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1. Úvod 

Ionizující záření z pozemských a kosmických přírodních zdrojů vždy ovlivňovalo život na 

zemi. Teprve v návaznosti na objevy tzv. paprsků X německým fyzikem C. W. Röntgenem 

koncem roku 1895 a tzv. uranových paprsků francouzským fyzikem H. Becquerelem 

počátkem roku 1896 se však stalo předmětem vědomé lidské činnosti a zájmu, v souvislosti s 

nimiž se pak zrodil a rozvinul i obor označovaný dnes názvem radiační ochrana a zaměřený 

na ochranu před nežádoucími účinky ionizujícího záření na živé organizmy. 

Zdroje ionizujícího záření působící na člověka jsou z valné většiny přírodního původu 

(uran, radon, kosmické záření aj.), cca 80 % veškeré dávky průměrné populace a dále 

průmyslové (umělé) zdroje ionizujícího záření, které se používají především v medicíně, 

energetice, některých průmyslových aplikacích, výzkumu a ošetření památek a nesmíme 

opomenout ani možnosti vojenského použití. 

Ionizujícím zářením rozumíme zdroje α, β, γ, n, X a případně dalších částic záření o 

energii větší než zhruba 30 eV podle [1]. Dokonce lidské tělo je radioaktivni: okolo 9000 

nestabilních jader se rozpadne každou sekundu v lidském těle.  

Od počátku 20. století bylo možné uměle vytvořit radioaktivní látky, které zvláště po 

objevení jaderného štěpení koncem třicátých let minulého století nacházely stále širší použití 

v průmyslu, energetice, zemědelství, archeologii a zejména v medicíně. Avšak již v roce 1905 

se Pierre Curie obával, že radium v rukou zločinců může způsobit katastrofu, rovněž Louis de 

Broglie vyjádřil ve svem projevu u příležitosti předání Nobelovy ceny v roce 2027 obavy ze 

zneužití jaderné energie.  

Padesát let byly považovány účinky paprsku X a přirozená radioaktivita za pozitivní. Na 

ochranu před zářením se nemyslelo vůbec nebo jen zřídka. Na tragické následky (např. 

ozáření dělnic, které rty zahrocovaly štětce s radiovou barvou pro svítící číselníky), se dbalo 

jen málo [1]. 

Svržení jaderných pum na Hirošimu a Nagasaki v roce 1945 ukázalo ničivý účinek 

ionizujícího záření použitého pro vojenské účely, nehody v jaderných elektrárnách Three-

Mile-Island – USA (1979), v Černobylu – Ukrajina (1986) a ve Fukušimě (2011) s 
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dalekosáhlými následky ukazují, že nesporný přínos použití radionuklidu přináší s sebou i 

vážná rizika při jejich nesprávném použití.  

Příkladem použití ionizujícího záření k zločinu je vražda ruského špiona Alexandra 

Litviněnka v listopadu 2006 v Anglii požitím polonia 
210

Po (polonium - 210), které je čistým 

zářičem alfa a tím je po požití z vnějšku nezjistitelné. Další příklady úmyslného zneužití 

ionozujícího záření jsou uvedeny ve [13]. 

S ohledem na výše uvedené příklady nespravného použití nebo zneužití ionizujícího 

záření a další příklady, které bývají často zveličovány, vyvolává slovo ionizující záření v 

obyvatelstvu skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných 

elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných 

rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí, pak v naprosté většině případů spíše s 

obavami než se snahou tomuto jevu objektivně porozumět a využívat ho pro svůj vlastní 

prospěch. Na druhé straně lidé často vyžadují po lékařích složitá vyšetření např. počítačovou 

tomografii, které ozařuje pacienty vysokou dávkou rentgenového záření. 

Riziko ionizujícího záření je málo poznané, je nedobrovolné a potenciálně (i když jen u 

některých aplikací a s velmi malou pravděpodobností) ohrožující zdraví lidí. Na druhé straně 

protože ionizující záření nelze vidět ani cítit, je vztah mezi ozářením a rizikem často 

nesprávně interpretován z nedostatku znalostí a podceňován, jak tomu svědčí nálezy zářiců ve 

šrotu - vsazce do huti nebo nálezy zářiců na skládce, či přechovávané v lidských příbytcích 

[13]. 

Proto zvyšování znalostí a shromažďování nových poznatků v oblasti snižování rizika 

působení ionizujícího záření je nevyhnutelné pro bezpečné využití ionizujícího záření v 

průmyslu a dalších odvětvích národního hospodářství, k čemuž se snaží přispět i tato práce, 

jejímž cílem je popsat a zhodnotit riziko ozáření ionizujícím zářením při průmyslových 

aplikacích zdrojů ionizujícího záření, za účelem komplexního zpracování této problematiky 

byly navíc vůči zadání doplněny kapitoly o rizicích ozáření z přírodních zdrojů a při 

lékařských úkonech - nukleární medicíně. Poněvadž problematika hodnocení rizika 

ionozujícího záření je záležitost mezioborová zahrnující jadernou fyziku, medicínu a pro 

použití v průmyslu i znalosti průmyslových procesů, predložená práce je zaměřena na shrnutí 
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základních poznatků nutných pro vykonávání prací spojených s použitím ionizujícího záření v 

průmyslu. Práce je členěna na tyto základní části:  

- Zdroje, vlastnosti a účinky ionizujícího záření 

- Průmyslové aplikace zdrojů ionizujícího záření 

- Cesty ozáření pracovníků a způsoby ochrany před ionizujícím zářením 

- Riziko ionizujícího záření, srovnání s ostatními riziky 

Cílem této práce je zhodnotit a popsat riziko ozáření ionizujícím záření při průmyslových 

aplikacích zdrojů ionizujícího záření. 
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2. Zdroje, vlastnosti a účinky ionizujícího záření 

V této kapitole se pojednává o ionizujícím záření a jeho rozdělení na přímo a nepřímo 

ionizující záření. Dále je zde pomocí obrázku názorně ukázán princip ionizace. Ionizujícím 

zářením rozumíme záření o energii větší než zhruba 30 eV (Grupen 2010). 

Pokud ionizující záření prochází prostředím, má schopnost vyvolat jeho ionizaci, což 

znamená vytvoření z elektricky neutrálních atomů kladně a záporně nabité ionty. Na obr. 1.1 

je schématicky znázorněna situace, kde po interakci částice záření s neutrálním atomem 

vzniká kladný a záporný iont. Vznik ionizujícího záření souvisí se stavbou atomů a 

atomových jader. Vzhledem k charakteru ionizačního procesu je možné ionizující záření 

rozlišit na přímo ionizující a nepřímo ionizující. 

