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   Bakalářská práce se zabývá problematikou dozimetrických přístrojů jednotek požární 
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věnována praktické části, která se skládá z dotazníkového průzkumu na téma osobní 
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1. ÚVOD 

S prvními zdroji ionizačního záření, a potencionální předzvěstí mírového využívání 

jaderné energie, se setkáváme koncem 19. století objevením radioaktivity prvků a 

následující izolaci radia. V pozdějších letech postupně vznikají stání útvary za účelem 

bádání na poli radiologie, a v polovině minulého století jsme svědky spuštění prvních 

jaderných reaktorů.  

Využívání zdrojů ionizačního záření v různých odvětvích průmyslu, medicíny a 

výzkumu stále roste, a s tím roste i možnost vzniku radiačních nehod. Při plnění úkolů 

jednotek požární ochrany může docházet v místě činnosti k výskytu ionizujícího záření. 

Dnešní škála možných situací zahrnuje jak běžnou činnost při hašení požárů nebo 

vyprošťování osob, tak i případy kdy nelze vyloučit, že v místě zásahu je přítomen zdroj 

ionizujícího záření, přes úkoly plněné v zónách havarijního plánování v okolí velmi 

významných zdrojů ionizujícího záření, až po možnost teroristických útoků s použitím 

radiologických zbraní a válečný stav s použitím jaderných zbraní. 

Výjezdový hasič nemůže tedy vyloučit možnost zásahů s výskytem ionizujícího zářiče 

a i při kontrolovaném cvičení přes všechny opatření, obdržená dávka, byť malá, vždy je. 

Proto sledování obdržených dávkových ekvivalentů by pro zasahující osoby mělo být 

povinností.  

Koncepce osobní dozimetrie u HZS staví na využití osobních a zásahových 

elektronických dozimetrů, které umožní sledovat a vyhodnocovat obdržené dávky u 

příslušníků HZS ČR. Jejím smyslem je zvýšit úroveň radiační ochrany v HZS a zlepšit 

připravenost na mimořádné události s výskytem radioaktivních látek. 

V první části bakalářské práce bude shrnuta problematika radioaktivity, radiační 

ochranu a legislativu pro všeobecné používání zdrojů ionizačního záření i legislativní 

rámec upravující potřeby Hasičského záchranného sboru. Další část bude věnována dvou 

typům dozimetrů, které byly v posledních letech z řady testovaných přístrojů vybrány pro 

používání při mimořádných událostech s výskytem ionizujícího záření. 

Dotazníkovým průzkumem budou v jednotkách HZS ČR zjištěny poznatky a 

zkušenosti ze zásahů a dále bude provedeno porovnávací měření obou typů dozimetrů.  
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2. REŠERŠE 

 

 Cílem této rešerše bylo provést průzkum odborných vědeckých publikací zaměřených 

na problematiku ionizujícího záření, dozimetrických přístrojů a legislativy v ČR.  

Při studiu problematiky Prostředků osobní dozimetrie u jednotek PO a jejich využití 

v praxi jsem využíval a pracoval především s následující níže uvedenou literaturou. 

Všechny ostatní literární zdroje, tedy publikace a texty, ve kterých jsem vyhledával 

informace, jsou uvedeny na konci této bakalářské práce v kapitole Použitá literatura. 

Mezi hlavní zdroje informací pro mou práci patří: 

 

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

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

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

Publikace poskytuje informace (vycházející z mezinárodních doporučení zejména 

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

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

Rovněž se věnuje popisu přístrojového vybavení jednotek požární ochrany na radiační 

události a ochraně nejen zasahujících před účinky záření 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. 1. vydání v 

Ostravě: Dům techniky Ostrava, spol. s.r.o., březen 2003. 255 s. ISBN 80-02-01529-0.  

Sborník vytváří ucelený pohled na ochranu při práci se zdroji ionizujícího záření. 

Publikace popisuje základy fyziky ionizujícího záření, principy detekce. Dále se věnuje 

biologickým účinkům ionizujícího záření, principy radiační ochrany i způsoby ochrany 

před zářením. 

 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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Zákon upravuje systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky 

ionizujícího záření, povinnosti při přípravě, provádění zásahů vedoucích ke snížení 

přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod.  

 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška stanovuje podrobnosti o pravidlech pro přípravu a provádění zásahů k 

odvrácení nebo snížení ozáření a stanoví směrné hodnoty pro tyto zásahy, vymezuje 

veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, stanoví rozsah jejich 

sledování, měření, hodnocení, ověřování, zaznamenávání, evidence a způsob předávání 

údajů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost 

 

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany-Praha, 2001, ve znění 

pozdějších předpisů. 

V jednotlivých kapitolách se publikace jsou komplexně zpracována témata činností a 

zaměření jednotek požární ochrany při výkonu služby a zásahové činnosti. Upravuje 

činnosti jednotek požární ochrany při zásazích z riziky ionizujícího záření, stanovuje 

ochranu zasahujících a taktické postupy pro řešení mimořádných událostí s výskytem IZ. 

 

U-rad 115 Uživatelský manuál. Canberra Industries Inc. 

Manuál poskytuje přehled o základních funkcích přístroje, jeho vlastnostech, provozu i 

omezeních. V manuálu jsou dále uvedeny pokyny pro nastavování přístroje, postupy 

užívání i údržby.  

 

SOR-R-022 Uživatelský manuál. V. F Černá hora a.s. 

Manuál poskytuje charakteristiky přístroje, určující jeho vlastnosti, provoz i omezení. 

V manuálu jsou dále uvedeny pokyny pro užívání, údržbu a odstraňování závad.  
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3. POPIS STAVU LEGISLATIVY V ČR 

V začátcích tak zvaného atomového věku přichází do popředí využívání zdrojů 

ionizačního záření pro civilní i vojenské účely a současně s tímto vývojem se vyvíjejí 

nejrůznější dokumenty, smlouvy, doporučení. Po druhé světové válce dostává vývoj 

mezinárodních úprav. Se vznikem Československé komise pro atomovou energii v 70. 

letech byly vydány základní právně závazné předpisy a zákon upravující legislativní rámec 

pro průmyslové využívání jaderné energie. 

1. 1. 1993 je zřízen nový nezávislý ústřední orgán státní správy a dozoru České 

republiky při mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího zařízení a to Stání úřad pro 

jadernou bezpečnost. S novým dozorem nastává i nová etapa normotvorné činnosti a 

základním předpisem je zákon č. 18/1997 Sb,. o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření, a jeho prováděcí vyhlášky. 

Roku 2009 vychází pokyn generálního ředitelství HZS ČR č. 35/2009 ke zřízení a 

zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u HZS ČR, který přináší koncepční 

řešení této problematiky ve sboru.  

 

Stání úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost byl založen 1. ledna 1993 zákonem č. 21/1993 Sb. 

V jeho čele stojí předseda, který je jmenován vládou ČR. Úřad má samostatný rozpočet a 

je přímo podřízen vládě ČR. Působnost SÚJB je dána zejména zákonem č. 18/1997 Sb., o 

mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon). 

Každá radiační událost se prostřednictvím Krajského operačního a informačního 

střediska hlásí Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. Úkoly a činnost SM SÚJB:  

 aktivuje Krizový štáb SÚJB 

 uvede do havarijního režimu stálé i pohotovostní složky Radiační monitorovací sítě 

ČR 

 vysílá mobilní skupiny na místo zásahu a zástupce SÚJB do štábu velitele zásahu 

 uvede do pohotovosti centrální laboratorní skupinu a další laboratorní skupiny 

 průběžně vyhodnocuje údaje ze Sítě včasného zjištění  

 udržuje trvalé spojení s OPIS MV-GŘ HZS  

 informuje o události Mezinárodní agenturu pro atomovou energii [21]  

http://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/legislativa/zakony/Atomovy_zakon_20120103.pdf
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3.1.  Zákon č. 18/1997 Sb., 

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Základní předpis, který svěřuje výkon státní správy a dozoru v oblasti jaderné 

bezpečnosti a činnosti vedoucí k ozáření SÚJB a definuje jeho působnost a kompetence.  

Zákon upravuje způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření, stanovuje 

podmínky vykonávání činností vedoucích k ozáření. Řeší systém ochrany osob a životního 

prostředí před účinky ionizujícího záření a podmínky s bezpečným nakládáním. Ukládá 

povinnosti při přepravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního pozadí a 

ozáření v důsledku radiačních nehod.  

Zákon pokrývá nedostatečně ošetřenou problematiku havarijní připravenosti nebo 

nakládání s radioaktivními odpady. Ministerstvu průmyslu a obchodu ukládá (§ 26 

Atomového zákona), aby za tímto účelem zřídilo novou státní organizaci, Správu uložišť 

radioaktivních odpadů.[15] 

3.2.  Vyhláška SÚJB č. 307/2002Sb., 

o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Je prováděcí vyhláškou atomového zákona. Stanovuje podmínky při radiačních 

činnostech, zejména upravuje způsob a rozsah radiační ochrany při práci na pracovištích, 

podmínky bezpečného provozu ionizujícího záření a nakládáni s nimi. Dále upravuje 

klasifikaci zdrojů ionizačního záření, kategorizace pracovišť kde se vykonávají radiační 

činnosti, optimalizace radiační ochrany a limity ozáření. Vyhláška stanovuje podmínky 

nakládání se zdroji a odpady i evidenci zdrojů. Stanovuje nejvyšší přípustné úrovně 

radioaktivní kontaminace vod a potravin. 

Současně také vymezuje veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační 

ochrany, a řeší způsob předávání těchto údajů SÚJB. [17] 
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3.3. Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2009 

ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní dozimetrie u HZS ČR.  

Jde o základní dokument HZS ČR, který zřizuje prozatímní službu osobní dozimetrie 

(dále jen ,,PSOD“), která se ustanovuje na období, než bude Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost vydáno povolení k provozování služby osobní dozimetrie. 

PSOD zajišťuje: 

a) sledování a evidenci dávek obdržených příslušníky, popř. dalšími osobami, 

b) vydávání dozimetrických měřidel, jejich kalibraci, ověřování a evidenci, 

c) školení příslušníků o rizicích IZ a ochraně před ním a jeho evidenci. 

Pokyn dále řeší jakými prostředky a jakým personálním obsazením je zabezpečována 

činnost PSOD i požadavky na odbornou způsobilost. V příloze dokumentu jsou uvedeny 

hodnoty pro standartní nastavování hodnot pro osobní dozimetr SOR/R 022 a zásahový 

dozimetr URAD – 155.[19] 

 

Prostředky používané PSOD 

Osobní dozimetr je prostředkem příslušníků jednotek HZS krajů a záchranného útvaru 

(dále jen „jednotky“) a chemických laboratoří HZS ČR (dále jen „CHL“), popř. dalších 

osob (dále jen „zasahující osoby“). Osobní dozimetr je určen: 

a) ke stanovení dávek zasahujících osob,  

b) ke kontrole překročení zásahových úrovní dávkového ekvivalentu, 

c) jako skupinový dozimetr
1
 pro jednotky s předurčeností k zásahu na nebezpečné 

látky typu Z (dále jen „JPO-Z“) a pro první organizovaný výjezd (družstvo) 

u jednotek s předurčeností typu S nebo O (dále jen „JPO-S“, „JPO-O“), 

vyhodnocovaný jednou měsíčně u JPO-S, 

d) jako osobní dozimetr  

da) pro JPO-S, který před vydáním pracuje v pohotovostním režimu a který se  

  vydává přímo zasahujícím osobám  v ochranných zónách
2
; při ukončení  

  činnosti zasahujícího se dozimetr vyhodnocuje přímým odečtem hodnoty  

  z displeje dozimetru,  

                                                 
1
  Skupinový dozimetr je osobní dozimetr, jehož nositelem je nositel skupinového dozimetru. Dávka obdržená 

nositelem skupinového dozimetru současně reprezentuje dávku ostatních členů zasahující skupiny. 

