

H
li

ní
k 

695/24 

137Cs < 0.3 < 0.3 

241Am < 0.3 < 0.3 

      

5.2 Stanovení hmotnostní aktivity (Am) 

Jak již bylo zmíněno, hmotnostní aktivita radionuklidů obsažených v příslušných 

materiálech byla stanovena pomocí měření na detekčním přístroji MUM (obr. 7 v příloze). 

Zařízení MUM tvoří stacionární systém sestávající se ze čtyř pevně instalovaných 

polovodičových detektorů HPGe v nízkopozaďovém měřícím tunelu - 2ks pro měření shora, 

resp. 2ks pro měření zdola kolmo na podélnou osu plastového měřícího kontejneru o 

rozměrech 1200x800x400mm (délka x šířka x výška). Tento systém je doplněn o přesně 

definované geometrie měření, předem vypočtené detekční účinnosti, automatický režim 

vážení hmotnosti materiálu měřeném v jednom měřícím kontejneru (tzv. vsázky) a 

automatické vyhodnocení naměřených dat. Pro posun měřícího kontejneru stacionárním 

systémem měřidla slouží pásový dopravník. Součástí příslušenství je rovněž etalon 152EU pro 

kontrolu parametrů měřidla MUM. 

Samotné měření probíhá ve třech polohách každým ze čtyř detektorů po celé délce 

měřícího kontejneru. Výstupem měření je dvanáct spekter jednotlivých segmentů vsázky, 

která jsou následně softwarově vyhodnocena. Při výpočtu hmotnostních aktivit je využito 

konzervativního přístupu. Tento přístup zajišťuje, že skutečné hodnoty aktivit radionuklidů 

v měřeném materiálu budou vždy nižší než hodnoty vypočtené na základě měření vsázky 

na zařízení MUM. Toho je dosaženo:  

• Použitím detekčních účinností pro bodový zdroj, který se nachází v nejvzdálenějším 

bodu měřeného sektoru, tj. plocha píku ve spektru se děli menší detekční účinností 

(kap. 5.1.1)  

Ve druhém sloupci tabulky je uvedena celková hmotnost materiálu a počet kusů po jeho fragmentaci. Třetí sloupec 
zobrazuje příslušný kalibrační ekv. využitý pro měření. Čtvrtý a páty sloupec tabulky uvádí srovnání hodnoty As pro 
každý přímo či nepřímo proměřovaný bod materiálu s limity UÚ pro příslušný kalibrační ekv.  
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(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 

(5.8) 

• Použitím hodnot MDA (minimální detekovatelná aktivita) ve výpočtu celkových 

hodnot aktivit těch radionuklidů, jejichž hodnoty aktivit byly určeny pod MDA.  

• Předpokladem, že aktivita naměřená v sektoru s nejvyšší aktivitou je právě v jednom 

jediném kg materiálu (při homogenním rozložení aktivity radionuklidů ve vsázce se 

hodnota hmotnostní aktivity radionuklidu vypočte vydělením celkové aktivity 

příslušného radionuklidu ve vsázce celkovou hmotností vsázky).  

Měření na zařízení MUM bylo provedeno pracovníky ENVINET a.s. Výsledné 

hodnoty aktivit jednotlivých radionuklidů	  [Bq] a k nim příslušných nejistot měření 

SD (RN) [%] v nejaktivnějších vsázkách proměřovaných materiálů zobrazují tabulky 13, 14 a 

15. Pro výpočet hmotnostní aktivity jednotlivých radionuklidů  [Bq/kg] bylo při 

homogenním rozložení vycházeno ze vztahu:  

= /  

 Kde výraz  [kg] značí hmotnost proměřované vsázky. Pro výsledné hodnoty 

hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů byly spočteny nejistoty měření  

[Bq/kg] ze vztahu:  

= . 100  

O stanové hodnoty nejistot měření hmotnostní aktivity byly v rámci konzervativního 

přístupu k měření rozšířeny hodnoty hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů ve vsázce 

vztahem:  

= +  

Hodnoty rozšířené hmotnostní aktivity 	[Bq/kg] jednotlivých radionuklidů byly 

porovnány s příslušnými hodnotami UÚ(RN) [Bq/kg] z tab. 6. Takto získané údaje byly 

doplněny o hodnoty hmotnostních aktivit obtížně měřitelných radionuklidů  [Bq/kg] 

vypočtených s použitím korelačních faktorů ze vztahu:  

=	 .  

Kde výraz  označuje rozšířenou hmotnostní aktivitu (klíčového) korelujícího 

radionuklidu56 ve vsázce a výraz  příslušný korelační faktor korelovaného radionuklidu 

z tabulek 5 - 7 v kap. 5.1.3. Analogicky k výše provedeným výpočtům byly výsledné hodnoty 

                                                 
56

 V těch případech, kdy konkrétní hodnota  není stanovena, bylo přistoupeno ke konzervativnímu výpočtu 

s použitím hodnot MDA. 
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 nepřímo měřitelných radionuklidů porovnány s příslušnými hodnotami UÚ(nRN) 

(tab. 16-18). Hmotnostní aktivita žádného radionuklidu (přímo či nepřímo měřitelného) 

z proměřovaných vsázek příslušný limit UÚ nepřekročila. V závěru výpočtu bylo přistoupeno 

ke stanovení sumy uvolňovacích koeficientů dle vztahu:  

= Ú 	+ Ú  (5.9) 

V rámci konzervativní přístupu k měření byly pro výpočet celkového uvolňovacího 

koeficientu proměřovaných vsázek uvažovány ty UK nepřímo měřitelných radionuklidů, které 

pro příslušný radionuklid dosáhly nejvyšších hodnot (tab. 16-18). Výsledné hodnoty měření 

včetně výsledků provedených mezivýpočtů shrnují tabulky 13-15. Uvedené tabulky jsou 

s ohledem na rozsáhlost a čitelnost údajů zobrazeny na samostatných stranách. Celkový 

uvolňovací koeficient žádné z proměřovacích vsázek nepřesáhl hodnotu UK = 1. V souladu s 

požadavky § 57 odst. 1 písm. a) vyhlášky není proměřovaný materiál pokládán za radioaktivní 

a lze jej při splnění dílčích podmínek zákona uvést do životního prostředí bez předchozího 

povolení SÚJB.  
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Tabulka 13: Porovnání hodnot UÚ a stanovení uvolňovacího koeficientu – nerezová ocel 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo kontejneru: 3 Druh materiálu: Nerez Číslo měření: 378 Hmotnost vsázky: 203,5 kg Homogenní distribuce: ANO 