 

Obrázek 1.1 Princip ionizace [12] 

Přímo ionizující záření vytváří nabité částice (elektrony, pozitrony, protony, částice 

alfa a beta), které mají k vyvolání ionizace dostatečnou kinetickou energii přímou interakci s 

prostředím, jak je znázorněno na obrázku 1.2. 
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Obrázek 1.2 Přímá ionizace (zdroj: podklady poskytnuté vedoucím bakalářské práce) 

Nepřímo ionizující záření zahrnuje nenabité částice (fotony, neutrony), které jako 

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

ionizující částice. Tyto sekundární částice pak způsobují v prostředí ionizaci, jak je 

znázorněno na obrázku 1.3. 

 

Obrázek 1.3 Nepřímá ionizace (zdroj: podklady poskytnuté vedoucím bakalářské práce)  
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1.2. Stavba atomu a radioaktivita 

V této kapitole je vysvětleno složení atomu na jednotlivé částice, je zde popsána 

definice nukleonového a protonového čísla a princip radioaktivní přeměny. Dále jsou zde 

shrnuty vlastnosti radioaktivní přeměny. 

1.2.1. Atom a jeho stavba 

Atom každé látky je složen ze tří druhů částic: protonů, neutronů a elektronů, což 

znázorňuje obrázek 1.4. 

 

Obrázek 1.4 Stavba atomu [19] 

Jádro atomu tvoří proton a neutron, jejichž společný název je nukleon. Téměř veškerá 

hmotnost je soustředěna právě v jádře atomu. Obal tvoří elektrony, které zpravidla obíhají 

kolem jádra po určených kruhových drahách, orbitech. Stavba atomu je znázorněna na 

obrázku č. 1.4. 

Nukleonové a protonové číslo 

Počet protonů a neutronů v jádře atomu představuje nukleonové (hmotnostní) číslo A, 

charakterizující hmotnost atomu. Protonové (atomové) číslo Z značí počet protonů v jádře a 

zároveň udává počet elektronů v elektronovém obalu a pozici prvku v Mendělejevově 

periodickém systému, což znamená, že prvek přesně identifikuje i z chemického hlediska. 

Rozdíl A-Z udává počet neutronů v jádře. 
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Hmotnostní číslo se označuje jako horní index před chemickou značkou prvku, 

atomové číslo jako dolní index (     
          

  
  
   a tak podobně). Například zinek 

s označením     
   vyjadřuje, že jádro atomu tohoto prvku má 70 nukleonů, z toho 35 protonů 

a 35 neutronů. Zároveň zaujímá tento nuklid 35. místo v Mendělejevove periodickém 

systému.  

Izotopy se nazývají takové látky, které mají stejný počet atomů v jádře (stejné číslo Z) 

a různý počet neutronů v jádře. Příkladem mohou být izotopy vodíku       
 

 
 

 
 , znázorněné 

na obrázku 1.5. 

 

Obrázek 1.5 Izotopy vodíku [18] 

1.2.2. Radioaktivita 

Stabilní jádra však netvoří všechny kombinace počtu protonů a neutronů. Nestabilní 

jádra prvků se samovolně přeměňují na jádra jiných prvků. Tuto přeměnu označujeme jako 

radioaktivní přeměnu, rozpad a jev - radioaktivita. Lehká jádra jsou taková, kde hmotnostní 

číslo A je menší než 20, složena ze zhruba totožného množství protonů a neutronů, v těžších 

jádrech se počet neutronů zvyšuje. Je to proto, že kladně nabité protony se vzájemně 

elektrostaticky odpuzují a tento jev je s více než deseti protony tak silný, že ke stabilitě jádra 

je potřeba nadbytek neutronů, jež mají schopnost vyvinout přitažlivé síly. Izotop bizmutu 

    
    je hraničním prvkem, který má schopnost udržet jádro stabilní. Ostatní těžší jádra 

nejsou stabilní a samovolně se rozpadají na lehčí jádra, která jsou stabilní. Tomuto procesu se 

říká přirozená radioaktivita. Kromě přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá, 

kde prvky se stávají radioaktivními uměle (většinou jadernou reakcí). Umělá radioaktivita má 

stejné zákonitosti jako radioaktivita přirozená [12]. Druh atomů, které mají stejný počet 

protonů, stejný počet neutronů, stejný energetický stav a které podléhají samovolné změně ve 

složení nebo stavu atomovych jader se nazývá radionuklidem [15]. 
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Vlastnosti radioaktivní přeměny 

Radioaktivní přeměnu můžeme charakterizovat třemi základními vlastnostmi: 

1. Dochází ke změně chemické podstaty dané látky. Radioaktivním rozpadem látky nastává 

změna skladby jádra atomu a díky tomu se mění jeden nuklid na druhý, např. radium 

    
    se přeměňuje na radon     

   , uran    
                   

    a dale podle příslušné 

rozpadové řady. 

2. Vnější podmínky jako jsou tlak, teplota, vlhkost a podobně nemají vliv na průběh 

radioaktivního rozpadu, což znamená, že rozpad radionuklidu není možný urychlit, 

zpomalit, či dokonce zastavit. Této vlastnosti se hojně využívá v praxi. Díky tomu, že 

radioaktivní přeměna není závislá na vnějších podmínkách, má velmi široké spektrum 

použití v průmyslu a medicíně. Tato vlastnost na druhou stranu způsobuje při likvidování 

radioaktivního odpadu a při radiačních nehodách nemalý problém, 

3. Radioaktivní přeměnu doprovází tři druhy záření – alfa (jádra helia), beta (elektrony) a 

gama (fotony), působící na hmotné prostředí. 

Pokud dochází k radioaktivní přeměně, je částice záření vyzařována z jádra atomu velkou 

rychlostí. Na základě zákona akce a reakce bude mít nové jádro pohyb opačného směru 

s jistou kinetickou energií. Pohlcením této energie v látce vzniká teplo, jak je schématicky 

znázorněno na obrázku 1.6. 

Tento děj je při nepatrných množství radionuklidů velmi slabý, ale při větších množství se 

zářiče očividně zahřívají. Pomocí tohoto způsobu vzniká energie v jaderných reaktorech. 

Uvolnění tepla vzniká rovněž v uložištích radioaktivního odpadu.  
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Obrázek 1.6 Vznik tepla při radioaktivní přeměně (Zdroj: podklady poskytnuté vedoucím 

bakalářské práce) 

1.3 Zdroje ionizujícího záření 

Zdroje ionizujícího záření lze rozdělit podle způsobu generace záření na 

radionuklidové zářiče a na generátory záření, podle technickeho rešení na uzavřené a otevřené 

zářiče a podle geometrického uspořádání na zářiče bodové, plošné a objemové. 