2
  Ochrannými zónami se rozumí bezpečnostní a nebezpečné zóny ve smyslu Řádu chemické služby HZS ČR    

 a metodického listu N4 Bojového řádu jednotek požární ochrany. 
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db)  pro JPO-O, který se v místě zásahu vydává a vyhodnocuje pomocí terminálu  

  osobní dozimetrie, 

dc) pro členy výjezdových skupin CHL a pro MV-GŘ HZS ČR a záchranný útvar  

  vyhodnocovaný jednou měsíčně u JPO-O. [19] 

 

Zásahový dozimetr je prostředkem JPO-Z, prvního a popř. dalších organizovaných 

výjezdů (družstev) JPO-S a JPO-O, výjezdové skupiny CHL a MV-GŘ HZS ČR 

k zabezpečení ochrany zasahujících osob. Zásahový dozimetr se při zásahu využívá jako: 

a) indikátor přítomnosti zdrojů záření gama,  

b) měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro účely stanovení doby pobytu 

zasahujících,  

c) přístroj k vytyčování bezpečnostní zóny pro ozáření zářením gama, 

d) operativní dozimetr s možností přímého odečtu dávkového ekvivalentu 

k orientačnímu posouzení překročení zásahových úrovní. [19] 

 

Zásahový radiometr je prostředkem JPO-S, JPO-O, výjezdových skupin CHL  

a záchranného útvaru. Zásahový radiometr se při zásahu využíván pro: 

a) vyhledávání zdrojů záření gama,  

b) vyhledávání míst kontaminace, 

c) kontrolu kontaminace osob, techniky a věcných prostředků, 

d) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro ozáření zářením gama, 

e) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro kontaminaci, 

f) stanovení doby pobytu zasahujících osob, 

g) dálkové monitorování radiační situace v místě zásahu, 

h) stanovení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu, 

i) stanovení hodnot plošné aktivity, 

j) stanovení orientační hodnoty dávkového ekvivalentu, 

k) indikaci překročení zásahových úrovní. [19] 

 

Personální zajištění 

 Nositel osobního dozimetru je osoba určená pro nošení osobního dozimetru za 

těchto podmínek: 

a) osobní dozimetr se nosí na krku, zavěšený na tkanici s bezpečnostní sponou; 

délka tkanice se upraví tak, aby osobní dozimetr byl ve středu hrudníku mezi 

prsy (referenční místo), 

b) osobní dozimetr se nosí pod ochranným oděvem,  
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c) doba nošení dozimetru je předem stanovena; dobu nošení osobního dozimetru 

stanoví velitel zásahu nebo osoba jím k tomu určená. [19] 

 

Nositel skupinového dozimetru je osoba z JPO-Z nebo z prvního organizovaného 

výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O, která se vyčleňuje z každé směny na celou dobu 

směny jako nositel skupinového dozimetru. Nositel skupinového dozimetru nemusí 

skupinový dozimetr nosit, je-li zaručeno, že zasahující jednotka nebude vystavena zdrojům 

ionizujícího záření (tj. v místech, kde byl již proveden radiační průzkum).  

Přitom musí být dodrženy tyto zásady: 

 

a) vyčlenit je třeba osobu, která se bude přímo podílet na průzkumu a likvidaci 

události tak, aby bylo zajištěno, že dávka této osoby bude reprezentovat 

dávku ostatních zasahujících osob, 

b) nositel skupinového dozimetru po skončení směny předá skupinový dozimetr 

určenému nositeli skupinového dozimetru následující směny, 

c) v případě neúčasti na výjezdu své směny nositel skupinového dozimetru 

předá skupinový dozimetr náhradnímu nositeli skupinového dozimetru 

a zajistí tak, aby jednotka nevyjela bez skupinového dozimetru. [19] 
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4. PRINCIP IONIZACE, DRUHY ZÁŘENÍ A JEJICH VÝSKYT 

V ZÁSAHOVÉ PRAXI 

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních 

nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká ionizující záření. Radioaktivitu objevil v roce 1896 

Henri Becquerel. K objasnění podstaty radioaktivity zásadním způsobem přispěla Maria. 

Sklodowská - Curieová, její manžel Pierre Curie a jejich kolega Gustav Bémont. [6] 

Stabilita jádra atomu je závislá na kombinaci počtu protonů a neutronů. Lehká jádra 

tvoří přibližně stejný počet protonů a neutronů. Kladně nabité protony mají vlastnost 

navzájem se odpuzovat, a v jádrech o více jak 10 protonů je toto odpuzování tak silné, že 

ke stabilitě jádra je zapotřebí působení většího počtu neutronů. Těžší a tím nestabilnější 

jádra se samovolně rozpadají na stabilnější prvky, nebo ke stabilní konfiguraci vedou. 

Tento jev se nazývá přirozená radioaktivita. 

Jev kdy nestabilita jádra je vyvolána uměle (většinou jaderná reakce), nazýváme 

umělou radioaktivitou. 

Radioaktivní přeměny jsou charakterizovány třemi hlavními vlastnostmi: 

1. Přeměnou se mění složení atomového jádra - mění chemickou podstatu látky 

2. Je nezávislý na vnějších podmínkách (tlak, teplota vlhkost…) 

3. Je doprovázena jednoho až tří druhů záření – alfa, beta, gama [5, 8] 

4.1. Rozdělení záření 

Podle charakteru ionizačních procesů, lze ionizující záření rozdělit na přímo ionizující 

(nabité částice – elektrony, protony, částice alfa a beta apod.), které má dostatek kinetické 

energie k ionizaci, a nepřímo ionizující (nenabité částice – fotony, neutrony apod.), které 

je při interakcích s prostředím sekundárně schopné uvolnit ionizující částice.  

 

Druhy radioaktivních záření  

Alfa (α) – proud alfa částic. Částice je jádrem hélia, obsahuje 2 protony a 2 neutrony. 

Z mateřského jádra po vyzáření vzniklá dceřiné jádro, které bude mít o 4 nukleony méně a 

v Mendělejevově periodické tabulce se prvek posouvá o 2 místa doleva, tedy směrem 

k jednoduššímu prvku. Vysvětlení jevu je, že těžké jádro s více jak 210 nukleony je již tak 

velké, že přitažlivé síly na periferních oblastech jádra nepůsobí dostatečně silně a nestáčí 

vyrovnávat vzájemné odpuzování protonů. Toho využívají některé nukleony, které vytváří  
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 lokálně silnější vázanou buňku, která překoná potenciálovou energii jádra a vyletí ven 

jako α částice. [5, 8] 

Typickými alfa-zářiči jsou např. radium 
226

Ra, plutonium 
239

Pu a americium 
241

Am. 

S výskytem záření alfa se můžeme setkat v ionizačních požárních hlásičích, kde se používá 

radioaktivní izotop 
241

Am. S dalším využitím alfa záření se můžeme setkat v medicíně, kde 

praktické využití nalézají izotopy polonia. 

 

Obr. č. 1 Schéma alfa rozpadu plutonia na uran.[25] 

 

Beta (β) – nejčastějším druhem radioaktivity. Ionizační schopnosti tohoto záření jsou 

významně nižší než schopnost alfa záření. Existují 3 druhy radioaktivity β. 

Radioaktivita    - při této přeměně je z jádra vysokou rychlostí emitována částice   . 

Tato částice není nic jiného než elektron    
1
. Příčina radioaktivity    tkví v přeměně 

neutronu na proton, elektron a antineutrino. Toto mimo jiné vysvětluje, jak mohou z 

(kladných) jader vylétat (záporné) elektrony. Nukleonové číslo se nemění, ale jelikož se 1 

neutron změnil na proton, protonové číslo se zvýší a dceřiné jádro se posune o jedno místo 

doprava v Mendělejevově periodické tabulce.   



11 

 

 

Obr. č. 2 Schéma beta rozpadu rádia na aktinium. [25] 

 

Radioaktivita    - při této situaci je částicí, které jádro emituje, částice   . Reakce 

v jádře probíhá tak, že jeden z protonů se přemění na neutron. Neutron zůstává v jádře 

vázán silnou interakcí, zatímco pozitron opouští jádro velkou rychlostí jako částice   . 

Stejně jako v předchozí přeměně se nukleonové číslo nemění, avšak protonové číslo se 

zmenší o 1 a prvek se posune o jedno místo do leva v Mendělejevově periodické tabulce. 

Elektronový záchyt – zvláště druh záření beta. Je podobným procesem k rozpadu   . 

V dceřiném jádru opět přibude neutron, ale reakce se tentokrát účastní elektron 

z nejbližšího orbitalu v elektronovém obalu. Uvolněná energie se rozdělí na energii 

neutrina a na vazbovou energii. Při elektronovém záchytu se z jádra žádné záření nevysílá. 

Avšak o radioaktivní záření se zde stále jedná. Jednak došlo k transmutaci jádra, zadruhé 

na prázdné místo po elektronu okamžitě sestupuje elektron z vyššího orbitalu za vyzáření 

rentgenového záření. A zatřetí dceřiné jádro vzniká většinou v excitovaném stavu a při 

deexcitaci vyzařuje záření γ. [5, 8] 

K nejčastějším beta zářičům patří například síra    , fosfor    , nikl     . 
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Gama (γ) – elektromagnetické záření tvořené fotony. Po radioaktivní přeměně α nebo 

β, jen málokdy zůstává dceřiné jádro v nevybuzeném stavu. Po změnách v jádře se 

nukleony nemusejí vyskytovat v nejnižším energetickém stavu a důsledkem toho je, že 

dceřiné jádro vzniká v excitovaném stavu. Při následné deexcitaci se příslušný energetický 

rozdíl vyzáří ve formě kvanta fotonů. Většina záření je smíšeného charakteru, buď α + γ 

nebo  β + γ. Jen některé zářiče vyzařují čistě záření α či β. Čisté záření γ však v přírodě 

neexistuje. Přesto jsme schopni toto záření vyrobit uměle. [5, 8]   

 

Obr. č. 3 Schéma gama záření [25] 
 

Záření X (rentgenové záření) – elektromagnetické záření tvořené fotony. Záření X a 

záření γ mají stejnou fyzikální povahu a do značné míry podobné vlastnosti, liší se 

způsobem svého vzniku. Zatímco záření γ vzniká v atomových jádrech, záření X vzniká 

přeskoky elektronů mezi vnitřními hladinami v atomovém obalu elektronů. Z hlediska 

spektrální klasifikace záření X, oproti záření γ, leží v energeticky nižších hladinách a 

delšími vlnovými délkami. [5, 8] 

Neutronové záření – proud elektricky neutrálních částic, jako důsledek jaderného štěpení, 

který má za následek uvolnění volných neutronů z atomů. Vzniká při jaderných reakcích 

zejména těžkých prvků. Štěpení je využíváno v reaktorech jaderných elektráren, díky svému 

silnému vývinu tepelné energie. Protože neutrony nemají elektrický náboj, interakce s látkou 

probíhá v tomhle případě v jádrech. [5, 8] 
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Z hlediska absorpce v látkách, nebo naopak schopnosti prostupovat prostředím či 

látkami, se záření rozlišuje na nepronikavé záření (α, β), které v látkách má dolet pouze 

milimetry nebo zlomky milimetrů a na pronikavé záření (γ, X – záření neutronové), 

schopné projít vrstvou materiálu o tloušťce centimetrů, metrů i více. Tabulka č. 1 

znázorňuje dolet pro částice alfa a beta. S pronikavostí úzce souvisí stínění, které je dále 

rozepsáno v kapitole 4.5.4.3. [4]   

  

Tabulka č. 1 Dolet záření [4] 

Druhy záření 
Dolet 

Ve vzduchu Ve tkáni 

alfa jednotky cm zlomky mm 

beta cca 1 m několik mm 

4.2. Základní jednotky a veličiny 

Aktivita je veličinou charakterizující zdroje záření. Představuje počet radioaktivních 

přeměn za jednotku času. Označuje se písmenem „a“, jednotkou je becquerel (Bq), jehož 

rozměr je s
-1
. Dříve používaná jednotka curie (Ci), přičemž 1Ci = 3,7.10

10
Bq. 

Pro přesnější charakteristiku látky je nutné vztáhnou veličinu k vhodné jednotce. 

Rozeznáváme: 

 plošnou aktivitu   as (Bq.m
-2

) 

 hmotnostní aktivitu  am (Bq.Kg
-1

) 

 objemovou aktivitu  av (Bq.m
-3

) 

Jednotka není konstantní, ale klesá s časem podle exponenciálního vztahu 

 

       
 
     
 

 
 

(1) 

 

kde:   

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

  At - aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

  T - poločas přeměny radionuklidu (s) 

  t - čas (s) [5] 

 

Příklad: Radium má poločas rozpadu 1 622 roků, jeho počáteční aktivita byla 200 

kBq. Pokles aktivity na 50% nastane za 1622 let, pokles aktivity na 10 % nastane za 5389 

let.  
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Dávka je veličinou charakterizující působení záření na látku, tj. energii absorbovanou 

v hmotnostní jednotce ozařované látky. Značí se písmenem D. Jednotkou je gray (Gy) 

s rozměrem J.Kg
-1

. Dříve používaná jednotka rad, kdy dávka 1 rad odpovídá 0,01 Gy. [5] 

Dávkový příkon je veličina udávající změnu dávky za jednotku času. Jednotkou je 

Gy.s
-1

. [5] 

Dávkový ekvivalent je dávková veličina, zavedená pro objektivnější posouzení účinků 

záření. Dávkový ekvivalent zohledňuje rozdílnou biologickou účinnost jednotlivých druhů 

záření a je definován vztahem  

 

H = Q.D (2) 

 

 kde:  D – dávka v uzavřeném bodě tkáně (Bq) 

   Q  - jakostní součinitel[5] 

 

Jakostní součinitel pro jednotlivé druhy záření jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 Jakostní součinitel [5]    

γ, β Q = 1 

α Q = 20 

protony Q = 10 

neutrony Q = 2,3 – 10 

4.3. Biologické účinky ionizujícího záření 

Od jiných fyzikálních či chemických faktorů, které rovněž mohou negativně působit na 

biologické systémy člověka (zvýšená teplota, jedy, UV – záření apod.), se ionizující záření liší 

svým charakterem, tj. interakcemi kvant s elektronovým obalem atomů, výjimečně s jádrem. 