Nuklid Typ 
Aktivita radionuklidu 

Nejistota 
[%] 

Průměrná (Am) 
Nejistota 
[Bq/kg] 

Rozšířená ( ) 
[Bq/kg] 

Limit pro 
uvolnění 
[Bq/kg] 

KF [Bq] < MDA[Bq] [Bq/kg] < MDA [Bq/kg] 

54Mn M 
 

2.755E+02 1.5  1.354E+00 2.031E-02 1.374E+00 300.0 0.00468 
57Co M 

 
6.712E+02 1.5  3.298E+00 4.947E-02 3.347E+00 3000.0 0.00116 

58Co M 
 

2.686E+02 1.5  1.320E+00 1.980E-02 1.340E+00 300.0 0.00447 
60Co M 3.354E+03  3.9 1.648E+01  6.427E-01 1.712E+01 300.0 0.05707 
65Zn M 

 
7.981E+02 1.5  3.922E+00 5.883E-02 3.981E+00 300.0 0.01327 

108Agm M 1.868E+03  4.7 9.179E+00  4.314E-01 9.610E+00 300.0 0.03203 
125Sb M 

 
1.189E+03 1.5  5.843E+00 8.765E-01 6.720E+00 3000.0 0.00224 

133Ba M 
 

5.831E+02 1.5  2.865E+00 4.298E-02 2.908E+00 3000.0 0.00097 
137Cs M 1.975E+03  7.8 9.707E+00  7.571E-01 1.046E+01 300.0 0.03487 
152Eu M 1.077E+03  15.2 5.291E+00  8.042E-01 6.095E+00 300.0 0.02032 

241Am M 
 

8.353E+03 1.5  4.105E+01 6.157E-01 4.167E+01 300.0 0.13890 
90Sr N 

 
 

 
   1.138E-01 3000.0 0.00004 

59Ni N 
 

 
 

   3.227E+01 30000.0 0.00011 
63Ni N 

 
 

 
   1.108E+01 30000.0 0.00004 

  
 

 
    Σ 0.31002 

Velká písmena M a N ve druhém sloupci tabuky značí přimo (M) a nepřimo (N) měřitelné radionuklidy. Číselné hodnoty ve sloupcích 3 – 11 byly získány na  základě 
proměřovaní materiálu vsázky na měřidle MUM, resp. výpočtem podle vzorců uvedených v kap. 5.2. Hodnoty KF pro jednotlivé přímo měřitelné radionuklidy byly 
získány podílem  ku příslušnému limitu pro uvolnění podle tab. 6. Pro výpočet celkového uvolňovacího koeficentu byly pro nepřímo měřitelné radionuklidy 
uvažovány nejvyšší hodnoty hmotnostních aktivit z tab. 16.   
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Tabulka 14: Porovnání hodnot UÚ a stanovení uvolňovacího koeficientu - Černá ocel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo kontejneru: 3 Druh materiálu: Černá ocel Číslo měření: 386 Hmotnost vsázky: 172,5 kg Homogenní distribuce: ANO 

Nuklid Typ 
Aktivita radionuklidu 

Nejistota 
[%] 

Průměrná (Am) 
Nejistota 
[Bq/kg] 

Rozšířená ( ) 
[Bq/kg] 

Limit pro 
uvolnění 
[Bq/kg] 

KF [Bq] < MDA[Bq] [Bq/kg] < MDA [Bq/kg] 

54Mn M 
 

1.971E+03 1.5  1.143E+01 1.715E-02 1.145E+01 300.0 0.03817 
57Co M 

 
2.906E+02 1.5  1.685E+00 2.528E-02 1.710E+00 3000.0 0.00057 

58Co M 
 

1.933E+02 1.5  1.121E+00 1.682E-02 1.138E+00 300.0 0.00379 
60Co M 2.437E+03  3.8 1.413+01  5.369E-01 1.467E+01 300.0 0.04890 
65Zn M 

 
4.700E+02 1.5  2.725E+00 4.088E-02 2.766E+00 300.0 0.00922 

108Ag M 
 

1.856E+02 1.7  1.076E+00 1.829E-02 1.094E+00 300.0 0.00365 
125Sb M 

 
5.536E+02 1.5  3.209E+00 4.814E-02 3.257E+00 3000.0 0.00108 

133Ba M 
 

2.861E+02 1.5  1.659E+00 2.489E-02 1.684E+00 3000.0 0.00056 
137Cs M 1.540E+03  6.2 8.928E+00  5.535E-01 9.482E+00 300.0 0.03161 
152Eu M 

 
6.032E+02 1.5  3.497E+00 5.246E-02 3.549E+00 300.0 0.01183 

241Am M 
 

3.619E+03 1.5  2.098E+01 3.147E-01 2.129E+01 300.0 0.07096 
90Sr N 

 
 

 
   1.301E-02 3000.0 0.00004 

59Ni N 
 

 
 

   1.093E+00 30000.0 0.00004 
63Ni N 

 
 

 
   8.020E-03 30000.0 0.00000 

  
 

 
    Σ 0.22042 

Velká písmena M a N ve druhém sloupci tabuky značí přimo (M) a nepřimo (N) měřitelné radionuklidy. Číselné hodnoty ve sloupcích 3 – 11 byly získány na  základě 
proměřovaní materiálu vsázky na měřidle MUM, resp. výpočtem podle vzorců uvedených v kap. 5.2. Hodnoty KF pro jednotlivé přímo měřitelné radionuklidy byly 
získány podílem  ku příslušnému limitu pro uvolnění podle tab. 6. Pro výpočet celkového uvolňovacího koeficentu byly pro nepřímo měřitelné radionuklidy 
uvažovány nejvyšší hodnoty hmotnostních aktivit z tab. 17.   
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Tabulka 15: Porovnání hodnot UÚ a stanovení uvolňovacího koeficientu - hliník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo kontejneru: 3 Druh materiálu: Hliník Číslo měření: 399 Hmotnost vsázky: 135.5 kg Homogenní distribuce: ANO 

Nuklid Typ 
Aktivita radionuklidu 

Nejistota 
[%] 

Průměrná (Am) 
Nejistota 
[Bq/kg] 