Dále je možné dělení zdrojů ionizujícího záření podle druhu emitovaného záření (zářič 

α, β, γ, X (rentgenové záření), neutronový zdroj, zdroj urychlených protonů či těžších iontů), 

podle aplikace, k níž je zdroj určen (průmyslové zdroje - např. defektoskopické, lékařské 

ozařovače a podobně), podle své "síly" a tím míry radiačního rizika při jeho používání 

(drobný zdroj, nevýznamný, významný či velmi významný zdroj) podle [14]. 

1.3.1 Radionuklidové zářiče  

Zdroje ionizujícího záření obsahující radioaktivní látky, kde součet podílů aktivit 

radionuklidů a zprošťovacích úrovní aktivit pro tyto radionuklidy je větší než 1 a současně 

součet podílů hmotnostních aktivit radionuklidů a zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit 

pro tyto radionuklidy je větší než 1, [15]. Tyto radionuklidy mohou být přirozené a umělé, jak 

bylo uvedeno výše. 

Zprošťovací úrovně aktivity jsou pro jednotlivé radionuklidy stanoveny hodnotami 

aktivity ve druhém sloupci tabulky č. 1 přílohy č. 1 Vyhlášky [15] a zprošťovací úrovně 

hmotnostní aktivity hodnotami hmotnostní aktivity ve třetím sloupci tabulky č. 1 přílohy č. 1. 
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Zprošťovací úrovně aktivity se vztahují na celkové množství radioaktivních látek v držbě 

jedné osoby jako součást určité radiační činnosti. 

Radionuklidové zářiče mohou být podle [15]: 

a) uzavřené (radionuklidové zářiče, jejichž úprava, například zapouzdřením nebo 

ochranným překryvem, zabezpečuje zkouškami ověřenou těsnost a vylučuje tak za 

předvídatelných podmínek použití a opotřebování, únik radionuklidů ze zářiče). Při 

používání uzavřených radionuklidových zářičů se využívá pouze záření procházející 

obalem ven, vlastní radioaktivní látka do aplikace nevstupuje. Generátory záření z 

tohoto hlediska automaticky spadají do kategorie uzavřených zářičů. Složitější situace 

je u vysokoenergetických urychlovačů a elektronických neutronových generátorů [14], 

kde částice o vysoké kinetické energii nebo neutrony mohou vyvolávat jaderné reakce 

a aktivovat předměty ve svém okolí - mohou indukovaně vznikat otevřené zářiče. 

b) otevřené (radionuklidový zářič, který není uzavřeným radionuklidovým zářičem). 

Jsou to především radioaktivní roztoky, prášky, popř. plyny. Otevřený zářič se dá 

použít jako zdroj záření podobně jako uzavřený zářič. Hlavní využití však spočívá v 

přímém vstupu radioaktivní látky do aplikace. Primárně se vyrábějí a používají v 

radiochemických technologiích. Mohou sloužit jako radionuklidové "stopovače" 

(radioindikátory) ke sledování prostorového nebo časového rozložení přírodních či 

technologických dějů. V lékařských aplikacích - nukleární medicíně - jsou to 

radiofarmaka aplikovaná do vnitřního prostředí organismu. Při manipulacích s 

otevřenými zářiči existuje možnost nežádoucího uvolnění radioaktivních látek do 

okolního prostředí - riziko radioaktivní kontaminace osob a pracovního či životního 

prostředí. 

1.3.2. Generátory ionizujícího záření 

Generátorem ionizujiciho záření je zařízení nebo přístroj vysílající ionizující záření, 

jehož součásti pracují při rozdílu potenciálu vyšším než 5 kV, zejména rentgenová zařízení a 

urychlovače částic. Urychlovač částic je dále specifikovan jako generátor záření o energii 

vyšší než 1 MeV, ve kterém jsou urychlovány částice [15]. 
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V generátorech vzniká ionizující záření v důsledku elektromagnetického urychlování nabitých 

částic. Jsou to především: 

A. rentgenové trubice produkující záření X 

Rentgenové záření (starším názvem záření X či paprsky X) je forma 

elektromagnetického vlnění krátké vlnové délky (cca 10
-9

 - 10
-11

 m), vyzařované jako 

fotony o energii od cca 5 keV až 200 keV. Zdrojem X-záření je vakuová elektronka 

zvaná rentgenka. Je to klasická dioda zapojená v obvodu s vysokým napětím cca 20-

200 kV. Žhavená katoda emituje elektrony, které jsou přitahovány k anodě s vysokým 

kladným napětím, přičemž jsou silným elektrickým polem urychlovány na kinetickou 

energii E a daným napětím U mezi katodou a anodou. Po dopadu na anodu se 

elektrony prudce zabrzdí, přičemž část jejich kinetické energie se přemění na tvrdé 

elektromagnetické záření. X-záření je dvojího druhu: brzdné a charakteristické. 

Rentgenova trubice s anodou chlazenou vodou (W) je znázorněna na obrázku 1.7. 

 

Obrázek 1.7 Rentgenova trubice [20] 

Elektomanetické záření je tím intenzívnější a tvrdší, čím prudší je zabrzdění. Jen 

poměrně malá část (pouze cca 1%) původní kinetické energie dopadající částice se při 

zabrzdění v látce mění na brzdné záření. Většina energie se mnohonásobným 

Coulombovským rozptylem nakonec přenáší na kinetickou energii atomů látky anody - mění 

se na teplo. Brzdné X-záření produkované rentgenkou má spojité spektrum od energií 

blízkých nule až k maximální energii dané téměř hodnotou anodového napětí, znázorněné na 

obrázku 1.8. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
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Kromě brzdného X-záření se spojitým spektrem je vyzařováno i určité menší množství 

charakteristického X-záření s čárovým spektrem (charakteristická dvojice píků Ka, Kb), jehož 

energie nezávisí na anodovém napětí, ale je dána materiálem anody; pro nejčastěji používaný 

wolfram jsou to píky 59,3+67,2 keV (a též pík L kolem 10 keV), které jsou patrné na spojité 

křivce spektra, znázorněného na obrázku 1.8. 

 

Obrázek 1.8 Energeticke spektrum rentgenového záření [14] 

B. urychlovače částic 

Jelikož přírodní radioaktivní látky poskytují omezenou aktivitu a hlavně energii 

emitovaných částic, je nutno se obrátit k umělému urychlování částic. Uměle urychlit 

lze pouze stabilní elektricky nabité částice - elektrony e
-
, pozitrony e

+
 , protony p

+
, 

deuterony d
+
, jádra hélia He

++
 (α-částice) a jádra (ionty) těžších prvků. 