Poškození částí buněk může nastat při přímém účinku kvant zářením, při němž nastává 

ionizace a následné chemické změny zasažené struktury1 nebo nepřímými účinky.  

Všechny organismy se skládají především z vody. V ní jsou rozmístěny biologické látky a 

interakce s živou tkání bude proto probíhat především v molekulách vody. Ionizační účinky 

způsobují radiolýzu vody, přičemž vznikají velmi reaktivní volné radikály H, OH a produkty 

schopné oxidace. Všechny tyto produkty mohou vyvolávat další (sekundární) reakce 

                                                 
1
 Přímé účinky vychází ze starší zásahové teorie a přikládá se jim pouze druhořadý význam, neboť 

pravděpodobnost takových zásahů je poměrně nízká  
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s biologickými molekulami, které pozměňují či destruují. Výsledkem takového nepřímého 

účinku může být řada změn, které ovlivňují metabolické děje, především poškození struktury 

DNA. [5] 

Ozáření člověka může vyvolávat některé chorobné změny projevující se v průběhu dnů až 

týdnů, jiné v průběhu roků až desetiletí.  

Biologické účinky závisí na: 

 Druhu a energii záření 

 Dávce a dávkovém příkonu  

 Vlastnostech ozářené látky nebo orgánu 

 

Z hlediska vztahu dávky a účinku je třeba rozlišovat dva základní typy účinků: 

Stochastické účinky 

Uváděny jako pozdní či nahodilé. Při obdržení malých dávek, se organismus s největší 

pravděpodobností vyrovná s poškozením biologických látek. Avšak i při malých dávkách 

může nastat situace, kdy se některé poškození opravit nepodaří a to může vyústit v mutace. 

Pokud se dále mutované buňky dělí, mohou vzniknout pozdní trvalé následky nádorového 

nebo genetického charakteru. Stochastické účinky se vyskytují náhodně a s určitou 

pravděpodobností, která roste s obdrženou dávkou.  Závažnost poškození a průběh vzniklého 

onemocnění zde nejsou závislé na velikost dávky. [5, 8] 

 

Graf č. 1 Stochastické účinky [3] 
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Deterministické účinky 

Nemoc s ozáření. Poškození tkáně je zde přímo úměrné obdržené dávce záření. Při 

vysokých dávkách organismus není schopný zcela opravit poškozené molekuly biologicky 

aktivních molekul a větší část buněk hyne. Existuje prahová dávka, pod kterou se účinky 

neprojevují. Postupně s rostoucí dávkou roste pravděpodobnost vzniku poškození a zvyšuje se 

závažnost poškození. Základem škodlivých procesů je snížení počtu buněk v ozářené tkáni a 

na škodlivém účinku se podílí i toxické látky, které vznikají při zániku velkého počtu buněk.  

Jak ukazuje graf č. 2, stoupající dávka zpočátku nezpůsobuje v tkáni potíže. Křivka začíná od 

dávkového prahu, a ukazuje skutečnost, že v ozařované tkáni je určitá rezerva. Hodnota 

prahové dávky pro člověka závisí na způsobu ozáření. Pro celotělové ozáření je uváděna 

hodnota 1 Gy. [5, 8]
 

  

Graf č. 2 Deterministické účinky [3] 

Hlavní typy účinků záření u člověka jsou znázorněny v tabulce č. 3. 

 

Tabulka č. 3 Biologické účinky ionizujícího záření [5] 

ČASNÉ POZDNÍ 

Somatické Genetické 

 

Akutní nemoc 

z ozáření 
 

Akutní lokální 

změny 

 

 

Nenádorová pozdní 

poškození 

 

Zhoubné nádory 

 

Genetické účinky u 

potomstva 

Poškození vývoje plodu 

DETERMINISTICKÉ STOCHASTICKÉ 
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4.4. Příklady ozáření z praxe 

4.4.1. Klinika nukleární medicíny – Fakultní nemocnice Ostrava 

Nukleární medicína je obor medicíny, který využívá otevřené radioaktivní zářiče k 

diagnostickým, léčebným a výzkumným účelům. V oblasti diagnostiky se buď radioaktivní 

preparáty podávají pacientovi, nebo vzorky pacientům odebrané se zpracovávají s využitím 

radioizotopových technik. Ve všech případech je negativní vliv ionizujícího záření jak na 

pacienty, tak na personál minimalizován. 

Klinika nukleární medicíny je technickým pracovištěm a jeho diagnostické i léčebné 

metody jsou odrazem rozvoje vědy a techniky, projevuje se moderním vybavením a tomu 

odpovídajícím kvalitním zaškolením pracovníků. Celá klinika je vybavena výpočetní 

technikou a propojena s nemocniční informační sítí. 

Klinika nukleární medicíny má dlouholetou tradici pedagogické činnosti, v oblasti 

pregraduálního, ale také v oblasti postgraduálního vzdělávání.[22] 

4.4.2. Radiační nehody 

Od roku 2001, kdy úkoly civilní ochrany v radiační ochraně přešly pod ministerstvo 

vnitra a za jejich plnění je odpovědný Hasičský záchranný sbor ČR, nebyly zaznamenány 

žádné případy ozáření příslušníků JPO. 

Uzavřený zářič 

K vážným radiačním nehodám může dojít, pokud je jejich intenzita záření patřičně 

vysoká. Potenciálně nebezpečnými zářiči z tohoto hlediska jsou zvláště silné 

radioterapeutické ozařovače či průmyslové zářiče např. pro defektoskopii či sterilizaci. 

Tragická radiační nehoda tohoto druhu se stala v září r. 1987 v městě Goiania oblasti 

Goias v Brazílii, kde z radioterapeutického ozařovače určeného k vyřazení byl neodborně a 

nekontrolovaně vyjmut cesiový zářič 137Cs o aktivitě cca 50 000 GBq. Neznalými 

pracovníky byl rozebrán a prodat do šrotu. Výsledkem bylo 5 úmrtí na nemoc z ozáření, 20 

osob mělo lokální radiační popáleniny. 

Další radiační nehody vznikly při krádežích zářičů a jejich zneužití, nebo při 

radioterapeutickém ozařování v důsledku chybné kalibrace ozařovače.[8]  
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Otevřený zářič 

Jednou z typických situací, kdy může dojít k vážné radiační nehodě s otevřenými 

zářiči, je neopatrná práce se štěpným materiálem (především uran 235U nebo plutonium 

239Pu), zvláště pokud je ve vyšších koncentracích. Pokud je k dispozici větší množství 

takového materiálu, může dojít k překročení kritického množství a spuštění řetězové štěpné 

reakce, při níž vznikne velmi silný záblesk neutronového záření a záření , načež dochází k 

vysoké kontaminaci štěpnými produkty. [8] 

 V novější době se jednalo např. o havárii v závodě na obohacování jaderných 

materiálů Tokai-Mura v Japonsku 30. září 1999. Zde 3 pracovníci připravovali jaderný 

materiál v roztoku oxidu uranu a kyseliny dusičné. Nedopatřením přilili do reakční kádě 

více roztoku uranu, čímž vzniklo nadkritické množství. Modravý záblesk signalizoval 

zapálení řetězové reakce. Dva pracovníci stojící nejblíž zemřeli, třetí pracovník se léčil na 

akutní nemoc ze záření. [17] 

 

Ztráty, nálezy a záchyty zdrojů ionizujícího záření 

V zásahové praxi se příslušník HZS ČR může setkat s mimořádnými radiačními 

událostmi, při kterých se našly předměty vykazující radioaktivní vlastnosti. Příklady jsou 

uvedeny na obrázcích č. 4, 5, 6 a 7.     

Otevřený zářič Letecký otáčkoměr, kovošrot Jihlava 2012, Ra-226 aktivita 108 kBq 

  

Obr. č. 4 Letecký otáčkoměr 
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Vojenská buzola, Spalovna Brno 2012, Ra-226 aktivita 1,1 MBq 

 

 
 

Obr. č. 5 Vojenská buzola 

 

Tlumačov 2006, odlitky Co-60 

 

Obr. č. 6 Odlitky 
 

Plechovky a prázdné ampule, Pohořelice 2004, které obsahovaly vymřelé otevřené 

radionuklidové zářiče 

 

 
 

 

Obr. č. 7 Plechovky a prázdné ampule  
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4.5. OCHRANA PROTI RADIOAKTIVNÍMU ZÁŘENÍ 

Prokazatelně škodlivé deterministické účinky silného záření i riziko stochastických 

účinků vede k technickým a organizačním opatřením, k omezením nežádoucích účinku na 

organismy a k ochraně životního prostředí, tedy k ochraně před ionizujícím zářením.  

Základní cíl radiační ochrany:    

Cílem radiační ochrany je vyloučení deterministických účinků a snížení 

pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků na míru přijatelnou pro jednotlivce i 

společnost.[5] 

4.5.1. Specifika ionizujícího záření na lidský organismus 

 Nepostižitelnost smysly – člověk nacházející se v zamořené oblasti nijak 

nepociťuje účinky záření, a to i při vysokém dávkovém příkonu, který překračuje 

smrtelné hodnoty. 

 Počáteční příznaky – pokud není podezření na radiační ozáření, nemusí ani lékař 

včas odhadnout vážnost situace. Počáteční příznaky běžných nemocí, jako je 

chřipka nebo nachlazení, se prakticky neliší od počátečních nemocí ionizujícího 

záření. 

 Delší doba projevení pozdních příznaků – případné zdravotní potíže nemusí být 

spojovány s ozářením v minulosti. [8]  

4.5.2. Způsoby ozáření osob 

Rozlišujeme 3 základní způsoby ozářeni lidského organismu  

 vnitřní kontaminace  

 zevní ozáření  

 povrchová kontaminace  

 

Vnitřní kontaminace 

Při manipulaci s otevřenými aktivními zářiči může dojít k nežádoucímu zavedení 

kontaminace radioaktivních látek dovnitř organismu. Po proniknutí radioaktivní látky do 

organismu vstoupí látka do metabolismu a dále se dopravuje do jednotlivých orgánů a 
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tkání. Radioaktivní látka v tělesných tekutinách se částečně vylučuje z těla (močí, stolicí, 

potem) a částečně se ukládá v některých orgánech. Vnitřní kontaminace je 

nejnebezpečnější z důvodu dlouhodobého a vnitřního ozařování. Zavlečení radioaktivní 

kontaminace se do organismu může dostat několika způsoby.  

 požití (ingesce) – nejčastější způsob zavedení kontaminantu přes 

kontaminované předměty nebo ruce, které mohly přijít do styku s ústy 

 vdechnutí (inhalace) – radioaktivních plynů, par nebo aerosolů  

 cestou přes kůži – neporušenou i otevřeným poraněním při kontaminaci 

povrchu těla 

 cílená aplikace – použití radiofarmak v medicíně [5, 8] 

 

Povrchová kontaminace 

Při povrchové kontaminaci se radioaktivní látka, v podobě pevných částic, kapalin, 

aerosolů či prachů, dostává na povrch těla a do přímého styku s kůží. V takovýchto 

případech lze dávkový příkon snížit používáním ochranných pomůcek, kde dochází 

k částečné absorpci záření a po odložení pomůcek končí doba expozice. Tímto způsobem 

snížíme ohrožení kůže zářením beta, které proniká do hlubších vrstev kůže, avšak 

používání ochranných pomůcek v případě záření gama nemá žádný vliv.   

Pro zbavení se povrchové kontaminace je zapotřebí správné provedení dekontaminace. 

Dekontaminace radioaktivních látek se nazývá dezaktivace a lze ji provést suchým (odsávaní, 

ometání, otírání) nebo mokrým způsobem (smývání, postřiky…). Zbavením se kontaminantu 

z povrchu však nezpůsobí její neutralitu, ale odstraněná radioaktivní látka dále zůstává 

v dekontaminačních prostorech. 