Rozšířená ( ) 
[Bq/kg] 

Limit pro 
uvolnění 
[Bq/kg] 

KF [Bq] < MDA[Bq] [Bq/kg] < MDA [Bq/kg] 

54Mn M 
 

1.134E+02 1.5  8.369E-01 1.255E-02 8.495E-01 300.0 0.00283 
57Co M 

 
2.969E+02 1.5  2.191E+00 3.287E-02 2.224E+00 3000.0 0.00074 

58Co M 
 

1.342E+02 1.5  9.904E-01 1.486E-02 1.005E+00 300.0 0.00335 
60Co M 1.998E+02  12.6 1.475+00  1.859E-01 1.661E+00 300.0 0.00554 
65Zn M 

 
3.225E+02 1.5  2.380E+00 3.570E-02 2.416E+00 300.0 0.00805 

108Ag M 
 

9.183E+01 1.7  6.777E-01 1.152E-02 6.892E-01 300.0 0.00231 
125Sb M 

 
2.560E+02 1.5  1.889E+00 2.834E-02 1.917E+00 3000.0 0.00064 

133Ba M 
 

2.321E+02 1.5  1.713E+00 2.569E-02 1.739E+00 3000.0 0.00058 
137Cs M 1.760E+02  20.1 1.299E+00  2.611E-01 1.560E+00 300.0 0.00520 
152Eu M 

 
3.563E+02 1.5  2.630E+00 3.945E-02 2.669E+00 300.0 0.00889 

241Am M 
 

3.476E+03 1.5  2.565E+01 3.848E-01 2.603E+01 300.0 0.08677 
90Sr N 

 
 

 
   2.808E-02 3000.0 0.00001 

59Ni N 
 

 
 

   3.307E+00 30000.0 0.00001 
63Ni N 

 
 

 
   7.296E+00 30000.0 0.00002 

  
 

 
    Σ 0.12494 

Velká písmena M a N ve druhém sloupci tabuky značí přimo (M) a nepřimo (N) měřitelné radionuklidy. Číselné hodnoty ve sloupcích 3 – 11 byly získány na  základě 
proměřovaní materiálu vsázky na měřidle MUM, resp. výpočtem podle vzorců uvedených v kap. 5.2. Hodnoty KF pro jednotlivé přímo měřitelné radionuklidy byly 
získány podílem  ku příslušnému limitu pro uvolnění podle tab. 6. Pro výpočet celkového uvolňovacího koeficentu byly pro nepřímo měřitelné radionuklidy 
uvažovány nejvyšší hodnoty hmotnostních aktivit z tab. 18.   
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Tabulka 16: Stanovení uvolňovacích koeficientů nepřímo měřitelných RN - nerezová ocel 

 

 

 

 

 

Tabulka 17: Stanovení uvolňovacích koeficientů nepřímo měřitelných RN - černá ocel 

 

 

 

 

 

Tabulka 18: Stanovení uvolňovacích koeficientů nepřímo měřitelných RN - hliník 

 

Číslo kontejneru: 3 
Dopočtená  nepřímo  
měřitelných RN [Bq/kg] 

Číslo měření: 378 Druh materiálu: Nerez Hmotnost vsázky: 203,5 kg 

Rozšířená  
klíčových RN [Bq/kg] 

90Sr 59Ni 63Ni 
Limit pro uvolnění 

90Sr [Bq/kg] 
UK 

Limit pro uvolnění 
59Ni [Bq/kg] 

UK 
Limit pro uvolnění 

63Ni [Bq/kg] 
UK 

60
Co 1.712E+01 8.560E-04 2.488E-01 8.543E-02 3 000 0.00000 300 000 0.00000 300 000 0,00000 

137
Cs 1.046E+01 2.190E-03 6.273E-01 2.154E-01 3 000 0.00000 300 000 0.00000 300 000 0.00000 

241Am 4.167E+01 1.138E-01 3.227E+01 1.108E+01 3 000 0.00004 300 000 0.00011 300 000 0.00004 

Číslo kontejneru: 3 
Dopočtená  nepřímo 
 měřitelných RN [Bq/kg] 

Číslo měření: 386 Druh materiálu: Černá ocel Hmotnost vsázky: 172,5 kg 

Rozšířená  
klíčových RN  [Bq/kg] 

90Sr 59Ni 63Ni 
Limit pro uvolnění 

90Sr [Bq/kg] 
UK 

Limit pro uvolnění 
59Ni [Bq/kg] 

UK  
Limit pro uvolnění 

63Ni [Bq/kg] 
UK 

60
Co 1.467E+01 2.494E-03 2.041E-01 1.467E-03 3 000 0.00000 300 000 0.00000 300 000 0.00000 

137
Cs 9.482E+00 2.845E-04 2.171E-02 1.896E-04 3 000 0.00000 300 000 0.00000 300 000 0.00000 

54Mn 1.145E+01 1.284E-01 1.078E+01 7.912E-02 3 000 0.00004 300 000 0.00004 300 000 0.00000 

Číslo kontejneru: 3 
Dopočtená  nepřímo 
 měřitelných RN [Bq/kg] 

Číslo měření: 399 Druh materiálu: Hliník Hmotnost vsázky: 135,5 kg 

Rozšířená  
klíčových RN  [Bq/kg] 

90Sr 59Ni 63Ni 
Limit pro uvolnění 

90Sr [Bq/kg] 
UK 

Limit pro uvolnění 
59Ni [Bq/kg] 

UK 
Limit pro uvolnění 

63Ni [Bq/kg] 
UK 

60
Co 1.661E+00 8.471E-04 1.978E-01 4.364E-01 3 000 0,00000 300 000 0.00000 300 000 0.00000 

137
Cs 1.560E+00 2.808E-03 6.565E-01 1.448E+00 3 000 0,00000 300 000 0.00000 300 000 0.00001 

152Eu 2.669E+00 1.417E-02 3.307E+00 7.296E+00 3 000 0,00001 300 000 0.00001 300 000 0.00002 

Hodnoty  nepřímo měřitelných RN byly spočteny vztahem 5.8 v kap. 5.2. Hodnoty UK byly získány podílem vypočtených  ku příslušnému limutu pro uvolnění z tab.6. 

Hodnoty  nepřímo měřitelných RN byly spočteny vztahem 5.8 v kap. 5.2. Hodnoty UK byly získány podílem vypočtených  ku příslušnému limutu pro uvolnění z tab.6. 