Vysokoenergetické částice bez náboje (jako jsou fotony, neutrony) lze pak získat 

sekundárně - interakcemi urychlených nabitých částic s dalšími částicemi ve vhodném 

terčíku. Přístroje, které působením silných elektrických a magnetických polí urychlují 

nabité částice, se nazývají urychlovače. 

V urychlovačích mohou vznikat prakticky všechny druhy zářeni. Speciální kategorií je 

elektromagnetické synchrotronové záření generované v urychlovačích elektronů a 

neutronové záření vytvářené v neutronových generátorech. Záření produkované v 

urychlovačích se, kromě výzkumu v jaderné a částicové fyzice, používá pro výrobu 

umělých radionuklidů, v radioterapii a v řadě analytických a technologických metod. 

K dosažení vyšších energií záření X než z rentgenky je potřeba složitějších 

urychlovačů jako jsou betatrony nebo lineární urychlovače elektronů, které mohou být 
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buď vysokonapěťové nebo vysokofrekvenční. Méně často mohou být použity 

mikrotrony. Mimo urychlovače elektronů se využívají také urychlovače protonů a 

těžších iontů. V druhotných svazcích jsou poté přítomny další částice – neutrony. 

Celkově je užívaných urychlovačů velké množství. Můžeme je však roztřídit podle 

účelu přibližně do dvou kategorií. V medicíně nebo průmyslu není potřeba velkých 

energií, ale je nutný co největší tok částic. Tyto urychlovače jsou z pohledu radiační 

ochrany podstatnější. Naproti tomu ve fyzice částic vysokých energií je nutnost získat 

největší možnou energii urychlených částic jak je uvedeno v [9]. 

V poslední době se vyvíjejí i laserové zdroje, v nichž je emise X-záření, gama záření a 

částic generována vysokou koncentrací energie z krátkých a velmi intenzívních 

laserových pulzů, dopadajících na vhodný terčík. 

Pozn.: I vakuová televizní či počítačová obrazovka je slabým zdrojem (generátorem) 

měkkého X-záření. 

1.3.3. Rozdělení zdrojů ionizujícího záření geometrického tvaru 

Podle svého geometrického tvaru mohou být zdroje záření podle [14] následující: 

1) bodové - jejichž velikost je mnohem menší než vzdálenost, v níž vyšetřujeme 

emitované záření nebo kde se nachází ozařovaný objekt, 

2) čárové - radioaktivní látka je naplněna v tenké trubičce nebo obsažena v tenkém 

drátku (uvnitř nebo nanesena na povrchu). Čárové zdroje mohou být provedeny jako 

lineární (tvaru úsečky), nebo mohou být ohnuty do křivky libovolného tvaru, 

3) plošné - radioaktivní látka je nanesena v tenké vrstvě na podložce, většinou tvaru 

obdélníku nebo kruhu, 

4) objemové (prostorové) - radioaktivní látka je rozložena v materiálu určitého tělesa, 

nejčastěji tvaru kvádru, válce, koule. 

Rozložení zářiče na délce, ploše nebo v objemu přitom může být homogenní či 

nehomogenní. Bodové, čárové a plošné homogenní zdroje se často používají jako etalonové a 

kalibrační zářiče pro radiometrické přístroje. 
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1.4. Vlastnosti záření 

Tato kapitola je zaměřena na vlastnosti jednotlivých typů radioaktivního záření – alfa, 

beta a gama záření, rentgenového záření a neutronového záření. Zároveň zde budou popsány 

jevy, které mohou vznikat u některých typů záření. 

1.4.1. Alfa záření 

Záření alfa (α) je vytvářeno jádry helia, je složeno ze dvou protonů a dvou neutronů. 

Toto záření má velmi vysokou ionizační schopnost. Jedna alfa částice je schopna ve vzduchu 

tvořit řádově 100 000 iontových párů. Naopak dolet alfa záření je nepatrný. V plynech je to 

jen několik centimetrů, v pevných a kapalných látkách zlomek milimetrů. Mezi alfa zářiče 

řadíme například radium 
226

Ra, plutonium 
238

Pu, americium 
241

Am. 

1.4.2. Beta záření 

Záření beta (β) se vytváří z elektronů vyzařovaných z jádra při volné přeměně jaderného 

neutronu na proton, elektron a antineutrino. Ve srovnání s alfa zářením má záření beta menší 

energii. V plynech je dolet beta záření řádově v metrech, v kapalinách v centimetrech a 

v pevných látkách v milimetrech a výrazně závisí na energii záření. Průchod beta částic může 

způsobit dva jevy – interakce: 

a) ionizace - je to vlastně vznik iontů z důvodu interakce beta částice s atomy látky, 

kterou beta částice prochází. Schopnost ionizace beta záření je mnohem menší než 

záření alfa, 

b) vznik brzdného záření, což je ve skutečnosti rozptyl částice na atomech pod velkým 

úhlem, jenž vyvolá „zrychlení“ částice z důvodu elektromagnetických 

(coulombovských) sil. Tento proces podle Maxwellovy elektrodynamiky vyvolá 

vysílání elektromagnetického záření, fotonů, tzv. brzdného záření o spojitém spektru 

Úbytky energie brzdným zářením jsou značně vyšší v těžkých látkách s vysokým 

protonovým číslem Z. Pravděpodobnost, že tento úkaz nastane, roste s energií záření 

beta a hustotou látky, jíž beta záření prostupuje. Takhle se vyvíjí fotonové záření, 

které má daleko větší pronikavost než prvotní záření beta. Tento fakt je třeba brát 

v úvahu při stínění beta zářičů. Lehké materiály, jako je plexisklo, jsou proto vhodné 
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pro stínění beta zářičů. Nejvíce užívané beta zářiče jsou například síra 
35

S, fosfor 
32

P, 

nikl 
63

Ni, krypton 
85

Kr, strocium a yttrium 
90

Sr+
90

Y a thalium 
204

Tl. 

1.4.3. Gama záření 

Záření gama (γ) je elektromagnetickým zářením, které se skládá z fotonů s velice 

malou vlnovou délkou v řádech 10
-11

 - 10
-13

 m. Vztah pro závislost energie fotonů gama 

záření na jeho vlnové délce je: 

    
 

 
 (J)           (1.3) 

h – Planckova konstanta, h = 6,64 10
-34

 (J.s), 

c – rychlost šíření elektromagnetického záření ve vakuu, c = 3.10
8
 m.s

-1
 

λ – vlnová délka záření (m). 