O povrchové kontaminaci také hovoříme ve smyslu, kdy jsou kontaminovány předměty 

(jako pomůcky, oděvy, mobilní technika) a prostory (podlahy, pracovní stůl atd.). [5, 8] 
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Zevní ozáření 

Zdroj ionizujícího záření se nachází mimo osoby, na které působí pouze záření. Podle 

charakteru obdržení dávky rozdělujeme ozáření na celotělové a lokální Pokud poloha zářiče je 

umístěna ve větší vzdálenosti anebo je zářič rozptýlen, organismus je ozářen celotělově a 

obdržená dávka je rovnoměrně rozložena. K nerovnoměrnému rozložení dávky, a tedy 

k lokálnímu ozáření, dochází, pokud je osoba vystavena působení úzkému svazku záření nebo 

se nachází v blízkosti malého zářiče a postižena je pouze část těla. Obdržená dávka od zdroje 

záření závisí na druhu a aktivitě zářiče, emitované energii záření, na vzdálenosti, jeho tvaru a 

hmotnosti, i na terénu prostředí. [5, 8] 

Pro dávkový příkon nestíněného bodového zářiče gama platí vztah:  

 

  
   

  
 

(3) 

 

 kde:   

  P – dávkový příkon [Gy/s] 

  τ – dávková konstanta gama radionuklidů ve vzduchu [Gy.m2.Bq-1.s-1] 

  A – aktivita zářiče [Bq] 

  r – vzdálenost od zářiče [m] 

 

Ze vztahu vyplývá, že dávkový příkon klesá se čtvercem vzdálenosti. [4] 

Příklad: V 60 metrech dávkový příkon dosahuje hodnoty 4 µGy/h, jaký dávkový 

příkon bude ve vzdálenosti 5 metru?  

 

 ve 60 m  ………….  4 µGy/h 

 v  5 m  ………….  počtený příkon 

 
  

 
                                

 

Ve vzdálenosti 5 m bude dávkový příkon          . 
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4.5.3. Principy radiační ochrany 

Z cílů radiační ochrany vycházejí základní principy. V současné době se jedná o čtyři 

principy
1
:  

 Princip odůvodnění – Každý kdo provádí činnost vedoucí k ozáření, musí dbát na 

to, aby činnost byla zdůvodněna přínosem, který využívá, která při těchto 

činnostech vznikají či mohou vznikat. 

 Princip optimalizace – Každý, kdo provádí činnost vedoucí k ozáření, je povinen 

dodržovat takovou úroveň radiační ochrany, aby riziko ohrožení života, zdraví osob 

a životního prostředí bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout při uvážení 

hospodářských a společenských hledisek. 

 Principy limitování – Každý, kdo provádí činnost vedoucí k ozáření, je povinen 

omezovat ozáření osob tak, aby celkové ozáření způsobené možnou kombinací 

nepřesáhlo v součtu stanovené limity. 

 Princip bezpečnosti zdrojů – Zdroje ionizujícího záření musí být zabezpečeny 

tak, aby nad nimi nemohlo dojít za předvídatelných podmínek ke ztrátě kontroly. 

[5] 

 

4.5.4. Způsoby ochrany před zářením 

Obdržení dávky závisí na několika základních faktorech, A to dobou expozice, 

geometrickými podmínkami (stínění, vzdálenost) a druhem, intenzitou a energií záření. 

Máme tedy tři základní způsoby ochrany.  

 Čas – Doba expozice, po kterou jsme vystaveni záření, je přímo úměrná 

absorbované dávce. Pro zasahující osoby je tedy důležité, zvážit jakou 

potřebnou dobu se musejí zdržovat v prostoru s ionizujícím zářením a 

požadovanou dobu zkrátit na minimum. Při zvláště rizikových pracích, lze 

dosáhnout podstatného snížení dávek důsledným střídáním pracovníků. 

 Vzdálenost – dávkový příkon je nepřímo úměrný druhé mocnině vzdálenosti 

od zdroje. Důležité tedy je držet se od zdrojů záření co nejdál a věnovat   

                                                 
1
 Vyhláška SÚJB č. 307/2002Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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pozornost vytyčování bezpečnostních zón. Přiměřenou vzdálenost je vhodné 

udržovat i od pacientů s aplikovanou aktivitou. 

 Stínění – Velmi efektivní je odstínění záření použitím vhodného materiálu. 

Takovýmto způsobem ochrany můžeme podstatně snížit intenzitu zářeni nebo 

dokonce úplně odstínit záření. 

Jako čtvrtý způsob zde můžeme uvést, bezpečné zachází při práci s otevřenými zářiči.  

 Zabránění kontaminace – při práci s otevřenými radionuklidy je nutno 

dodržovat základní pravidla hygieny, v kontrolovaném pásmu nejíst, používat 

ochranné pomůcky, s těkavými látkami pracovat v digestoři atd. [5, 8] 

4.5.4.1. Čas 

Regulace pobytu a pohybu osob je stanovena podle obdržené dávky záření. Z hlediska 

zásahů jednotek požární ochrany se radiační události rozdělují do tří skupin.  

 

Tabulka č. 4 Typy radiačních událostí k tolerované dávce [17] 

Radiační událost Popis události 

Tolerované dávky 

pro zásah DL 

µSv/h mSv/h 

I. 
Událost nevede k ohroženi života, zdraví lidí a 

majetku; např. záchyty a nálezy ZIZ 
1000 1 

II. 

Událost vede k ohroženi života, zdraví lidí a 

majetku; např. požáry a zásahy na pracovištích 

se ZIZ, dopravní nehody apod. 

50 000 50 

III. 

Událost vede k ohrožení života většího počtu 

osob a vzniku rozsáhlých majetkových škod; 

např. radiační havárie, teroristický útok, 

kontaminace rozlehlých území. 

200 000 200 *) 

*) Ve zvlášť zdůvodněných případech při záchraně životů nebo zabránění rozvoje radiační 

mimořádné situace s rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky je 

ospravedlnitelné ozáření zasahujících osob až na úroveň prahu deterministických účinků  

(1 až 2 Sv celotělového ozáření). 
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Možná doba pobytu je celková doba pobytu (proběhlá i plánovaná) ve všech místech 

činnosti a její stanovení lze provést výpočtem:  

 

           (4) 

 

 kde:   

  t  – doba pobytu [hodiny] 

  DL  – tolerovaná doba pro zásah [mSv] 

  Pmax – nejvyšší z dávkových příkonů P naměřených ve všech místech činnosti  

     [mSv/h] [4] 
 

4.5.4.2. Vzdálenost 

Princip ochrany vzdáleností vyžaduje, aby se pracovalo co nejdál od zdroje záření. 

Dostatečné vzdálenosti těla a rukou od zářiče je možné dosáhnout např. používáním 

pomůcek, jako jsou manipulátory, pinzety a chemické kleště.  

Ochrana vzdáleností se zakládá na tom, že dávkový příkon klesá s druhou mocninou 

vzdálenosti od zdroje záření. Příklad je uveden v kapitole 5.2.3. zevní ozáření. [5] 

Podle metodického listu číslo 7 Ř bojového řádu jednotek požární ochrany – 

Organizace místa zásahu se na místě zásahu podle situace vymezuje vnější zóna, 

bezpečnostní zóna a nebezpečná zóna.  

 Vnější zóna je prostor, který obklopuje nebezpečnou zónu v případě zdrojů 

ionizujícího záření (bezpečnostní zónu). V této zóně se zřizuje nástupní prostor a jsou zde 

soustředěny zasahující síly a prostředky. Vnější zóna se vytyčuje minimálně 50 m od místa 

zásahu tam, kde jsou hodnoty dávkového příkonu menší než 0,5 µGy/h. 

Bezpečnostní zóna se vytyčuje v případě zásahu při mimořádné události způsobené 

zdrojem ionizujícího záření. Hranice bezpečnostní zóny je definována naměřenými 

hodnotami příkonu dávkového ekvivalentu, popř. plošné aktivity. Je to prostor, ve kterém 

je třeba zavést režimová opatření a dodržovat zásady radiační ochrany. Bezpečnostní zóna 

se zřizuje na úrovní dávkového příkonu 10 µGy/h.   

 Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 

účinky mimořádné události; je to zóna, kde platí z hlediska ochrany životů a zdraví 

režimová opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu. Nebezpečná zóna se 

zřizuje na úrovní dávkového příkonu 1 mGy/h.  [9] 
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4.5.4.3. Stínění 

Interakce záření s látkovým prostředím vede k absorpci určitého množství záření a tím 

k zeslabení toku záření. Vhodným stínícím materiálem lze dosáhnout podstatného snížení 

nebo úplného odstínění záření. Druh a tloušťka materiálu se volí podle druhu záření a jeho 

energie. 

Stínění záření alfa 

Záření α, vhledem k jeho malé pronikavosti, lze odstínit velmi snadno. Postačuje tenká 

vrstva gumy nebo plastu, zpravidla se nemusí používat stínění žádné, protože i ve vzduchu 

je jeho dolet jen několik centimetrů, při vyšších energiích max. desítky centimetrů. Pokud 

je zářič smíšený α+β, stínění proti gama automaticky dokonale odstíní i zářič alfa 

Stínění záření beta 

Pro odstínění záření β se používají látky tloušťky 5 – 10 mm s nízkou hustotou. Těžké 

materiály nejsou vhodné z důvodu vzniku brzdného elektromagnetického záření, 

vznikajícího zabrzděním elektronů β ve stínícím materiálu. Pro zářiče o velkých aktivitách 

se proto používají stínění kombinovaná, tvořená vrstvou lehkého a vrstvou těžkého 

materiálu.  

Stínění záření gama a záření X 

Pro záření γ a záření X jsou nejvhodnější materiály s velkou měrnou hmotností 

(hustotou) a protonovým číslem. Účinnost stínění roste pro obvykle používané materiály 

v následujícím pořadí: cihly, beton, olovo, wolfram, uran. Nejběžnějším stínícím 

materiálem pro záření gama a pro rentgenové záření je olovo. 

Stínění neutronového záření 

Stínění proti neutronům je obecně složitější problém než proti záření beta nebo gama. 

Neutrony je třeba nejdřív zpomalit, aby mohly být pohlceny. Zpomalení probíhá 

průchodem látkami lehčích atomů, např. vodík, kde ztrácejí energii. K asi 10 - násobnému 

zmenšení počtu rychlých neutronů je zapotřebí vrstva cca 20 cm parafinu či plastu. Pro 

absorpci takto zpomalených neutronů se využívá jejich záchyt vhodnými jádry atomů 

(kadmium, bór, indium). Absorpce v jádrech kadmia nebo boru je doprovázena emisí 

záření gama, které je potřeba rovněž stínit. [3, 4] 
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4.5.5. Limity ozáření osob 

Při činnostech spojených s ionizačními zářiči hrozí nebezpečí poškození zdraví, jak při 

dlouhodobém styku se zářiči tak při obdržení akutní dávky. Pro občany, radiační 

pracovníky i pro fyzicky zasahující osoby řeší obdržení limitních dávek zákon č. 18/1997 

Sb., a jím prováděcí vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb. 

Zásah k odvrácení nebo snížení ozáření musí být proveden, pokud ozáření dosahuje 

nebo bez provedení zásahu by dosáhlo úrovní, při nichž dochází bezprostřednímu 

poškození zdraví, nebo bez provedení zásahu by přesáhlo směrné hodnoty stanovené 

prováděcím právním předpisem
1
. 

V  tabulce č. 5 jsou podle vyhlášky 307/2002 Sb. o radiační ochraně uvedeny obecné limity 

pro občany, limity pro radiační pracovníky a limity pro učně a studenty. 

Tabulka č. 5 Limity [4] 

 

Limity 

Obecné 
Pro radiační 

pracovníky 

pro učně a 

studenty 

Efektivní dávka za rok (mSv) 1 50  6 

Efektivní dávka za 5 za sebou následujících 

let (mSv) 
5 100 - 

Ekvivalentní dávka v oční čočce za rok 

(mSv) 
15 150 50 

Průměrná ekvivalentní dávka v 1 cm
2
 kůže 

za rok (mSv) 
50 500 150 

Ekvivalentní dávka na ruce od prstů až po 

předloktí a na nohy od chodidel až po 

kotníky za rok (mSv) 

- 500 150 

 

Pro hasiče platí přípustná dávka, jakožto pro jednotlivce z obyvatelstva, 1 mSv ročně
2
. 

Připustit lze za předem stanovených podmínek dávky odpovídající limitům ozáření pro 

radiační pracovníky viz tabulka č. 4 a č. 5. 

Vedení zásahu vždy musí probíhat tak, aby zabránilo jakýmikoli prostředky vzniku 

deterministických účinků.  

                                                 
1
 §4 zákona č. 18/1997 Sb., atomového zákona 

2
 Zákon č. 18/1997 Sb. a § 19 a 20 vyhlášky SUJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 
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5. DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE 

Před zavedením Prozatímní služby osobní dozimetrie roku 2009 vycházelo 

nasazování dozimetrických přístrojů pouze z řádu chemické služby, kde byly pouze 

definovány schopnosti jednotek. Příslušníci jednotek požární ochrany byli vybavováni 

dozimetrickými přístroji spíše nahodile a vybavení se lišilo podle krajů. Chyběly 

dozimetrické přístroje, které by umožnily varování zasahujících osob před přítomností 

ionizujícího záření, a rovněž nebyli pro zásah v poli ionizujícího záření vybaveni 

diagnostickými osobními dozimetry. K radiačnímu průzkumu byli ve výbavě jednotek 

pouze radiometry DC-3E-98, který neumožňuje operativní sledování dávek zasahujících 

hasičů. 