Hodnoty  nepřímo měřitelných RN byly spočteny vztahem 5.8 v kap. 5.2. Hodnoty UK byly získány podílem vypočtených  ku příslušnému limutu pro uvolnění z tab.6. 
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6. Diskuze 

 Nakládaní s RAO patří mezi poměrně nové obory lidské činnosti. Přestože se 

radioaktivní látky pro výzkumné a medicínské účely začaly uplatňovat již v meziválečném 

období, za skutečně významný historický milník v oblasti využívání jaderné energie a zdrojů 

ionizujícího záření pro nejrůznější potřeby je považováno jaderné zbrojení na počátku druhé 

poloviny minulého století a pozdější nástup jaderné energetiky. V současnosti se radioaktivní 

materiály vedle energetického využívání jaderné energie uplatňují v celé řadě průmyslových 

odvětví (zdravotnictví, zemědělství apod.), z nichž některé byly definovány v předchozím 

textu (kap. 3.5). Všechny tyto činnosti vedou ke vzniku odpadů ve větší či menší míře 

kontaminovaných radioaktivními látkami. Jen mála část takto kontaminovaných materiálů se 

skladuje na veřejných skládkách odpadu, resp. uvolňuje do okolní atmosféry, řek a oceánů. 

Většinu z nich je nutné po jistou dobu uchovat izolovaně od životního prostředí, aby pro 

současné ani budoucí generace nepředstavovaly neúměrné bezpečnostní riziko. Tyto odpady 

se nazývají radioaktivní (RAO).  

RAO se z praktických důvodů třídí na odpady přechodné (velmi krátkodobé), nízko a 

středně aktivní a vysoce aktivní. Nízko a středně aktivní odpady se dál dělí na krátkodobé a 

dlouhodobé podle toho, zda obsahují radionuklidy s krátkými nebo dlouhými poločasy 

přeměny. Dělícím kritériem pro zařazení RAO do zmíněných kategorií je aktivita příslušného 

odpadu a teplo uvolňované ve hmotě odpadu při absorpci emitovaného záření. Limitní 

hodnoty těchto ukazatelů v ČR ilustrativně zobrazuje tab. 5 v úvodu čtvrté kapitoly. Ve všech 

případech se jedná o spíše uzanční kvalitativní charakteristiku než o přesně číselně vymezené 

členění. Dle [21] například „není žádný racionální důvod nezařadit izotop 
137

Cs s poločasem 

přeměny 30,4 let mezi krátkodobé nuklidy nízko a středně aktivní radionuklidy, neboť hraniční 

hodnotu 30 let přesahuje pouze nevýznamně“. Toto třídění pomáhá určit nejen míru rizika 

příslušných RAO pro obyvatelstvo a životní prostředí, ale také způsob likvidace a místo 

konečného uložení, které by zaručovalo jejich izolaci od biosféry po celou dobu potřebnou 

k tomu, aby se v odpadech obsažené radionuklidy samovolně přeměnily na neradioaktivní 

izotopy.  

Přechodné RAO jsou takové, které mohou být skladovány do „vymření“ a poté 

uvolněny do životního prostředí (dále jen ŽP) jako neradioaktivní. Zpravidla se jedná o 

odpady kontaminované malým množstvím krátkodobých radionuklidů o nízkém poločasu 

přeměny pocházející z výzkumu či z medicínských a průmyslových aplikací (zdravotnické 

rukavice, oblečení, filtry vyřazených detektorů, betonové zdivo…). Tyto odpady nevyžadují 
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vysoký stupeň kontroly a izolace od biosféry. Po vhodné úpravě mohou být ukládány na 

řízené skládky spolu s neradioaktivními odpady, popř. do mělce zahloubených úložišť 

splňujících příslušné legislativní požadavky. Krátkodobé nízko a středně aktivní odpady 

obsahují větší množství krátkodobých radionuklidů o vyšších aktivitách a obvykle 

vyžadují důkladnou izolaci od ŽP po dobu až několika desítek let v povrchových a  

mělce zahloubených úložištích s odpovídajícími inženýrskými bariérami. Patří sem např. 

kontaminované materiály z vyřazených výzkumných reaktorů, filtrační materiál ze stanic na 

čištění odpadních vod apod. Podle [21] se „středně aktivní odpady od nízkoaktivních liší tím, 

že při manipulaci s nimi je již zapotřebí stínění, jako hranice se užívá hodnota povrchové 

efektivní dávky 2mSv/h“.  

Dlouhodobé nízko a středně aktivní odpady spolu s vysoce aktivními odpady mohou 

obsahovat radionuklidy, jejichž aktivita nepoklesne na přijatelnou úroveň ani v průběhu 

mnoha tisíc let. Po tak dlouhou dobu není společnost schopna zajišťovat účinný 

institucionální dohled. Z toho důvodu je tyto odpady potřeba umisťovat do podzemních 

úložišť budovaných ve velkých hloubkách na stabilních geologických formacích. Nízko a 

středně aktivní odpady jsou ukládány do úložišť ve středních hloubkách, které mohou 

představovat např. přírodní podzemní dutiny nebo vytěžené hlubinné doly. Vysoce aktivní 

odpady reprezentuje zejména vyhořelé palivo z jaderných elektráren (je-li prohlášeno za 

RAO), popř. odpad ze závodů na jeho přepracovaní. Tyto odpady jsou zdrojem značného 

množství tepla uvolňovaného v důsledku radiační přeměny, což je při ukládání do úložišť 

nutné zvažovat. Ani po šedesáti letech komerčního využívání jaderné energie nejsou hlubinná 

úložiště pro vyhořelé jaderné palivo k dispozici. V dnešní době předchází plánovanému 

konečnému uložení těchto materiálů dlouhodobé skladování57.  