Emisi záření gama předchází excitace, což je proces, kdy je stabilnímu atomovému 

jádru dodána energie a tudíž nově vzniklé jádro přechází do vyššího energetického stupně, ale 

je nestabilní. Při přechodu tohoto nestabilního jádra do nižšího energetického stupně se prvek 

stabilizuje, vzniká izomerní přechod a přebytek energie se vyzáří pomocí záření gama, jak je 

znázorněno na obrázku 1.9. 

 

Obrázek 1.9 Izomerní přechod (zdroj: podklady poskytnuté vedouucím bakalářské práce) 
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Interval energií u prakticky užívaných zdrojů gama záření se nachází mezi desítkami 

kiloelektronvoltů až jednotek megaelektronvoltů. Mezi nejvíce používané zdroje záření 

řadíme kobalt 
60

C, cesium 
137

Cs a iridium 
192

Ir. Pokud gama záření prochází hmotným 

prostředím, může dojít k těmto interakcím: 

1) fotoefekt – jedná se o střet fotonu gama záření s trvale poutaným elektronem; 

při tomto jevu nastává kompletní absorpce fotonu a uvolnění elektronu 

z atomového obalu, 

2) Comptonův rozptyl – zde se jedná o interakci fotonu gama záření s volným 

nebo volně vázaným elektronem; důsledek tohoto jevu je rozptýlený foton, 

který má nižší energii než jeho prvotní a uvolněný elektron, 

3) tvorba páru elektron a pozitron – při vniknutí fotonu gama záření, který má 

energii záření větší než 1,02 MeV, do oblasti, kde se vyskytuje atomové jádro, 

může dojít za některých podmínek k úplnému vstřebání v elektrickém poli 

atomového jádra a vytváří se dvojice elektron – pozitron; u pozitronu se jedná 

o nestabilní částici rozpadající se na dva fotony o původní energii 511 keV. 

Pouze umělé radionuklidy jsou zdrojem „čistých“ gama zářičů. Přírodní radionuklidy 

mají doprovodné alfa či beta záření. Gama záření je nepřímo ionizující a jeho dolet je závislý 

na energii záření a na pohlcujících vlastnostech prostředí, ve kterém se vyskytuje. 

1.4.4. Rentgenové záření 

Rentgenové záření je elektromagnetické záření s velice krátkými vlnovými délkami 

v rozmezí 10
-9

 az 10
-13

 m. Rentgenová trubice je umělým zdrojem rentgenova záření. 

V přístrojích se používají radionuklidové zdroje obsahující příslušný beta zářič, který je 

zdrojem elektronů a terčík z kovu. Musí zde být dostačující tloušťka terčíku pro kompletní 

pohlcení beta částic. Rentgenové záření dělíme na brzdné a charakteristické. Brzdné záření 

má původ při zabrzdění elektronů na úkor jejich kinetické energie. Závisí na napětí mezi 

katodou a anodou, nikoliv na materiálu anody. Jeho energetické spektrum je spojité. Vznik 

charakteristického záření je při přechodech elektronů v atomovém obalu. Elektron, který 

dopadá na anodu, je schopen za jistých podmínek vyrazit elektron z elektronové dráhy mající 

nízké číslo. Prázdné místo se vyplní elektronem z vyšší dráhy a nadbytek energie je vyzářen 

formou charakteristického rentgenového záření majícího čárové spektrum. Jeho energie je 
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závislá na materiálu anody. Vlastnosti a interakce rentgenova záření jsou stejné jako u gama 

záření podle [10]. 

1.4.5. Neutronové záření 

Neutrony nemají elektrický náboj a jsou podobné hmotnosti jako protony. Jejich 

původ je při jaderných reakcích a spontánním štěpení atomů. Spektrum energie je spojité. 

Zdroji neutronů jsou radionuklidové zdroje, neutronové generátory a jaderné reaktory. 

Používané reakce (α, n) a (γ, n) a spontánní štěpení jsou charakteristické pro radionuklidové 

zdroje. Jsou složeny ze zdroje alfa částic nebo fotonů a terčové látky, ve které je vyvolána 

daná jaderná reakce. Nejběžněji užívanými zdroji neutronů typu (α, n) jsou 
241

Am+Be, 

739
Pu+Be, 

226
Ra+Be, 

210
Po+Be, využívající jaderné reakce 

9
Be (α, n) 

12
C. Použití reakce typu 

(γ, n) je značně obtížnější kvůli velkému energetickému prahu této reakce, tudíž není ve 

většině případů možné najít radionuklid vyzařující gama záření o uspokojivě vysoké energii. 

V praxi je však možné aplikovat pouze tyto dvě reakce: 

9
Be (γ,n) 

8
Be s prahem 1,67 MeV 

2
H (γ,n) 

1
H s prahem 2,23 MeV 

Pouze 
124

 Sb, 
226

 Ra, 
228

Th mohou být použity jako zdroje gama záření. Pro složitější 

akce se používají neutronové generátory, které užívají jaderné reakce 
2
D (α, n), 

3
He nebo 

3
T 

(α, n) 
4
He a jaderne reaktory, které využívají štěpnou řetězovou reakci. Neutrony nereagují 

s elektronovým obalem (jako fotony), ale s jádrem atomů určené látky. Pravděpodobnost 

vzniku určité interakce je závislá na energii neutronů a na vlastnostech látky. Z pohledu 

použití neutronů v praxi jsou nejvýznamnější tyto dva děje: 

a) pružný rozptyl – toto vzájemné působení doprovází změna směru pohybu neutronu a 

přecházení určitého dílu kinetické energie neutronu na atomové jádro. Jako nejčastější 

průběh známe vychýlení neutronů z jejich směru pohybu v blízkosti pole jaderných sil 

atomového jádra. Nastává tedy k zabrzdění rychlých neutronů. Nejběžnější využití 

tohoto procesu je neutronová metoda měření humidity materiálů právě proto, že vodík 

má nejvýraznější brzdící vlastnost, 

b) záchyt neutronu neboli radiační záchyt – během tohoto děje je neutron pohlcen jádrem 

a stane se jeho trvalou složkou. Nuklid, který vznikne, je většinou radioaktivní. Podle 
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záření, které je nově vzniklým nuklidem vyzařováno, jsme schopni rozpoznat prvotní 

nuklid. Na tomto procesu je založena jedna z metod analýzy chemické struktury látek 

– neutronové aktivační analýzy, 

Dalšími vzájemnými působeními s hmotným prostředím jsou nepružný rozptyl, jaderné 

reakce a štěpení jader, jak uvádí [12]. 