Průzkumem bylo zjištěno, že ve světě je celá řada zemí, kde jsou jednotky hasičů 

a obdobné záchranné jednotky vybaveny dozimetry pro sledování obdržených dávek. Např. 

v USA mají hasiči k dispozici dozimetrický prostředek MiniRadiac, který je využíván po 

11. září 2001, v SRN jsou k dispozici dozimetry od firmy Graetz. Ve světě se však žádné 

měřicí prostředky se speciálním určením pro hasiče zvlášť nevyrábějí.   

V letech 2003 - 2005 proběhla odborná studie, která zahrnovala rešeršní část, 

formulovala základní takticko-technické požadavky, provedla testování vybraných 

prostředků a formulovala technické podmínky, závěry a doporučení. Výsledkem bylo 

označení nejvhodnějších typů z testovaných dozimetrů. Pro použití jako operativní 

dozimetr a indikátor pole záření gama v podmínkách činnosti jednotek požární ochrany byl 

vybrán prostředek MiniRadiac MRAD 113. Pro použití jako dozimetr je nejvhodnější 

prostředek, který je nastavený tak, aby stanovoval pouze hodnoty obdržených dávkových 

ekvivalentů a signalizoval překročení předem nastavených alarmů. Provedené testy 

označily za nejlépe vyhovující prostředek SOR/R-20 s nahraným firmware prostředku 

DMC 2000 S.   
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5.1. Ultra – Radiac U-RAD 115 

Produkt firmy Canberra Packard s.r.o. Ve službách HZS ČR používán pod pojmem 

zásahový dozimetr. Slouží při zásahu jako indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako 

měřič dávkového ekvivalentu, i jako prostředek umožňující vytyčování bezpečnostních i 

nebezpečných zón.  

Jedná se o plně elektronický přístroj se specifickou odolností pro práci v nejtěžších 

podmínkách. Z armádního typu MRAD 113 byl na požadavky HZS ČR upraven tak aby 

vyhovoval pro potřeby a zásahy příslušníků JPO. 

 

Obr. č. 8 Dozimetr U-RAD 115 

5.1.1. Princip použití 

Při podezření na událost se zářičem ionizujícího záření se jednotky dovybavují 

zásahovým dozimetrem. Hodnoty se zobrazují na velkém displeji, který je snadno čitelný 

z větší vzdálenosti a za snížených světelných podmínek je jej možné podsvítit. Přepínání 

rozsahů je automatické. Interval aktualizace hodnot je 1 sekunda a je výrazně rychlejší než 

u podobných dozimetrů. Přístroj je schopný pracovat až 150 hodin nepřetržitého provozu. 

 Přístroj signalizuje dvě úrovně překročení hodnot pro dávku a pro dávkový příkon. Pro 

prvotní indikaci přítomnosti zdroje záření je nastaven dolní práh dávkového příkonu. Horní 

práh je nastaven na úrovně indikující nebezpečí z ozáření. Dolní práh pro dávku je 

nastaven na signalizaci výstražné úrovně a horní práh signalizuje limitní obdržení dávky. 

Signalizace alarmu je optická, akustická a vibrační. Hodnoty pro jednotlivé úrovně jsou 

stanoveny v další kapitole. 
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Hlavní funkce 

 měření a zobrazování okamžitého dávkového příkonu 

 měření a zobrazování celkové akumulované obdržené dávky 

 signalizace alarmu překročení spodní a horní meze dávkového příkonu 

 signalizace alarmu obdržení spodního prahu dávky a vysoké dávky 

 vyhledávání zdroje 

 kontrola doby pobytu 

5.1.2. Ovládání přístroje 

Přístroj je lehce ovladatelný pomocí šesti funkčních tlačítek. Po zapnutí se v horní části 

displeje zobrazí nápis RATE a přístroj se nastaví do režimu měření dávkového příkonu. Po 

stisknutí tlačítka DOSE přístroj po 10 sekund signalizuje akumulovanou dávku a v horní 

části displeje se objeví nápis DOSE. Současným stisknutím tlačítek DOSE a CLR/TEST se 

zahájí načítání kumulované dávky (vynulování hodnot). Displej v levé části zobrazuje 

aktivované druhy alarmu. AUD pro aktivaci akustického a VIS vizuální alarmu. Provádí se 

také automatická kontrola stavu baterie, která je rovněž signalizována. [10] 

Česká asociace hasičských důstojníku na svých stránkách uvádí pomůcku velitele 

jednotky požární ochrany s pokyny pro zacházení při mimořádné radiační události. Karta 

je uvedena v příloze č. 1. 

 

Obr. č. 9 Čelní panel dozimetru U-RAD 115 [10] 
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ON/OFF   – zapnutí, vypnutí přístroje 

RATE    – zobrazení měřeného dávkového příkonu  

DOSE    – zobrazí kumulované dávky  

ALARM   – zjištění bezpečné doby pobytu v oblasti se zářením 

LIGHT   – zapnutí osvětlení displeje  

CLR/TEST  – vícefunkční tlačítko pro provádění testu přístroje, smazán hodnot   

      akumulované  dávky, pro potvrzení a vypínání stavu alarmu [10] 

5.1.3. Takticko-technická data 

Tabulka č. 6 Takticko-technická data dozimetru U-RAD 115 [10] 

   Fyzické rozměry 

rozměry 100×60×29 (mm) 

váha 275 g (včetně vložených baterií) 

objem 192cm
3
 

   Charakteristické rysy 

Jednotky  Sv (µSv, mSv, a µSv/hod, mSv/hod) 

Rozsah dávkového příkonu  1.0 µSv/hod až 500 Sv/hod 

Rozsah dávky  1.0 µSv až 999 Sv 

Přesnost  ± 15% 

kryt hliníkový, žlutý 

displej LCD 

podsvícení displeje ano 

zvuková signalizace ano 

vibrační signalizace ano 

vizuální signalizace ano 

   Odolnost v prostředí 

Provozní teplota  -47 °C do 65 °C 

vlhkost  0 – 100% 

ponoření do vody  1 m po dobu nejméně 2 hodiny 

odolnost proti prachu: ano 

odolnost proti plísním ano 

odolnost proti vibracím a rázům ano 
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5.1.4. Signalizace překročení úrovně alarmu 

Standartní nastavení parametrů
1
: 

- dolní limit dávky – 1 mSv 

- horní limit dávky – 50 mSv 

- dolní limit dávkového příkonu - 1 µSv/h 

- horní limit dávkového příkonu – 1 mSv/h [10] 

  

                                                 
1
 Pokyn GŘ HZS ČR číslo 35/2009 ke zřízení a zabezpečení služby osobní dozimetrie u HZS ČR 
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5.2. SOR/R-022 verze DMC 

Elektronický dozimetr firmy MPG Instruments, který byl vyvinut speciálně pro použití 

v armádě a civilní obraně. Určen pro měření a sledování obdržených dávek radioaktivního 

záření pro zasahující osoby. Signalizuje překročení dvou úrovní dávkového ekvivalentu a 

dvou úrovní příkonu dávkového ekvivalentu. Detektorem pro záření gama je zde 

křemíková dioda s širokým měřícím rozsahem, zahrnuje jak vysoké úrovně dávkového 

příkonu, tak radiace nízkých úrovní. Svými parametry jako kompaktní rozměry, malá 

hmotnost, velkou mechanickou, teplotní a elektromagnetickou odolností a odolností proti 

vodě je určen pro použití v těžkých podmínkách. 

Od roku 2008 je pro jednotky PO systematicky vybavovány v souladu s vydanými 

technickými podmínkami. Měřicí přístroje SOR/R-022 verze DMC byly speciálně 

upraveny pro potřeby HZS a nyní tvoří nedílnou součástí koncepce prozatímní služby 

osobní dozimetrie
1
. Těmito přístroji jsou vybaveny všechny jednotky HZS ČR a v rámci 

služby PSOD jsou kompatibilní s dalšími zařízeními jako čtečky osobních dozimetrů TED 

220 včetně softwaru SEOD HZS a terminálu elektronické dozimetrie TED, pomocí kterých 

se provádí odečítání obdržených dávek z osobních dozimetrů a jejich evidence.  

Dozimetr SOR se také vyrábí ve verzi SOR/T, který umožňuje navíc také taktické 

měření vysokých gama a neutronových příkonů dávkových ekvivalentů.  

 

Obr. č. 10 Elektronický dozimetr SOR/R [11] 

                                                 
1
 Pokyn GŘ HZS ČR číslo 35/2009 ke zřízení a zabezpečení služby osobní dozimetrie u HZS ČR 
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5.2.1. Princip použití 

Přístroj pro své použití nepotřebuje vizuální kontrolu. Umisťuje se pod oděv na místo 

ve středu hrudníku, což je takzvané referenční místo. Umístění se provádí tkanicí, která 

vede kolem krku, nebo pomocí připínacího klipsu na přístroji.  

Pro zasahující hasiče lze dozimetr použít jako skupinový, kdy zaznamenaná dávka se 

přiřazuje celé skupině, nebo jako osobní dozimetr pro jednotlivce.   

V pohotovostním režimu je doba provozu 36 měsíců. S rostoucím dávkovým příkonem 

a nutností vyhodnocovat naměřené veličiny se doba provozu zkracuje. V hodnotách 

přirozeného pozadí činí 12 měsíců. [11] 

 

 

Obr. č. 11 Použití dozimetru SOR/R 

 

 

Hlavní funkce 

 měření a zobrazování celkové akumulované obdržené dávky 

 měření a zobrazování dávkového příkonu 

 signalizace alarmu obdržení spodního prahu dávky a vysoké dávky  

 signalizace alarmu překročení spodní a horní meze dávkového příkonu [9]  
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5.2.2. Ovládání přístroje 

Přístroj je vybaven jedním tlačítkem na přední straně pro ovládání celého přístroje. 

Pomocí čtečky se nakonfiguruje jméno operátora, horní a dolní práh alarmu dávky, horní a 

dolní práh alarmu dávkového příkonu. Po prvním stisknutí se přístroj přepne do režimu 

měření, na displeji bliká dvojtečka. Dávka gama je nastavena na 0 a inicializována historie 

dat. Stlačením tlačítka operátor zobrazí jméno operátora a dále aktuální dávkový příkon. 

Podržením tlačítka lze zrušit zvukový alarm dolního prahu dávky a dolního prahu 

dávkového příkonu. Při překročení horního prahu dávky se zobrazí„ Dose alarm“ a 

zvukový signál nelze vypnout. [9] 

 

 

A – displej  F – identifikační štítek 

B – tlačítko  G – šňůrka 

C – konektor  H – úchyt šňůrky 

D – bzučák  J – klip 

E – krytka baterie  K – pásek na rukáv 

  

Obr. č. 12 Popis elektronického dozimetru SOR/R [11] 
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5.2.3. Takticko-technická data 

Tabulka č. 7 Takticko-technická data dozimetru SOR/R [11] 

   Fyzické rozměry 

rozměry 80,4×48×9,6 (mm) 

váha 55 g (včetně baterie) 

   Charakteristické rysy 

Jednotky  Sv (mSv, a mSv/hod) 

Rozsah dávkového příkonu  0,01 mSv /hod až 9999,9 mSv/hod 

Rozsah dávky  1.0 µSv až 10 Sv 

Přesnost  ± 20% 

kryt plastový, šedý 

displej LCD 

podsvícení displeje ano 

zvuková signalizace ano 

vibrační signalizace ano 

vizuální signalizace ano 

   Odolnost v prostředí 

Provozní teplota  -21 °C do 60 °C 

vlhkost  0 – 90% 

vodotěsný  ano 

odolnost proti prachu: ano 

odolnost proti plísním ano 

odolnost proti vibracím a rázům ano 

5.2.4. Signalizace překročení úrovně alarmu 

Standartní nastavení parametrů
1
: 

- varování pro dávku – 1 mSv 

- alarm pro dávku – 50 mSv 

- varování pro příkon - 20 mSv/h 

- alarm pro příkon – 200 mSv/h [11] 

                                                 
1
 Pokyn GŘ HZS ČR číslo 35/2009 ke zřízení a zabezpečení služby osobní dozimetrie u HZS ČR 
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5.3. Mobilní terminál elektronických dozimetrů (TED) 

Je to přenosné zařízení pro evidenci dávek osob z elektronických dozimetrů. Je umístěn 

v plastovém kufru v provedení do venkovního prostředí. Terminál je řízen panelem PC s 

dotykovou obrazovkou a obslužným programem. Pro práci v terénu je zařízení vybaveno 

modulem GPS pro stanovení souřadnic polohy. Zařízení může být napájeno ze sítě 230V 

přes adaptér, ze zásuvky palubní sítě motorového vozidla nebo z vestavěné baterie. 