Před samotným uložením prochází RAO několika fázemi. Po vzniku odpadů nastává 

fáze shromažďování a třídění podle radiačních, fyzikálních, biologických, chemických a 

jiných charakteristik. Je-li to účelné, jsou takto roztříděné odpady podstoupeny následným 

fázím zpracování (redukci objemu) a úpravy do formy vhodné pro konečné uložení. Produkty 

určené pro uložení se obvykle umísťují do skladů, kde čekají na přepravu do úložišť. Jak bylo 

zmíněno v předcházejícím odstavci, některé dlouhodobé RAO mohou být před uložením 

skladovány i několik desítek let. Kromě získání času a potřebných finančních prostředků  

                                                 
57

 Uvedená místa pro konečné uložení příslušných kategorií RAO je nutné chápat jako pouze doporučená. Některé země 
(například Spolková republika Německo) upustily od zřizování povrchových úložišť a rozhodly se i krátkodobé a nízko aktivní 
odpady ukládat do hlubinných geologických formací. Jiné země (například Francie) se rozhodly zřizovat povrchová úložiště 
s jednoduššími inženýrskými bariérami pro velká množství velmi nízko aktivních odpadů pocházejících z demolic budov po 
vyřazování jaderných elektráren a dalších zařízení z provozu [21]. Zdroje a pohyb RAO uvádí obr. 8 v příloze.  
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pro zbudování hlubinného úložiště, může dlouhodobé skladování některých RAO zajistit 

snížení jejich celkové radioaktivity a pokles tepelného výkonu natolik, že mohou být 

překlasifikovány a uloženy do některého ze stávajících typů úložišť. Stručný rozbor činností 

v rámci jednotlivých fází nakládání s radioaktivními odpady shrnuje kapitola 4.1.1. 

Z výše uvedeného vyplývá, že základní filozofie bezpečného nakládání s RAO 

využívá přirozené vlastnosti radionuklidů, kterou představuje jejich samovolná přeměna 

(radioaktivita). Tyto materiály je možné považovat za zneškodněné, jsou-li pod kontrolou do 

doby, než aktivita v nich obsažených radionuklidů poklesne pod tzv. uvolňovací úrovně 

definované „atomovým zákonem“ č. 18/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhláškou 

307/2002 Sb. v platném znění. Termín „kontrola“ zpravidla označuje umístění RAO do 

úložišť, ale připouští také dlouhodobé skladování pod stalým institucionálním dohledem, 

stejně jako postupné uvolňování radionuklidů z úložného systému do ŽP v důsledku jejich 

očekávané postupné degradace (především přechodné RAO). Limitní hodnoty uvolňovacích 

úrovní se liší v závislosti na fyzikální formě odpadního materiálu. Tak např. „při uvolňování 

pevných látek nesmí být v žádném kilogramu uvolňovaného materiálu součet podílů 

průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a příslušných uvolňovacích 

úrovní hmotnostní aktivity (tab. 6 v kap. 5) větší než 1 ani na žádných 100 cm2 povrchu 

uvolňovaného materiálu nesmí být součet podílů průměrných plošných aktivit jednotlivých 

uváděných radionuklidů a příslušných uvolňovacích úrovní (tab. 6 v kap. 5) plošné aktivity 

větší než 1“. Oproti tomu při uvolňování např. kapalných odpadů do povrchových vod „nesmí 

být v žádném metru krychlovém vypouštěné vody součet součinů průměrných objemových 

aktivit jednotlivých vypouštěných radionuklidů a maximálních konverzních faktorů hing pro 

příjem těchto radionuklidů požitím dospělým jednotlivcem z obyvatelstva podle tabulek 

přílohy č. 3 vyhlášky větší než 10
-4

 Sv/m
3.58  

Pro zajištění efektivní radiační ochrany obyvatelstva a životního prostředí před účinky 

ionizujícího záření  (kap. 3.3), je třeba zodpovědně volit mezi výše nastíněnými možnostmi a 

mechanismy likvidace RAO, a to v souladu se stanovenými požadavky z mezinárodních 

smluv a doporučení. V praxi to znamená, že při volbě způsobu likvidace RAO je nutné zvážit 

dostupné technologické postupy a zařízení, posoudit citlivost uvažované technologie na chyby 

personálu či vhodně interpretovat technicko-ekonomické informace o účinnosti procesů 

zpracování a úpravy RAO. Každé přijaté řešení musí splňovat také veškeré národní zákonné 

                                                 
58

 Uvolnění odpadů splňujících limity uvolňovacích úrovní do ŽP musí být odůvodněno rovněž přínosem podle 
§ 4 odst. 2 atomového zákona a splňovat další obecné požadavky stanové prováděcí vyhláškou 307/2002 Sb. 
v platném znění. 
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limity a požadavky vztahující se k dané činnosti. Opomíjeny nemohou být ani požadavky na 

klasickou bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle platných právních norem. Likvidace 

RAO je komplikovanou činností nejen kvůli povaze těchto materiálů, ale i vzhledem ke 

složité institucionální a regulační struktuře pro nakládání s nimi. Existuje celá řada 

zainteresovaných stran a regulačních subjektů, které se na účelné likvidaci RAO podílejí. 

V České republice je systém nakládání s RAO založen na vzájemné vazbě původců RAO, 

zpracovatelů RAO, provozovatelů úložišť a schvalovacích a dozorných orgánů. Zjednodušené 

schéma institucí zainteresovaných na systému nakládání s RAO ilustrativně zobrazuje obr. 18 

v kapitole 4.1.2.  

V celém systému organizačního zabezpečení nakládání s RAO je klíčová zejména role 

původců. Ti jsou podle přijatých mezinárodních smluv a závazků je povinni přijmout taková 

opatření, aby produkce odpadů ze všech jimi provozovaných činností byla co nejmenší. 

Motivačním faktorem minimalizace RAO je rovněž ekonomický zájem původců na 

minimalizaci odpadů v důsledku uplatňování výše diskutovaných bezpečnostních opatření a 

tím úměrně se navyšujícími náklady na zpracování a konečné uložení RAO. Minimalizaci 

odpadů je tak třeba zvažovat již ve fázi plánování konstrukce příslušného jaderného zařízení 

nebo samotného procesu. To znamená např. upřednostňování suchých procesů před mokrými 

(čímž je sníženo riziko vzniku hůře zpracovatelných kapalných RAO), zákaz vnášení 

potenciálně kontaminovaných materiálů do blízkosti jaderných zařízení či upřednostňování 

krátkodobých radionuklidů před dlouhodobými při srovnatelných vlastnostech a chování 

příslušné látky v daných podmínkách procesu. Pokud je zvolen vhodný povrch materiálů 

přicházejících do kontaktu s radionuklidy, lze velmi výrazně snížit také obsah spotřebovaných 

dekontaminačních roztoků, a tím omezit vznik sekundárních RAO. V posledních letech je 

uplatňováno rovněž důkladnější a odpovědnější shromažďování a třídění RAO, které 

v konečném důsledku směřuje ke snížení počtu odpadů vyžadujících složitější zacházení a 

odlišný (nákladnější) způsob konečného uložení na nejmenší možnou míru. Pro efektivní 

roztřídění RAO je třeba shromáždit veškeré dostupné údaje o radiačních, chemických, 

fyzikálních, mechanických, tepelných, biologických a jiných vlastnostech odpadů. To je cílem 

charakterizace RAO.  