1.5. Veličiny a jednotky v ochraně před zářením 

Tato kapitola je zaměřena na veličiny a jednotky v ochraně před zářením. Dále zde 

budou zmíněny zdroje ionizujícího záření, působení ionizujícího záření na látku a působení 

ionizujícího záření na člověka. Na obrázku 1.10 je názorně zobrazeno působení pole 

ionizujícího záření na člověka a na látku z bodového zdroje. 

 

Obrázek 1.10 Působení ionizujícího záření na člověka a na látku [12] 

Zdroje ionizujícího záření se charakterizuji těmito veličinami [12]: 

1) poločas radioaktivní přeměny 

Tato veličina označuje dobu, za kterou klesne počet atomů nebo hmotnost či aktivita 

na poloviční hodnotu hodnoty původní. Značí se písmenem T. Jednotkou této veličiny 

je sekunda (s) nebo jiný vhodný časový rozměr. Poločasy přeměny radionuklidů se 

mohou pohybovat od velmi krátkých (v řádech mikrosekund) až po značně dlouhé 

(miliardy let). Kromě poločasu přeměny se používá i přeměnová konstanta (λ), kterou 
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se značí relativní rychlost přeměny radionuklidů. Mezi poločasem přeměny a 

přeměnovou konstantou existuje souvislost: 

  
   

 
 

     

 
 (s)           (1.1), 

2) aktivita 

Touto veličinou se značí počet radioaktivních přeměn popisovaného radionuklidu za 

jednotku času. Značkou je písmeno „A“ a jednotkou je becquerel (Bq), rozměr je pak [s
-1

]. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi malou jednotku, používají se v praxi její násobky (kB, 

MBq, GBq a tak dále). Aby mohl být přesněji popsán daný radionuklid, použivaji se k aktivitě 

vhodné hmotnostní, objemové nebo plošné jednotky. Poté dostavame: 

hmotnostní aktivitu am (Bq.kg
-1

), 

objemovou aktivitu av (Bq.m
-3

, Bq.l
-1

), 

plošnou aktivitu as (Bq.m
-2

). 

Aktivita klesá s časem (je funkcí času) podle vztahu: 

       
  

     

 
  
 (Bq)         (1.2), 

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

   - aktivita radionuklidu v čase t (Bq), 

T – poločas rozpadu radionuklidu (s), 

t – čas (s), 

3) energie emitovaných částic 

Na této veličině závisí různé vlastnosti vysílaného záření, jako je dolet částice, působení 

záření na člověka a podobně. Jedná se o jednoznačný popis částic vyzářených radionuklidem. 

Jednotkou energie je Joule (J). Rozšířenější jednotky jak v jaderné, tak v atomové fyzice jsou 

elektronvolt (eV) nebo jeho násobky (keV, MeV a podobně). Kde 1 eV = 1,6.      J. 
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Většinou se však určitý nuklid popisuje energetickým spektrem, protože velké množství 

nuklidů neemituje záření jen o jedné energii záření. Energeticke spektrum je pro každý nuklid 

charakteristické a může být spojité nebo čárové, jak je znázorněno na obrázku 1.11. Udává 

procentuální podíl záření vyzářeného v dané energii.  

 

Obrázek 1.11 Druhy energetického spektra záření (zdroj: podklady poskytnuté vedoucím 

bakalářské práce) 

1.6. Působení ionizujícího záření na látku a na člověka 

Působení ionizujícího záření na látku je charaterizováno těmito veličinami: 

a) dávka 

Touto veličinou je popsána energie záření pohlcovaná v hmotnostní jednotce 

ozařované látky. Označuje se písmenem „D“, jednotkou je gray (Gy) a udává se v 

J.kg
-1

. Dávkou 1 Gy je udáváno, že v množství jednoho kilogramu ozařované látky se 

pohltila energie záření 1 J, 

b) dávkový příkon 

Dávkový příkon je označován jako přírůstek dávky za jednotku času. Jeho jednotkou 

je Gy.s
-1

. 
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Působení ionizujícího záření na člověka (a na živé organismy obecně) je charakterizováno 

následujícími veličinami: 

1) ekvivalentní dávka 

Touto veličinou je charakterizována senzitivita jisté tkáně k rozdílným druhům 

ionizujícího záření. Značí se HT a její jednotkou je Sievert (Sv). Tato veličina je dána 

vztahem: 

          (Sv)          (1.3) 

kde: 

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

wR  radiační váhový faktor (-). 

Radiační váhový faktor je bezrozměrná veličina, kterou se označuje závažnost dávky 

dle biologických účinků. V tabulce 1.1 jsou uvedeny radiační váhové faktory různých typů 

záření a různých energií. 

Tabulka 1.1 Radiační váhové faktory wR [15] 

Záření Energie Radiační váhový faktor wR 

fotony, všechny energie 1 

elektrony, miony, všechny energie 1 

neutrony < 10 keV 5 

neutrony 10 keV až 100 keV 10 

neutrony 100 keV až 2 MeV 20 

neutrony 2 MeV až 20 MeV 10 

neutrony > 20 MeV 5 

protony > 2 MeV (mimo odražená jádra) 5 

alfa částice, těžká jádra, štěpné 

fragmenty 

20 
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2) efektivní dávka  

Tato veličina je definovana jako součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek 

HT v tkáních nebo orgánech v lidském těle. Značí se písmenem „E“, její jednotkou je sievert 

(Sv) a je dána vztahem: 

         (Sv)          (1.4) 

HT ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu (Sv), 

wT tkáňový váhový faktor (-). 

Tkáňovým váhovým faktorem se značí relativní příspěvek jistého orgánu nebo tkáně 

k souhrnné zdravotní újmě způsobené rovnoměrným celotělovým ozářením. Tato veličina je 

definována tak, že součet všech tkáňových váhových faktorů přes všechny orgány a tkáně se 

rovná 1. V tabulce 1.2 jsou vyznačeny tkáně a orgány a jejich tkáňové váhové faktory wT. 

Tabulka č. 1.2 Tkáně a orgány a jejich tkáňové váhové faktory podle [15] 

Tkáň, orgán Tkáňové váhové faktory wT 

gonády 0,20 

červená kostní dřeň 0,12 

tlusté střevo 0,12 

plíce 0,12 

žaludek 0,12 

močový měchýř 0,05 

mléčná žláza 0,05 

játra 0,05 

jícen 0,05 

štítná žláza 0,05 

kůže 0,01 

povrch kostí 0,01 

ostatní orgány a tkáně 0,05 
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1.6.1 Biologické účinky ionizujícího záření 

V této kapitole budou zmíněny účinky záření na živou hmotu, účinky ionizujícího 

záření na buňku. Dále zde budou popsány různé radiosenzitivity jednotlivých orgánů a tkání 

lidského organismu. V tabulce 1.3 budou rovněž vypsány biologické účinky ionizujícího 

záření u člověka. Zhodnocení deterministických a stochastických účinků záření je také 

součástí této kapitoly. 