Mobilní terminál elektronických dozimetrů je napojen na program SEOD (systém 

elektronické osobní dozimetrie), který slouží pro komunikaci s krajskou databází. 

Pro jednotlivé dozimetry je v operačním systému mobilního terminálu elektronických 

dozimetrů nahrán vyhodnocovací program. Pro dozimetr SOR je to program SEOD 

Administrátor a pro dozimetr URAD 115 se program jmenuje Ultraradiac. [11] 

 

Obr. č. 13 Terminál elektronické dozimetrie [11] 
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5.4. Princip detekce radioaktivního zařízení 

Metody detekce radioaktivního záření vycházejí obecně ze skutečnosti, že toto záření 

způsobuje v okolní hmotě přeskupování elektronů v atomech a molekulách. Podskupinou 

do které spadají oba dva posuzované dozimetry, jsou ionizační metody. Tyto metody jsou 

založeny na skutečnosti, že vlivem interakce ionizujícího záření s hmotou vznikají iontové 

páry, a ty lze potom za pomoci elektrického pole odebírat vhodnými elektrodami. 

Dozimetr SOR/R je detektor na bázi pevné fáze. Částice ionizujícího záření, která 

dopadá na polovodičový detektor, způsobí přechod elektronů do vodivostního pásma. 

Tento přechod lze po zesílení vhodným zesilovačem zaregistrovat jako elektrický impuls.  

Dozimetr URAD 115 je detektor s plynovou náplní. Na elektrodách mezi plynným 

dielektrikem je vhodné pracovní napětí řádově ve stovkách volt. Za obvyklých podmínek 

nemají plyny volné elektrony, a nevedou elektrický proud. Působením ionizačního záření 

nastává ionizace původně neutrálních molekul plynu, a vodivost prostředí nabývá 

měřitelných hodnot. [7] 

 

Osobní dozimetr SOR/R svým konstrukčním uspořádáním prioritně zaznamenává 

obdrženou dávku a v závislosti na čase je pak schopný přepočítávat dávkový příkon. 

Diametrální rozdíl je u zásahového dozimetru URAD 115, který měří okamžitý stav 

prostředí. Z počtu impulzů pak vyhodnocuje dávkový příkon a zaznamenává dávku. 

Takovýto způsob vyhodnocování údajů je rychlejší.  

Tímto jsou dány předpoklady pro účel jejich využíváni při mimořádných událostech. 

URAD 115 pro indikaci a SOR/R pro registraci. 
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6. DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM  

V jednotkách HZS ČR jsem dotazníkovou formou provedl průzkum zaměřený na 

osobní dozimetrii ve sboru a na zjištění poznatků ze zásahu při mimořádné radiační 

události. Dotazníky byly sestaveny pro hasiče jako koncového uživatele, který s přístroji 

pracuje na stanici, při zásazích anebo při cvičeních.  

Byly vypracovány dva porovnávací dotazníky, pro dozimetry SOR/R a URAD 115. 

Otázky se týkají uživatelského hlediska, zejména práce s přístroji, funkčnosti, spolehlivosti 

nebo ocenitelnosti při zásazích. Dotazníky dále zjistily základní informace o množství a 

četnosti jejich využívání.   

Pro objektivní posouzení problematiky, byla snaha shromáždit data z hasičských stanic 

z různých krajů České republiky. Dotazníkové výsledky byly obdrženy od kraje 

Moravskoslezského, Jihomoravského, Zlínského a z hlavního města Prahy. Průzkumu se 

zúčastnilo celkem 103 profesionálních hasičů z 8 stanic Hasičského záchranného sboru ČR. 

Průzkum proběhl v měsících duben a březen. Dotazníky do středočeského kraje a do 

Prahy byly rozeslány v elektronické podobě a vracely se zpět poštou. Na stanicích 

v moravskoslezském a ve zlínském kraji proběhlo dotazování na jednotlivých stanicích 

osobně. Vzory dotazníků jsou uvedeny v  příloze č. 2 a č. 3. 

Výčet stanic zúčastněných dotazníkového průzkumu.  

- Hlavní město Praha: HS-1 Praha 2, HS-5 Praha 10, HS-10 Praha 9.  

- Moravskoslezský kraj: HS-1 Ostrava-Zábřeh, HS-2 Ostrava-Fifejdy, HS-3 Ostrava-

Poruba.  

- Jihomoravský kraj: HS-1 Brno-Lidická 

- Zlínský kraj: HS Otrokovice 

Tabulka č. 8 a graf č. 3 prezentují přehled vyplněných otazníku z jednotlivých krajů. 

Tabulka č. 8 Zastoupení krajů 

 
Počet vrácených dotazníků 

(počet) 

zastoupení 

(procenta) 

Praha 30 38,96 % 

Jihomoravský 15 19,48 % 

Moravskoslezský 20 25,97 % 

Zlínský 12 15,59 % 

Celkem 77 100,0 % 
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Graf č. 3 Zastoupení krajů 

Pro přesnější údaje by bylo zapotřebí provedení a vyhodnocení většího vzorku 

dotazovaných. Následující výsledky jsou proto považovány za základní poznatky v 

této problematice.   

Výsledky z dotazníků 

Z dotazníků byly porovnány výsledky z celého vzorku dotazovaných. Porovnány také 

byly některé kraje mezi sebou. Pro grafický výstup v práci byly vybrány následující 

otázky.  

Otázka: Funkce, kterými je tento prostředek opatřen jsou 

 

Graf č. 4 Otázka - funkce přístroje 

V dotazníku pro dozimetr URAD 115 odpověděla většina dotazovaných, tzn. 67,1 %, 

že funkce odpovídají potřebám, pro jaké tento přístroj potřebují. Zbytek, že je dostačující. 

V druhém dotazníku odpovědělo 74,2 % dotázaných, že funkce dozimetru SOR/R považují 

za dostatečné. V žádném zkoumaném dotazníku nebyl označen dozimetr jako prostředek se 

zbytečně příliš funkcemi nebo prostředek funkčně nedostačující.  
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Otázka: Myslíte si, že pro výkon Vaší profese je tento prostředek 

 

Graf č. 5 Otázka – smysl přístroje 

 

Pro oba dva typy dozimetrů většina dotazovaných odpověděla, že prostředek je 

dostačující k plnění práce příslušníka JPO. V dotazníku pro dozimetr URAD 155, zaškrtlo 

odpověď nenahraditelný 10,5% dotazovaných a v dotazníku pro dozimetr  SOR/R-022 to 

bylo 6,1 %. Odpovědi zbytečný, nahraditelný jednodušším nebo naopak s více funkcemi 

nebyly zaznamenány buď vůbec, nebo ve velmi malém zastoupení (3,3 %). 

Otázka: Jak často tento prostředek používáte? 

 

Graf č. 6 Otázka - používání 

Na tuto otázku bylo zodpovězeno všemi odpověďmi. Odpovědí denně se myslelo 

každou směnu. V dotazníku pro dozimetr SOR/R na otázku jak často prostředek používají, 

odpovědělo 55,4 % dotazovaných každou směnu a 26,15 % odpovědělo 1x týdně. Zbytek   
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odpovědí byl rovnoměrně rozdělen do zbylých odpovědí. V dotazníku pro URAD 

odpovědělo 44,5 % dotazovaných, že s přístrojem pracují jedenkrát za půl roku nebo méně 

jak jedenkrát za půl roku. Odpověď že s přístroji pracují denně nebo jedenkrát týdně 

odpovědělo 40,3 %.  

 

Výsledky dotazníků dále vypovídají o vlastnostech obou dozimetrů, které byly 

z hlediska funkce označeny jako uživatelsky jednoduché nebo velmi jednoduché. 

Vyhodnocení zobrazení a čitelnosti bylo přehledné a v otázce spolehlivosti byly dozimetry 

označeny ve většině případů jako velmi spolehlivé.  

V porovnání mezi jednotlivými kraji jsou největší rozdíly v kraji Moravskoslezském, 

kde podle krajského pokynu nejsou povinni příslušníci JPO ČR používat osobní dozimetry 

SOR/R-022. Výsledky příslušníků odpovídající v dotazníku pro přístroj SOR/R se shodují 

v odpovědích, že požární auta nejsou vybaveny příslušnými dozimetry, a tak s přístroji 

nepracují.   

 

Hlavním cílem bylo kontaktování vybraných stanic HZS ČR, domluvení podmínek a 

sběr dat. Dále pak samotné vyhodnocení dotazníků.  

Uvedená analýza poskytuje obecné informace o používání a schopnostech vybraných 

dozimetrů u HZS ČR. Ve výsledku nelze jednoznačně říct, že by jeden přístroj byl lepší 

než druhý pro své specifické zařazení ve výzbroji JPO. Dotazníky předkládají informace o 

tom, že s dozimetry se pracuje, jejich funkce odpovídají potřebám při mimořádných 

radiačních událostech a pro plnění potřeb příslušníka JPO jsou oba dozimetry dostačující a 

nikoli zbytečné.    

Poslední odstavec věnuji poděkování všem lidem, kteří se nějakým způsobem podíleli 

na tomto průzkumu. Velitelům stanice děkuji za povolení provést dotazníkový průzkum na 

stanicích a děkuji hasičům, kteří tomu věnovali část svého času. 
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7. POROVNÁVACÍ MĚŘENÍ 

Porovnávanými dozimetry byly dozimetry URAD 115 a SOR/R-022. Měření jsem se 

pokusil přiblížit k reálné situaci, kdy příslušník dojede na místo zásahu, stráví určitý čas 

v zamořené oblasti, obdrží určitou dávku ionizujícího záření. Výsledky by měly ukázat na 

rozdíly hodnot obdržených dávek při používání dozimetru jako osobního a zásahového. 

Měření by dále mělo posoudit rozdíly ve výsledcích, pokud se oba typy používají jako 

osobní dozimetry. 

Použité dozimetrické a vyhodnocovací přístroje byly zapůjčeny od Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Měření bylo provedeno 7. 4. v Ostravě na 

stanici Fifejdy. Zdroj ionizujícího záření zapůjčilo Školící a výcvikové zařízení HZS ČR 

Frýdek-Místek. Vyhodnocení proběhlo v Zábřehu na centrální stanici. 

Průběh měření 

Jako radioaktivní zářič se pro měření použil prvek Cesium (Cs
137

). Jeho aktivita byla 

0,5 GBq. Použité přístroje byly dva zásahové dozimetry URAD 115 a jeden osobní 

dozimetr SOR/R-022. Pro umisťování dozimetrů se použila figurína se zásahovým 

oděvem. Umístění osobního dozimetru SOR/R bylo provedeno tkanicí kolem krku, tak aby 

se přístroj nacházel na referenčním místě pod zásahovým oděvem. Pro kontrolní bod 

prvního dozimetru URAD 115 bylo stanoveno místo v přední kapse vrchní části 

zásahového oděvu. Druhý dozimetr URAD 115 byl umístěn mezi figurínou a zdrojem 

ionizujícího záření. Od figuríny byl vzdálen 0,5 m blíže k zářiči, který byl položen na 

podstavci ve výšce 0,6 m.  

 

Obr. č. 14 Figurína z porovnávacího měření  
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Bylo provedeno několik měření, kde každé trvalo 10 minut. Při každém měření byla 

zachována stejná geometrie umístění dozimetrů. Opakování měření se provádělo se 

změnou vzdálenosti figuríny s měřicími přístroji. Referenční vzdálenost byla stanovena na 

5, 3 a 1 metr. 

 

Výsledky měření 

 Pro posouzení správnosti údajů a viditelného průběhu měření se měření opakovalo 

celkem desetkrát. Třikrát ze vzdálenosti 5 m, třikrát ze vzdálenosti 3 m a čtyřikrát ze 

vzdálenosti 1 m. 

 

Obr. č. 15 Znázornění odstupových vzdáleností 

 

Výsledky z měření jsou uvedené v tabulce č. 9. Přístroj, který byl umístěn před figurou, 

je označován jako URAD 1. Přístroj umístěný v zásahovém oděvu je označen URAD 2.    

Tabulka č. 9 Naměřené hodnoty 

Měření Vzdálenost  URAD 1 URAD 2 SOR/R 

 [m] [µSv] [µSv] [µSv] 

1. 5  1,77 1,45 1 

2. 5 1,87 1,54 1 

3. 5 1,64 1,13 1 

4. 3  5,28 3,44 3 

5. 3 5,07 3,38 3 

6. 3 5,33 3,16 4 

7. 1  20,5 27,1 14 

8. 1  27,6 16,5 15 

9. 1  27,7 15,7 11 

10. 1 27,9 15,3 14 
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Naměřené hodnoty se pohybovali v jednotkách až desítkách µSv. Podle vzdálenosti 

figuríny a zdroje záření by se dalo měření rozdělit do tří fází. 