Zatímco fyzikální, chemický či biologický charakter RAO je zpravidla dopředu známý 

(popř. snadno dohledatelný v nejrůznějších fyzikálně-chemických tabulkách, bezpečnostních 

listech apod.), radiační charakteristiky odpadních materiálů jsou do značné míry proměnlivé a 

k jejich určení je třeba zvažovat celou řadu dostupných technik a metod měření, jejichž 
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aplikovatelnost závisí na fyzikálně-chemických vlastnostech charakterizovaného odpadu, 

předpokládané aktivitě a struktuře kontaminantů, sledované veličině radiologické 

charakterizace apod. V obecné rovině je metodou první volby vždy nedestruktivní 

radiologická charakterizace (dále jen charakterizace) RAO, jež zahrnuje všechny ty techniky a 

metody měření relevantních radiačních veličin, které k interpretaci výsledků využívají 

spontánní emise sekundárně ionizujícího γ a neutronového záření59, aniž by ovlivnily 

fyzikální či chemickou formu odpadu. Pro charakterizaci odpadů kontaminovaných α a β 

radionuklidy o nedostatečné produkci doprovodného γ záření je nutné přistoupit 

k destruktivním metodám, které zpravidla zahrnují odběr vzorku z kontaminovaného 

materiálu a jeho chemickou přípravu. To v konečném důsledku vede ke zvýšení nákladů a 

časové náročnosti na radiologickou charakterizaci a ke vzniku sekundárního RAO. O 

zásadách radiologické charakterizace a principech činnosti nejužívanějších detektorů 

ionizujícího záření pojednává kapitola 4.2.  

Pro praktickou ukázku možného způsobu charakterizace RAO v rámci této diplomové 

práce posloužily kovové materiály (nerezová ocel, černá ocel, hliník) z vyřazeného zařízení 

na zpracování kapalných radioaktivních odpadů, které jsou zpracovávány v rámci projektu 

likvidace ekologických zátěží v ÚJV Řež, a. s. Při samotné charakterizaci byly sledovány 

hodnoty hmotnostních (Am) a plošných aktivit (As) předpokládaných kontaminantů z hlediska 

výše uvedených limitů uvolňovacích úrovní pro pevné látky. Z důvodu snazší manipulace 

s proměřovanými materiály byly velké kusy materiálů fragmentovány na menší části. Plošná 

aktivita jednotlivých fragmentů byla stanovena přenosným měřícím zařízením se scintilačním 

detektorem (kap. 5.2) LB 124 Scint. Stanovení hmotnostní aktivity proměřovaných materiálů 

bylo provedeno za spolupráce s pracovníky firmy Envinet a.s. Vzhledem k tomu, že 

povrchová kontaminace žádného materiálu nepřekročila maximum požadované uvolňovací 

úrovně, nebylo nutné daný materiál dekontaminovat, resp. považovat jej za RAO a podstoupit 

úpravě a zpracovaní před konečným uložením či dlouhodobým skladováním.  

Při měření hmotnostních aktivit deklarovaných radionuklidů bylo z důvodu velkého 

množství proměřovaného materiálu, které z výše diskutovaných příčin vylučuje použití 

laboratorní (destruktivní) analýzy, využito γ-spektrometrického měření na měřidle 

uvolňovaného materiálu (MUM). Dopočet hmotnostní aktivity γ-spektrometricky 

                                                 
59

 Veškeré způsoby detekce ionizujícího záření jsou založeny na jednotlivých jevech interakce nabitých částic ionizujícího 
záření s hmotou. Neutrální γ a neutronové záření jsou detekovány pomocí sekundární emise fotoelektronů, comptonových 
elektronů či párů elektron-pozitron u záření γ (kap. 3.1.3), resp. pomocí vhodné jaderné reakce v případě neutronového 
záření (kap. 2).  
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neměřitelných radionuklidů 90Sr, 59Ni a 63Ni byl realizován pomocí tzv. korelačních 

koeficientů. Ty byly stanoveny podílem aktivit radionuklidů 90Sr, 59Ni a 63Ni naměřených ve 

specializované laboratoři z odebraného vzorku příslušného materiálu s nejvyšší mírou 

kontaminace k aktivitám dominantních γ-spektrometricky měřitelných radionuklidů 

naměřených v tomtéž vzorku materiálu pomocí laboratorního γ-spektrometru. Hodnoty 

korelačních koeficientů byly po proměření charakterizovaných materiálů na přístroji MUM 

vynásobeny hodnotou hmotnostní aktivity dominantních radionuklidů v celém měřeném 

objemu materiálu, což představuje nejkonzervativnější možný přístup k měření. O takto 

získané hodnoty hmotnostní aktivity nepřímo měřitelných radionuklidů byly navýšeny 

hodnoty hmotnostních aktivit přímo měřitelných radionuklidů v měřidle MUM a na základě 

souhrnu těchto informací byl vypočten koeficient uvolnění jako podkladová informace k 

přijetí rozhodnutí o uvolnění materiálu do životního prostředí. Koeficient uvolnění ani v jedné 

z proměřovaných vsázek materiálu nepřekročil hodnotu 1, dle výkladu je možné daný odpad 

pokládat za neradioaktivní a při splnění obecných podmínek uvolňování je možné 

proměřované materiály uvolnit do životního prostředí, resp. nakládat s nimi jako s běžným 

komunálním odpadem ve smyslu příslušných ustanovení českého právního řádu. Popis měření 

včetně tabulek s provedenými mezivýpočty shrnuje kapitola 5.  