Účinky záření na živou hmotu se řídí zákony, které platí i pro neživé hmoty. Během 

tohoto děje dojde k pohlcení energie, ionizaci a excitaci atomů či molekul, což znamená, že 

energie je předávána elektronům. Díky složité organizaci živé hmoty je tento proces složitý a 

zahnuje řadu dalších fyzikálních jevů. 

 Existují různé teorie o účincích záření na živou hmotu, jak je uvedeno ve [2]: 

a) zásahová teorie – dochází zde k místnímu pohlcení energie a fyzikálně chemickému 

nebo funkčnímu zvratu postižené soustavy, 

b) radikálová teorie – je založena na účinku ionizujícího záření na molekule vody. Téměř 

všechny biologické látky jsou z více než 70% složeny z vody. Při zasažení molekul 

vody ionizujícím zářením dochází ke vzniku H a OH radikálů a dále látek schopných 

oxidace HO2, H2O2, jež mají schopnost nepřímo ovlivňovat metabolické procesy, 

c) teorie duálové radiační akce – podle této teorie je hlavním předpokladem postižení 

buňky dosáhnutí dané kritické hodnoty místní hustoty energie v určitém časovém 

sledu. Původ této teorie je dán ze dvou složek: ze studií chromozomálních aberací 

v buňkách a ze studií, které používá Rossiho počítač. Ten zaznamenává částice 

procházející malým objemem tkáně, 

d) teorie molekulárně biologická – udává, že poškození se vytváří při zkombinování 

dvou prvotních procesů. Ty se dějí na dvojvláknech nukleové kyseliny, která 

představuje jádro buňky. 

Účinky záření na buňku velice úzce souvisí s buněčným dělením, pomocí kterého se nové 

buňky zrodí. Buněčné dělení může být buď mitotické (nepřímé), což je složitý dělící děj, 

který je vyznačován v mikroskopickém obraze viditelnými změnami jaderné hmoty buňky – 
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chromatinu, jenž se do jisté doby mění v podkovitě ohnuté tyčinky – chromozomy nebo méně 

běžné amitotické (přímé). 

Účinky ionizujícího záření na buňku jsou následující: 

1) smrt buňky neboli buněčná deplece – ke smrti může docházet už v interfázi, což je 

mezičas mezi dvěma buněčnými děleními. K tomu dojde pouze při velmi vysoké 

dávce záření. Důležitějším druhem buněčné smrti je záhuba vázána na mitózu, na 

buněčné dělení. Projev tohoto typu smrti buňky představuje neschopnost buňky se 

ještě dělit. Nazýváme ji mitotická smrt buňky a dochází k ní při menších dávkách než 

u interfáze. Z této teorie plyne, že nebezpečný efekt záření se projeví ve tkáních 

s rychlým buněčným dělením. 

2) změna cytogenetické informace – u tohoto poškození dochází ke změně genetické 

informace v chromozomech, které jsou nositeli zakódovaných vlastností genů. Při 

ozáření je vyvolána mutace, jež lze rozdělit na základě jednoho dělení na bodové, 

genové a chromozomové. Dalšími typy mutací jsou mutace gametické, které ovlivňují 

zárodečné žlázy a postupují do dalších generací a mutace somatické, jež se týkají 

jiných orgánů a tkání. Příznaky somatických mutací se projevují u nositele, v ozářené 

tkáni a úzce souvisí se vznikem rakoviny. 

Každý orgán či tkáň v lidském těle má odlišnou radiosenzitivitu. V každé tkání se proto 

po ozáření projeví odlišné biologické účinky. Tkáně, ve kterých dochází rychlé buněčné 

dělení, mají z obecného hlediska velkou radiosenzitivitu (lymfoidní orgány, aktivní kostní 

dřeň, pohlavní žlázy, střevo). Nejmenší radiosenzitivitu naopak vykazují svaly a centrální 

nervový systém. Z pohledu porušení tkáně, která je spjata s buněčnou smrtí, můžeme roztřídit 

náchylnost tkání či orgánů k navození cytogenetického efektu, což je vnímavost na vznik 

nádorů. Tu mají nejvyšší kostní dřeň, žaludek a plíce.  

Hlavními druhy účinků záření u člověka, které jsou přehledně shrnuty v tabulce 1.3, jsou: 

1. akutní nemoc z ozáření – k tomuto účinku dochází po jednorázovém ozáření dávkou 

vyšší než 1Gy. Vzhledem ke stupni ozáření může dojít od poruchy krvetvorných 

orgánů a trávicího traktu až k poruše centrálního nervového systému, 
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2. akutní lokální změny – vzhledem k tomu, že kůže tvoří povrch celého těla, je nutné jí 

věnovat největší pozornost. Stupeň jejího poškození je přímo úměrný dávce, druhu 

ozáření, velikosti ozářeného pole a na lokalizaci. K poškození zpravidla dojde při 3 Gy 

a více. Dále může docházet k postižení fertility neboli plodnosti po ozáření gonád, 

k radiačnímu zánětu plic nebo radiačnímu zánětu nosohltanu, 

3. nenádorová pozdní poškození – k těmto postižením může docházet při dlouhodobém 

vystavování ozáření a jsou dány dávkovým prahem, který je velký díky časovému 

rozložení dávky. Je zde zařazen především zánět kůže a zákal oční čočky, 

4. zhoubné nádory – jedná se o nejvážnější pozdní somatické účinky ionizujícího 

záření. Nádor se neobjeví bezprostředně po ozáření, ale až po víceleté časové periodě, 

kdy nedochází k žádnému projevu. U leukemie je to 5 – 20 let, u nádorů plic 10 – 40 

let, 

5. genetické změny – zde dochází k poškození buňky potomstva u ozářených osob. 

Hlavní příčinou této změny, jež má dědičné účinky, je gametická mutace, která má 

původ v jádře zárodečných buněk (vajíčka, spermie) u pohlavních žláz. Zmutovaný 

gen má schopnost rozmnožení i při dělení buňky a proto je mutace předána k dalším 

generacím. Genetickými vývojovými vadami mohou být Downův syndrom, změna 

poměru pohlaví u populace, 

6. vliv záření na vývoj plodu – radiosenzitivita plodu je velmi vysoká, protože se jedná 

o rychlodělící se buňky. Postižení je závislé na dávce záření a na fázi vývoje daného 

plodu.  