Ze vzdáleností 5 m se obdržená dávka pohybovala kolem 1 až 2 µSv. Porovnáním 

trojce výsledku u jednotlivých přístrojů, dostaneme přibližně stejné výsledky. Obdržené 

hodnoty z dozimetru URAD 1 byly, oproti dozimetru URAD 2, vyšší o desetiny µSv. 

Hodnoty porovnávaných dozimetrů URAD 2 a SOR/R dosahovaly podobných obdržených 

hodnot.  

Při měření ze vzdálenosti 3 m dosahovaly rozdíly naměřených dávkových ekvivalentů 

větších rozdílů. Mezi dozimetry URAD 1 a 2 se rozdíly hodnot pohybovali v jednotkách 

µSv. Rozdíly mezi hodnotami dozimetru URAD 2 a SOR/R nebyly velké. Při třetím 

opakovaní měření ze vzdálenosti třech metrů se hodnota na dozimetru SOR/R zvýšila, 

oproti předchozím měřením, o 1 µSv. Po konzultaci s technikem chemické služby jsem 

došel k závěru, že tato odchylka mohla nastat při postupném odečítání hodnot. A to 

z důvodu, že dozimetr SOR/R zaznamenává změnu dávky po 1 µSv a desetiny hodnot se 

mohly akumulovat. Dozimetr SOR/R nelze průběžně nulovat, a ani k tomu není určený.  

Poslední fáze měření z 1 m dosahovala rozdílů největších, především při porovnání 

dozimetrů URAD 1 a 2. Rozdíly dosahovaly hodnot až 10 µSv. Rozdíly v obdržených 

dávkách byly také u dozimetru URAD 2 a dozimetru SOR/R, kde rozpětí hodnot 

dosahovalo řádově jednotky µSv. Z důvodu nestandardně naměřených hodnot dozimetrů 

URAD 1 a 2 bylo sedmé měření označeno jako chybné. Vysvětlením může být buď chyba 

samotného přístroje, nebo nepřesné dodržení zachování geometrie dozimetrů.      

 

 S přibližující se vzdáleností roste dávkový příkon a zvyšuje se obdržená dávka, jak 

ukázalo i samotné měření. Hodnoty zaznamenané dozimetry URAD 2 a SOR/R 

dosahovaly přibližně podobných hodnot. U dozimetru URAD 1 byla naměřena zvýšená 

obdržená dávka. Tímto měření dokázalo významné rozdíly hodnot dozimetrů při odlišném 

způsobu jejich používání. 
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Možná doba pobytu v zamořené oblasti 

Pro výpočet budeme uvažovat, že se jednalo o radiační událost typu I -  událost nevede 

k ohrožení života, zdraví lidí a majetku. Tolerovaná dávka pro zásah DL = 1 mSv. Při 

radiační události typu II nebo III se tolerovaná dávka zvětšuje na hodnoty 50 mSv a 200 

mSv, čímž se doba pobytu v zamořené oblasti zvětšuje. Pro výpočet bude použit vzoreček 

(4).  

           

kde:   

 t  – doba pobytu [hodiny] 

 DL  – tolerovaná doba pro zásah [mSv] 

 Pmax – nejvyšší z dávkových příkonů P naměřených ve všech místech činnosti [mSv/h] 

 

vzdálenost - 5 m 

maximální naměřený dávkový příkon - 0,0102 mSv/h 

t = 1 / 0,0102 = 98 hodin 

V uvedeném přikladu ve vzdálenosti 5 m od zdroje záření je tolerovaná doba příslušníků 

98 hodin. 

 

vzdálenost - 3 m 

maximální naměřený dávkový příkon – 0,0385 mSv/h 

t = 1 / 0,0385 = 25,97 hodin 

V uvedeném přikladu ve vzdálenosti 5 m od zdroje záření je tolerovaná doba příslušníků 

25 hodin a 58 minut. 

 

vzdálenost - 1 m 

maximální naměřený dávkový příkon - 0,163 mSv/h 

t = 1 / 0,163 = 6,13 hodin 

V uvedeném přikladu ve vzdálenosti 5 m od zdroje záření je tolerovaná doba příslušníků 6 

hodin a 8 minut. 
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Vytyčení vnější zóny, bezpečnostní zóny a nebezpečné zóny 

Bezpečnostní zóna - prostor, ve kterém je třeba zavést režimová opatření a dodržovat 

zásady radiační ochrany. Hranice se vytyčuje na úrovni dávkového příkonu 10 µGy/h. Této 

hodnotě odpovídá v porovnávacím měření vzdálenost 5 m.  

Nebezpečná zóna
6
 je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 

účinky mimořádné události. Hranice se vytyčuje na úrovni dávkového příkonu 1 mGy/h. 

Této hodnotě odpovídá v porovnávacím měření vzdálenost přibližně 0,5 m. 

Vnější zóna  - prostor, který obklopuje nebezpečnou a vnější zónu. Vytyčení se 

provádí minimálně 50 m od místa zásahu tam, kde jsou hodnoty dávkového příkonu menší 

než 0,5 µGy/h. [9] 

 

Na obrázku č. 16 je znázorněno vytyčení bezpečnostní zóny pomocí kuželů ze cvičení 

na mimořádnou radiační událost. Cvičení se konalo 9. 3. 2014 ve Školícím a výcvikové 

zařízení HZS ČR ve Frýdku-Místku. Jako radioaktivní zářič byl zde použit prvek Cesium 

(Cs
137
). Tento zářič byl totožný se zářičem použitým při porovnávacím měření. 

Vzdálenosti bezpečnostní zóny odpovídají vzdálenosti 5 m. Zářič byl umístěn v červeném 

autě u zadního pravého kola.  

 

 
Obr. č. 16 Vytyčení bezpečnostní zóny 
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Výsledky z mobilního terminálu elektronických dozimetrů 

Vyhodnocení proběhlo na přístroji typu TED-M, model K0040-13. Vyhodnocen byl 

dozimetr SOR/R a jeden dozimetr URAD 155 (v kapitole označen jako URAD 2)  

SOR/R-022 

Výstupem byly naměřené hodnoty v souboru. Soubor obsahoval informace o datu a 

čase, přírůstku v mSv, dávkovém příkon a o celkové obdržené dávce. Přístroj každou 

minutu zkontroluje hodnotu obdržené dávky, a pokud se hodnota zvýší nejméně o 1 µSv, 

provede záznam se všemi hodnotami. Při desetiminutovém měření provede deset záznamů. 

Soubor s naměřenými hodnotami je v příloze č. 2.  

URAD 115 

Výstupem byly naměřené hodnoty v souboru. Soubor obsahoval informace o datu a 

čase, dávkovém příkonu a o obdržené dávce. Při snímání dávkového příkonu byl přístroj 

schopen zaznamenávat informace po 5 sekundách. Při jednom desetiminutovém měření 

tedy záznam obsahoval až 120 záznamů. Celkové měření obsahovalo k 1000 záznamů. 

V příloze č 3. je ukázka z jednoho měření. V přílohách na CD je příloha č 6. Výsledky ze 

srovnávacího měřeni URAD 115. 

Vyhodnocení proběhlo se čtečkou přes infračervený port a přesunutí dat z jednoho 

přístroje trvalo půl hodiny a i tak byla šance na nesprávné vyhodnocení a nutnost přesun 

dat opakovat. Druhý z použitých dozimetrů se nepodařilo vyhodnotit vůbec.   

 

Posouzení měření 

Simulace mimořádné radiační události poskytuje základní informace o sběru dat 

jednotlivých dozimetrů v závislosti na umístění a rozdílných velikostech odečítaných 

hodnot přístrojů. Měření neprokázalo významné rozdíly v naměřených hodnotách, pokud 

se dozimetry URAD 115 a SOR/R používaly jako osobní, a jejich umístění bylo na místech 

pod oděvem. Znatelných rozdílu mezi hodnotami obdržených dávek dosahují dozimetry 

URAD 115, pokud je použijeme jako osobní nebo jako zásahové. 

K zamyšlení by mohla vést i změna způsobu vyhodnocování dozimetrů URAD 115, 

kde ztíženým bodem je přenos dat pomocí infračerveného portu.  
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8. NÁVRH UJEDNOCENÍ VE VYBAVENÍ OSOBNÍMI DOZIMETRY V 

JEDNOTKÁCH HZS ČR 

Takto zadanou kapitolu v zadání bakalářské práce spíše shrnuji jako posouzení 

ujednocení vybavení osobními dozimetry v jednotkách HZS ČR.  

V průběhu minulého století, počínaje vznikem civilní obrany v padesátých letech a dále 

pak schválením Koncepční studie rozvoje oboru speciální dozimetrie v Civilní obraně 

ČSSR na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, vzniká výzkum, vývoj a následná výroba 

speciální dozimetrické techniky[1]. Od této doby vývoj značně pokročil. Pro zdokonalení 

dozimetrické techniky proběhly průzkumy v jiných zemích, které zjišťovaly stav 

v obdobných záchranných organizacích. Byly provedeny odborné studie, které shrnovaly 

požadavky, prováděly testování a vyhodnocování ze kterých dále vzešly doporučení pro 

samotný vývoj.   

Takto vynaložené síly a prostředky pro zdokonalení práce při mimořádných radiačních 

událostech a pro ochranu příslušníku JPO před ionizujícím zářením považuji za správné a 

cílené. Jednotky jsou vybaveny osobními dozimetry pro snímání obdržených dávkových 

ekvivalentů a dozimetry zásahovými, které slouží při zásahu jako indikátory přítomnosti 

zdrojů záření, jako měřiče dávkových příkonů, kontroly doby pobytu i jako prostředek 

umožňující vytyčování bezpečnostních a nebezpečných zón.  

Ujednocení ve vybavení dozimetrickými přístroji v jednotkách HZS ČR proběhlo roku 

2009 a to vydáním pokynu GŘ HZS ČR č. 35/2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní 

služby osobní dozimetrie u HZS ČR. Jednotlivé kraje si pak vypracovaly vlastní pokyny, 

podle kterých se řídí používání dozimetrů. Výjimkou mezi kraji je kraj Moravskoslezský, 

který podle vlastního pokynu upřednostňuje používání dozimetrů URAD 115. Osobní 

dozimetry jsou využívány až v případech potvrzení zdroje záření a jsou umístěny na 

speciálních vozidlech. 

Jestli průkopnický směr, kterým se Moravskoslezský kraj ubírá, je správný, bude 

možné posoudit až odstupem času s vyhodnocením zásahu při mimořádné radiační událost 

nebo s porovnáním cvičení. Podle mého názoru je to možná cesta, za předpokladu 

správného dodržení používání dozimetru URAD 115. A dále je nutné dopracovat 

elektronický systému pro sběr naměřených dávkových ekvivalentů z tohoto dozimetru.    
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ZÁVĚR 

Pravděpodobnost výskytu radiační události se blíží k nule, nelze však říct že je nulová. 

Dodržení sledování překročení obdržených dávek pro příslušníky JPO, jak při postupném 

nabírání nebo při nárazovém obdržení dávky, považuji za důležité, zejména pro předejití 

výskytu deterministických a stochastických účinků, i pro následné zvolení způsobu léčby.   

Bakalářská práce v první části charakterizuje legislativní rámec, základy radioaktivity, 

biologické účinky a ochranu před ionizujícím zářením. Další kapitola je věnována 

dozimetrům URAD 115 a SOR/R-022, kde byly popsány principy použití, hlavní funkce, 

ovládání přístroje a takticko-technická data. V závěrečné kapitole práce jsou shrnuty 

poznatky z praktické části, kde byl proveden dotazníkový průzkum mezi příslušníky JPO a 

bylo provedeno porovnávací měření.   

Z dotazníkového průzkumu plynou obecné poznatky o dozimetrii u HZS ČR věnované 

dozimetrům URAD 115 a SOR/R-022. Oba přístroje byly vyhodnoceny jako spolehlivé, 

uživatelsky jednoduché a přehledné. Dále pak pro výkon profese příslušníka HZS ČR, byly 

přístroje označeny jako dostačující a odpovídají potřebám spojených s plněním povinností 

při radiačních mimořádných událostech.  

V práci uvádím také poznatky z provedeného porovnávacího měření, které poskytují 

základní informace o velikosti rozdílných hodnot dávek při používání dozimetrů jako 

osobních nebo zásahových. Měření poukázalo na významné rozdíly ve velikostech 

obdržených dávkových ekvivalentů u jednotlivých dozimetrů v závislosti na umístění při 

zásahu. Naopak pokud se oba dozimetry URAD 115 a SOR/R používaly jako osobní, 

nevyskytovaly se významné rozdíly v naměřených hodnotách. 