Na základě výše diskutovaných poznatků lze konstatovat, že požadovaným výstupem 

charakterizace RAO z pohledu českého právního řádu bude vždy separace radioaktivních 

materiálů od neaktivních podle výkladu atomového zákona, resp. rozčlenění aktivních 

materiálů podle výše zmíněných kategorií. Vzhledem k rozmanitému počtu původců RAO a 

širokému rozsahu jejich činností má charakterizace odpadů velký význam zejména pro RAO 

z institucionální oblasti. Při logické snaze původců dosáhnout co nejnižší klasifikace 

produkovaných odpadů, jsou výsledky radiační charakterizace využitelné pro stanovení 

vhodného způsobu fragmentace a dekontaminace příslušných materiálů. V případě 

nedekontaminovatelných odpadů s hodnotami měrné aktivity nad uvolňovacími úrovněmi 

přispívají výsledky charakterizace k přijetí rozhodnutí o nejefektivnějším způsobu zpracování 

a úpravy RAO. Nezastupitelnou roli sehrává radiační charakterizace při shromažďování 

informací pro vyplnění průvodního listu RAO, resp. ověření těchto údajů při přejímání RAO 

zpracovateli a provozovateli úložišť (kap. 4.2). V neposlední řadě slouží radiační 

charakterizace ke zjištění úrovně kontaminace radioaktivních odpadů pro zajištění radiační 

ochrany pracovníků při nakládání s těmito materiály. To dělá z radiační charakterizace 

odpadních materiálů stěžejní a nezastupitelnou část celého systému nakládaní s RAO.  
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7. Závěr 

Bezpečná likvidace radioaktivních odpadů všech kategorií je dnes po technické a 

organizační stránce velmi dobře vyřešena, což dokazují zkušenosti z technologických 

zařízení a postupů, používaných v řadě zemí po desítky let. Žádné jiné odpady na světě 

nejsou tak dobře evidovány, ošetřovány a zajišťovány. Pro zacházení s žádnými jinými 

látkami neexistuje tak propracovaná legislativa a systém kontrol. Základem spolehlivého a 

efektivního procesu likvidace radioaktivních odpadů je jejich pečlivá a systematická 

charakterizace, která zahrnuje shromažďování a rozpoznávání relevantních údajů o 

vlastnostech a struktuře těchto materiálů. Právě metodami charakterizace radioaktivních 

odpadů se zaměřením na především ekonomicky šetrnější nedestruktivní metody 

charakterizace se zabývala tato práce.  

Jednotlivé kapitoly předložené diplomové práce se držely charakteristiky deklarované 

v zadání práce. V první polovině práce byly definovány principy a východiska 

charakterizace radioaktivních odpadů s ohledem na možné negativní dopady jejich účinků 

na obyvatelstvo a životní prostředí. Ve druhé polovině práce bylo provedeno začlenění 

charakterizace radioaktivních odpadů do systému bezpečného nakládání s těmito materiály, 

popsány základní metody charakterizace radioaktivních odpadů a diskutována potřeba 

radiační charakterizace těchto materiálů z hlediska platných právních norem a předpisů. 

V závěru práce bylo přistoupeno k praktické ukázce měření radiačních charakteristik 

odpadních materiálů potenciálně uvolnitelných do životního prostředí ve smyslu ustanovení 

atomového zákona a příslušných prováděcích předpisů. Vzhledem ke stanovenému rozsahu 

práce a šířce dané problematiky byl celý text proložen odkazy na českou a v nezbytných 

případech i cizojazyčnou literaturu. Cíle práce byly tímto splněny.  
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Tabulka 1: Základní vlastnosti vybraných radionuklidů 

Nuklid Poločas Typ přeměny Energie částic 
 (MeV) 

Energie fotonů 
(MeV) 

3H 12,35 r  0,018 - 
14C 5736 r  0,158 - 

22Na 2,58 r 89	%	 , 11%	  0,54 1,83 1,28 
24Na 15,0 h  1,39 1,37 2,75 
36Cl 3,1E.5 r  0,714 - 
40K 1,27E.9 r 89	%	 , 11%	  1,32 1,46 

45Ca 163 d  0,254 - 
51Cr 27,8 d EZ 0,756 0,32 

54Mn 291 d EZ - 0,838 
55Fe 2,7 r EZ 0,22 0,0059 
58Co 71,3 d 15	%	 , 85%	  0,485 0,81 
59Fe 45,1 d  0,27 0,46 1,10 1,29 
60Co 5,72 r  0,31 1,17 1,33 
63Ni 100 r  0,066 - 
65Zn 0,67 r EZ - 1,115 
90Sr 28,1 r  0,54 - 

95Nb 35,1 d  0,16 0,76 
95Zr 65 d  0,36 0,40 0,73 0,76 
99Tc 2,12E.5 r  0,29 - 

99mTc 5,9 h  - 0,140 0,142 
106Ru 368 d  0,040 - 

110mAg 253 d  0,087 0,53 0,116 – 1,51 
124Sb 60 d  0,22 – 2,31 0,60  2,09 

123I 13,3 h EZ - 0,159 
125I 57,4 d EZ - 0,035 
131I 8,05 d  0,25 – 0,81 0,08-0,72 

134Cs 2,19 r  0,09 – 0,69 0,48 – 1,37 
137Cs 30 r  0,51 – 1,17 0,662 
140La 40,2 h  0,42-2,15 0,065-2,54 
210Pb 22,3 r  0,017 0,063 0,047 
212Bi 60,5 m 	,α 

0,085-2,25 
5,34-6,09 

0,04-2,2 
220Rn 54,5 s α 6,28 0,054 
222Rn 3,825 d α 5,48 0,51 
226Ra 1620 r α 4,59 4,78 0,188 
228Ra 5,75 r  0,024 0,048 - 
232Th 1,39E.10 r α 3,95 3,99 0,059 
235U 7,13E.8 r α 4,11 – 4,56 0,074 – 0,38 
238U 4,51E.9 r 	 š  4,19 4,24 0,048 

239Pu 2,44E.4 α	 š  4,66 – 5,16 0,013-0,42 
240Pu 2,6E.3 α	 š  5,12 5,16 0,045 

241Am 458 r α 5,24 – 5,54 0,027 – 0,37 

Zdroj: [2, 5, 9]. V tabulce nejsou uvedeny některé méně zastoupené typy radioaktivních přeměn a energií částic. V některých 
případech jsou údaje uvedeny ve zjednodušené formě. Pokud je energie částic α a γ záření udávaná v určitém rozmezí, vyskytuje 
se v daném rozmezí několik energií příslušných částic. Energie uvedená u záření β je maximální energie.   