Oba dozimetry mají své specifické místo ve výbavě JPO a jejich schopnosti jsou dány 

jejich funkcemi a technickým provedením. Proto nelze vyhodnotit, zda by jeden byl lepší 

než druhý. 

Využívání dozimetru URAD 115 jako osobního lze provést za dodržení pravidel pro 

načítání dávky, zejména dodržení umístění přístroje v blízkosti referenčního místa a 

způsob práce s ním. Vzhledem k výsledkům z porovnávacího měření bych doporučil 

použití tohoto dozimetru, jako osobního jen v situacích, kdy v místě mimořádné události je 

potřeba sledování obdržených dávek příslušníku, a osobní dozimetry nejsou k dispozici 

nebo jich je nedostatek.   
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Příloha č. 1  

Pomůcka velitele jednotek požární ochrany URAD - 115 
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Příloha č. 2  

Výsledky ze srovnávacího měření SOR/R-022  

 

Datum čas     Přírůstek   Příkon      celkové 

        [mS]     [mSV/h]     [mSv] 

7.4.2014 13:51:10  0,001     0,000000    0,001 

7.4.2014 13:58:10  0,001     0,008571    0,002 

7.4.2014 14:00:10  0,001     0,030000    0,003 

7.4.2014 14:04:10  0,001     0,015000    0,004 

7.4.2014 14:09:10  0,001     0,012000    0,005 

7.4.2014 14:10:10  0,001     0,060000    0,006 

7.4.2014 14:11:10  0,002     0,120000    0,008 

7.4.2014 14:12:10  0,001     0,060000    0,009 

7.4.2014 14:13:10  0,001     0,060000    0,010 

7.4.2014 14:14:10  0,002     0,120000    0,012 

7.4.2014 14:15:10  0,001     0,060000    0,013 

7.4.2014 14:16:10  0,002     0,120000    0,015 

7.4.2014 14:17:10  0,001     0,060000    0,016 

7.4.2014 14:18:10  0,001     0,060000    0,017 

7.4.2014 14:19:10  0,001     0,060000    0,018 

7.4.2014 14:22:10  0,002     0,040000    0,020 

7.4.2014 14:23:10  0,001     0,060000    0,021 

7.4.2014 14:24:10  0,002     0,120000    0,023 

7.4.2014 14:25:10  0,001     0,060000    0,024 

7.4.2014 14:26:10  0,001     0,060000    0,025 

7.4.2014 14:27:10  0,002     0,120000    0,027 

7.4.2014 14:28:10  0,001     0,060000    0,028 

7.4.2014 14:29:10  0,001     0,060000    0,029 

7.4.2014 14:30:10  0,002     0,120000    0,031 

7.4.2014 14:31:10  0,001     0,060000    0,032 

7.4.2014 14:32:10  0,001     0,060000    0,033 

7.4.2014 14:35:10  0,001     0,020000    0,034 

7.4.2014 14:36:10  0,001     0,060000    0,035 

7.4.2014 14:37:10  0,001     0,060000    0,036 

7.4.2014 14:38:10  0,001     0,060000    0,037 

7.4.2014 14:39:10  0,002     0,120000    0,039 

7.4.2014 14:40:10  0,001     0,060000    0,040 

7.4.2014 14:41:10  0,001     0,060000    0,041 

7.4.2014 14:42:10  0,001     0,060000    0,042 

7.4.2014 14:43:10  0,001     0,060000    0,043 

7.4.2014 14:44:10  0,001     0,060000    0,044 

7.4.2014 15:34:10  0,001     0,001200    0,045 

8.4.2014 01:35:10  0,001     0,000100    0,046 

8.4.2014 10:06:10  0,001     0,000117    0,047 

8.4.2014 19:01:10  0,001     0,000112    0,048 

9.4.2014 04:04:10  0,001     0,000110    0,049 
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Příloha č. 3  

Příklad výsledků ze srovnávacího měření URAD 115 (URAD 02) 

 

Dávkový příkon   Datum     Čas     Dávka 

 [mSv/h]                  [mSv] 

 

30,40 04/25/00 23:45:32 0,078 

32,50 04/25/00 23:45:38 0,125 

33,50 04/25/00 23:45:42 0,171 

32,80 04/25/00 23:45:47 0,215 

33,50 04/25/00 23:45:52 0,265 

31,60 04/25/00 23:45:58 0,302 

31,70 04/25/00 23:46:03 0,347 

31,90 04/25/00 23:46:08 0,393 

32,00 04/25/00 23:46:13 0,438 

32,10 04/25/00 23:46:17 0,484 

32,30 04/25/00 23:46:23 0,530 

32,20 04/25/00 23:46:28 0,574 

32,50 04/25/00 23:46:33 0,621 

32,00 04/25/00 23:46:38 0,657 

32,20 04/25/00 23:46:43 0,704 

32,00 04/25/00 23:46:48 0,745 

32,10 04/25/00 23:46:53 0,792 

31,80 04/25/00 23:46:58 0,830 

30,00 04/25/00 23:47:03 0,869 

33,90 04/25/00 23:47:08 0,909 

30,70 04/25/00 23:47:13 0,949 

31,50 04/25/00 23:47:18 0,994 

31,30 04/25/00 23:47:23 1,030 

31,40 04/25/00 23:47:28 1,080 

30,60 04/25/00 23:47:33 1,120 

30,70 04/25/00 23:47:38 1,160 

31,50 04/25/00 23:47:43 1,210 

31,40 04/25/00 23:47:48 1,250 

31,20 04/25/00 23:47:53 1,290 

31,00 04/25/00 23:47:58 1,340 

30,60 04/25/00 23:48:03 1,370 

31,20 04/25/00 23:48:08 1,420 

31,20 04/25/00 23:48:13 1,470 

31,70 04/25/00 23:48:18 1,520 

31,80 04/25/00 23:48:23 1,560 

31,60 04/25/00 23:48:28 1,600 

31,30 04/25/00 23:48:33 1,640 
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31,60 04/25/00 23:48:38 1,690 

31,40 04/25/00 23:48:43 1,730 

31,50 04/25/00 23:48:48 1,780 

31,50 04/25/00 23:48:53 1,820 

31,90 04/25/00 23:48:58 1,870 

31,80 04/25/00 23:49:03 1,920 

31,70 04/25/00 23:49:08 1,960 

31,80 04/25/00 23:49:13 2,000 

31,30 04/25/00 23:49:18 2,040 

31,40 04/25/00 23:49:23 2,080 

31,50 04/25/00 23:49:28 2,130 

31,20 04/25/00 23:49:33 2,170 

31,30 04/25/00 23:49:38 2,210 

31,60 04/25/00 23:49:43 2,260 

31,50 04/25/00 23:49:48 2,300 

31,20 04/25/00 23:49:53 2,340 

31,40 04/25/00 23:49:58 2,390 

31,50 04/25/00 23:50:03 2,430 

31,40 04/25/00 23:50:08 2,480 

31,20 04/25/00 23:50:13 2,520 

31,10 04/25/00 23:50:18 2,560 

31,00 04/25/00 23:50:23 2,600 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

35,00 04/25/00 23:55:14 5,090 

33,10 04/25/00 23:55:19 5,130 

31,00 04/25/00 23:55:24 5,170 

30,60 04/25/00 23:55:29 5,210 

29,60 04/25/00 23:55:34 5,250 

5,79 04/25/00 23:55:39 5,270 

2,46 04/25/00 23:55:44 5,270 

2,22 04/25/00 23:55:49 5,280 

1,46 04/25/00 23:55:54 5,280 

1,10 04/25/00 23:55:59 5,280 

0,84 04/25/00 23:56:04 5,280 

0,75 04/25/00 23:56:09 5,280 
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Příloha č. 4  

Dotazník URAD 115 

Ultra – Radiac U-RAD 115  

březen 2014 

 

Ultra – Radiac U-RAD 115 
 

Dobrý den, 

Jmenuji se David Klimek a jsem studentem na Vysoké škole báňské v Ostravě. Provádím průzkum 

pro svoji bakalářskou práci na téma „Prostředky osobní dozimetrie u jednotek požární ochrany a 

jejich využití v praxi“. Věnujte prosím několik minut svého času k vyplnění následujícího 

dotazníku. 

 

Kolik kusů tohoto prostředku máte na prvovýjezdovém voze? 

o 1 ks 

o 2 a více 

o Žádný 

 

Jak často tento prostředek používáte? 

o Denně 

o 1x týdně 

o 1x měsíčně 

o 1x za půl roku  

o Méně jak 1x za půl roku 

 

Funkce, kterými je tento prostředek opatřen jsou 

o Nedostačující 

o Dostačující 

o Odpovídají potřebám  

o Je jich zbytečně moc  

Je tento prostředek uživatelsky jednoduchý? (z hlediska funkce) 

o Velmi jednoduchý 

o Jednoduchý 

o Dostačující 

o Obtížný 

o Velmi obtížný 
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Ultra – Radiac U-RAD 115  

březen 2014 

 

Zobrazení a čitelnost displeje je 

o Přehledné 

o Nepřehledné 

o  

Je tento prostředek spolehlivý v terénu? (pád, exploze teplota, výdrž baterie) 

o Velmi spolehlivý 

o Dostatečně spolehlivý 

o Méně spolehlivý 

o Nespolehlivý 

 

Je schopný vytyčit BZ a NZ při zásahu na RA látky? 

o Ano vždy 

o Ano obvykle 

o Někdy 

o Nikdy 

o Nevím 

 

Je tento prostředek ovladatelný v zásahovém oděvu? (zásahové rukavice) 

o Velmi snadno ovladatelný 

o Dostatečně ovladatelný 

o Obtížně ovladatelný 

o Velmi obtížně ovladatelný 

 

Je tento prostředek ovladatelný v nejvyšším stupni ochrany? (OPCH + IDP) 

o Velmi snadno ovladatelný 

o Dostatečně ovladatelný 

o Obtížně ovladatelný 

o Velmi obtížně ovladatelný 
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Ultra – Radiac U-RAD 115  

březen 2014 

 

Oceňujete na tomto produktu funkce vyhledávání zdroje záření, kontrola doby pobytu v zamořené 

oblasti či podsvícení displeje? 

o Neoceňuji 

o Oceňuji 

Myslíte si, že pro výkon Vaší profese je tento prostředek 

o Nahraditelný v jednodušším provedení 

o Nahraditelný prostředkem s více funkcemi 

o Nenahraditelný 

o Dostačující 

o Zbytečný  

 

Z jakého kraje pocházíte? 

o PHA       ○  STČ       ○  JHČ 

o PLK       ○  KVK       ○  ULK 

o LBK       ○  HKK       ○  PAK 

o VYS       ○  JHM       ○  OLK 

o MSK      ○  ZLK 

 

Prostor pro jakékoli připomínky k produktu: 
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Příloha č. 5  

Dotazník SOR/R-022 

Osobní dozimetr SOR/R  

březen 2014 

 

Osobní dozimetr SOR/R 
 

 

Kolik kusů tohoto prostředku máte na prvovýjezdovém voze? 

o 1 ks 

o 2 a více 

o Žádný 

 

Jak často tento prostředek používáte? 

o Denně 

o 1x týdně 

o 1x měsíčně 

o 1x za půl roku  

o Méně jak 1x za půl roku 

 

Funkce, kterými je tento prostředek opatřen jsou 

o Nedostačující 

o Dostačující 

o Odpovídají potřebám  

o Je jich zbytečně moc  

 

Je tento prostředek uživatelsky jednoduchý? (z hlediska funkce) 

o Velmi jednoduchý 

o Jednoduchý 

o Dostačující 

o Obtížný 

o Velmi obtížný 
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Osobní dozimetr SOR/R  

březen 2014 

 

Zobrazení a čitelnost displeje je 

o Přehledné 

o Nepřehledné 

o  

 

Je tento prostředek spolehlivý v terénu? (pád, exploze teplota, výdrž baterie) 

o Velmi spolehlivý 

o Dostatečně spolehlivý 

o Méně spolehlivý 

o Nespolehlivý 

 

Je tento prostředek ovladatelný v zásahovém oděvu?  

o Velmi snadno ovladatelný 

o Dostatečně ovladatelný 

o Obtížně ovladatelný 

o Velmi obtížně ovladatelný 

 

Myslíte si, že pro výkon Vaší profese je tento prostředek 

o Nahraditelný prostředkem s více funkcemi 

o Nenahraditelný 

o Dostačující 

o Zbytečný 
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Osobní dozimetr SOR/R  

březen 2014 

 

 

Z jakého kraje pocházíte? 

o PHA       ○  STČ       ○  JHČ 

o PLK       ○  KVK       ○  ULK 

o LBK       ○  HKK       ○  PAK 

o VYS       ○  JHM       ○  OLK 

o MSK      ○  ZLK 

 

 

 

 

 

 

 

Prostor pro jakékoli připomínky k produktu: 

 

 

 

 