II 
 

Tabulka 2: Využití ionizujícího záření 

Oblast použití Aplikace Princip činnosti 

Průmysl 

Defektoskopie 
Absorpce IZ při průchodu materiálem. Vnitřní vady se projeví 

různým stupněm zčernání fotografické emulze. 

měření tloušťky materiálu 
Absorpce IZ v závislosti na tloušťce proměřované vrstvy 

příslušného materiálu. 

radiační polymerace 
Polymerace materiálů vyvolaná chemickými účinky IZ 

v příslušném materiálu. 

stopovací metody 
Kontrola promíchávání směsí, úniky netěsnostmi v potrubí, 

opotřebení součástek strojů apod. 

Bezpečnostní 

inženýrství 

Ověřování pravosti a 
zjišťování původu 

uměleckých předmětů 

Stanovení poměrného zastoupení příslušného prvku analýzou 
četnosti emitovaných částic daným materiálem v důsledku 

radioaktivní přeměny vyvolané pomocí vhodné jaderné 
reakce. 

Hlásiče kouře a požáru 
Změna ionizačního proudu v důsledku vniknutí kouře do citlivé 

oblasti detektoru. 

Vodohospodářství 

Měření průtoku 
Měření průtoků v řekách a vodovodních potrubích detekcí 

absorpce IZ na molekulách vody. 

Kvalita pitné vody Sterilizace nežádoucích mikroorganizmů a hmyzu 

Vlhkost půdy 
Detekce rozptylu neutronů 

(přítomnost zdrojů podzemní vody či ropy) 

Geologie 

Určení stáří geologických 
vrstev 

Měřením aktivity plynných radionuklidů v půdě 

Radioaktivní karotáž 
Měří sekundární radioaktivity geologických vrstev vyvolané 

tokem neutronů z neutronových zářičů spuštěných do 
geologických vrtů. 

zemědělství 

šlechtitelství 
Mutace semen vyvolané ozařováním IZ. 

 (plodiny s pozměněnými vlastnostmi nebo zcela nové odrůdy) 

ochrana skladovaných 
potravin 

Ničení mikroorganismů způsobující hnilobu. Potlačení 
nežádoucí klíčivosti např. brambor. 

chov hospodářských zvířat 
Optimalizace krmných dávek či kontrola zdravotního stavu 

zvířat pomocí analýzy záření z radioindikátorů. 

Zdravotnictví 

diagnostika 
Měření míry absorpce vhodných radioizotopů různými 

tkáněmi a orgány. 

radiofarmaka 
Ozařováni zhoubných nádorů zavedením vhodných 

radioizotopů do trávicího ústrojí pacienta. 

Radioterapie a 
radiochirurgie 

Ozařování zhoubných nádorů zářiči umístěnými mimo tělo 
pacienta. 

sterilizace materiálu 
Ničení choroboplodných zárodků ozařováním IZ bez nutnosti 

zahřívání materiálu na vysokou teplotu. 

Ostatní 

Ochrana životního prostředí Indikace a analýza škodlivých látek v půdě i v ovzduší 

archeologii 
Zjišťování stáří předmětů z organických materiálů měřením 

aktivity radioizotopu uhlíku 
14

C. 

Ochrana uměleckých 
předmětů 

Ničení plísní a sterilizace dřevokazného hmyzu ozařovaní 
ionizujícím zářením. 

Zdroj: [25]. Tabulka uvádí některé příklady aplikací IZ z těch oblastí, které více či méně souvisí s každodenním životem. 
Používané radionuklidy se získávají buď z materiálů vykazujících přírodní radioaktivitu, nebo se připravují ozařováním v 
reaktorech a urychlovačích částic. Kromě toho je možné radionuklidy získat i z vyhořelého jaderného paliva. Stejně jako při 
využívání v tabulce uvedených aplikací, jsou i při výrobě radionuklidů jsou jako vedlejší produkty vytvářeny radioaktivní 
odpady.  
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Obrázek 1: Schematické znázornění význačných procesů při účincích IZ na živou tkáň, zdroj: [14]. Měřítko na časové ose je v zásadě logaritmické, avšak v některých úsecích je poněkud 
upraveno tak, aby bylo možno přehledně zakreslit jednotlivé děje. 
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Obrázek 2: Životní cyklus RAO. Zdroj: [21]., vlastní zpracování. Obrázek popisuje jednotlivé kroky a mechanismy 
uplatňované při nakládání s radioaktivními odpady. Modře jsou podbarveny ty postupy, jež tvoří součást procesu 
nakládání s RAO podle atomového zákona ve znění § 48 - § 52 vyhlášky o radiační ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Obrázek 3: Měření radiačních charakteristik. Zdroj: [23]. První vývojový diagram uvádí typy měření a technologické 
postupy využívané v rámci základního měření v ÚJV. Druhý a třetí vývojový diagram ilustruje totéž pro 
nedestruktivní, resp. destruktivní analytické metody.  
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 Obrázek 4: Modelová geometrie měřícího uspořádání v Geometry Composeru. Na snímku a) je zachyceno modelování 
geometrie proměřovaného vzorku (10x10cm, nerezová ocel). Snímek b) představuje modelování vnějších podmínek měření 
na gama-spektrometrickém měřidle Inspector 2000.  

a)  

b)  
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Obrázek 5: Metody fragmentace odpadních materiálů. Zdroj: [24].. Snímky zachycují metody fragmentace odpadních materiálů používané v ÚJV Řež, a.s. Snímek a) 
zobrazuje motorovou pilu, snímek b) ruční hydraulické nůžky, snímek c) motorové hydraulické nůžky a snímek d) elektrický střihač. 

a)  b) 

c)  d)  
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a)  

b)  

c)  

Obrázek 5: Metody dekontaminace odpadních materiálů. Zdroj: [24]. Snímky zachycují metody dekontaminace odpadních 
materiálů používané v ÚJV Řež, a.s. Snímek a) zobrazuje ultrazvukovou vanu, snímek b) otryskávání suchým ledem a 
snímek c) pěnovou dekontaminaci.  
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 Obrázek 7: Měřidlo uvolňovaného materiálu. Snímek a) zobrazuje čelní pohled na přístroj MUM. Na snímku b) jsou 
zachyceny materiály v příhradové paletě určené pro proměření na MUM.  

b)  

 a)  
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Obrázek 18: Zdroje a pohyb RAO. Zdroj: [2]. Písmena V, P, N a S znamenají vysoce, přechodně, nízko a 
středně aktivní odpad.  