Tabulka 1.3 Biologické účinky záření [12] 
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Pro vztah dávky a účinku rozeznáváme dva základní druhy účinků: 

a) deterministické účinky – závažnost těchto účinků roste s dávkou od daného dávkového 

prahu a nastávají tehdy, dojde-li ke smrti části ozářené buněčné populace. Patří zde 

například akutní nemoc z ozáření nebo radiační zánět kůže. Souvislost s ozářením je u 

nich zpravidla zřejmá jak z hlediska dozimetrického (důkaz vysoké jednorázové 

dávky), tak z hlediska medicínského, neboť klinický obraz je víceméně 

charakteristický, nehledě na okolnosti nehody, které jsou zřejmé. Vztah dávky a 

účinku je charakterizován existencí dávkového prahu, jak je znázorněno na obrázku 

1.12, kde na vodorovné ose je znázorněna dávka a na svislé závažnost poškození. 

 

Obrázek 1.12 Deterministické účinky záření [12] 

b) stochastické účinky – tyto účinky jsou způsobeny změnami v genetické informaci 

buňky (mutacemi) a přiřazuje se k nim bezprahový, většinou lineární vztah mezi 

dávkou a účinkem. Porovnání účinků na dávce nese statistický profil, proto byl tento 

účinek nazván stochastický (pravděpodobnostní, náhodný). U množství dávky záření 

není menší nebezpečí projevu u jedince, ale u populace se mění četnost zhoubných 

novotvarů a dědičných poruch. Společně s dávkou roste pro jedince pravděpodobnost 

poruchy, jak je znázorněno na obrázku 1.13. 
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Obrázek 1.13 Stochastické účinky záření [12] 

Cílem úsilí o průkaz vlivu škodliviny na zdravotní stav je nalezení kvantitativních 

vztahů mezi dávkou a účinkem, popřípadě odvození obecně platných funkcí, které tento vztah 

popisují. Kvantifikace škodlivého faktoru je zde usnadněna tím, že míru ozáření – ať už k 

němu došlo jakýmkoliv mechanismem a z jakýchkoliv zdrojů – lze vždy převést na společný 

ukazatel, totiž dávku. Zdrojem dat je série dlouhodobých studií u nadměrně ozářených skupin 

lidí. Nejvýznamnějšími skupinami je populace ozářená r. 1945 v důsledku jaderného útoku na 

Hirošimu a Nagasaki, dále několik skupin pacientů ozařovaných z léčebných důvodů a 

několik skupin profesionálně ozářených pracovníků, kam patří zejména horníci uranových 

dolů. Nálezy v jednotlivých skupinách nejsou v zásadním rozporu a to vytváří předpoklad pro 

pokus o jejich souhrnné zhodnocení a zobecnění, jak uvádí [5]. 
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2. Průmyslové aplikace zdrojů ionizujícího záření 

 Použití rentgenového záření a radionuklidů v průmyslu  

Rentgenové záření se používá v průmyslu následujícím způsobem: 

- krystalografie - užívá rentgenova záření ke zkoumání atomové struktury látek, 

krystalových mřížek, 

- rentgenová spektroskopie - zkoumá vlastnosti látek na základě charakteristického 

spektra Rentgenova záření, které vysílají, 

- průmyslový rentgen - slouží ke kontrole velkých strojírenských výrobků, zejména 

tlakových nádob a kotlů, resp. jejich svarů. Pracují s vysokými energiemi, 

- bezpečnostní rentgeny - jsou od začátku 21. století běžné na letištích, u vstupu do 

vládních budov a podobně a slouží ke kontrole zavazadel. Používají poměrně malé 

dávky záření o vysoké energii. 

RTG záření může pronikat pevnými látkami a je jimi postupně absorbováno, přičemž 

stupeň pohlcování závisí na parametrech jako jsou energie záření, hmotnost částice a hustota 

pohlcované latky. Těchto vlastností se využívá v mnoha průmyslových, vědeckých a 

medicínských odvětvích, jak je uvedeno v [11]. 

V průmyslu se používají jak uzavřené nebo otevřené zářiče, využívá se přitom jejich 

vlastností jako nezávislost jaderných procesů na okolním prostředí (na teplotě, tlaku a 

vlhkosti), velká senzitivita měření, schopnost provádět metody měření bez odebrání vzorků a 

bezdotykovým principem, možnost použití výstupů z detektorů v regulačních obvodech, což 

vede k možné automatizaci jistého technologického chodu. 

U uzavřených zářičů, které fungují jako zdroje alfa, beta, γ, RTG a neutronového 

záření, je využíváno procházení záření materiálem, protože koeficient zeslabení a také 

koeficient rozptylu záření jsou závislé kromě energie záření na distanci zdroje a detektoru, 

středním atomovém číslu prostředí a hustotě. Dle změn záření, ke kterým se dojde po těchto 

procesech, je možné určit vlastnosti fyzikální nebo chemické, jež jsou pro danou látku 

charakteristické. Na rozdíl od uzavřených zářičů slouží otevřené zářiče jako stopovače neboli 

indikátory. Instalují se rovnou do systému, jenž je sledován.  
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Z celkového počtu více jak 1800 radionuklidů se jich průmyslově využívá asi 200, 

většina z nich se vyrábí uměle. Radionuklidy se využívají v průmyslu a ostatních odvětvích 

hospodářství pro následující účely: 

1) využití v průmyslu – průmyslová defektoskopie (odhalování skrytých vad materiálu), 

hlásiče kouře a požáru, měření tloušťky materiálu (využití poznatku pohlcování záření 

materiálem), trasovací metody (radioizotop se přimísí např. ke zpracovanému 

materiálu a umožňuje tak kontrolovat pohyb tohoto materialu), 

2) využití v zemědělství – šlechetnictví (ozařování semen dochází k mutacím a umožňuje 

získat plodiny s pozměněnými vlastnostmi nebo vytvářet zcela nové), ochrana 

skladovaných potravin (ozářením potravin radiokobaltem se zničí mikroorganismy 

způsobující hnilobu), chov hospodářských zvířat (analýza záření z radioindikátorů 

slouží k optimalizaci krmných dávek nebo ke kontrole zdravotního stavu zvířat), 

3) využití v ochraně životního prostředí – především k indikaci a analýze škodlivých 

látek v půdě a ovzduší, 

4) využití v dalších oblastech – nejznámější aplikací přírodní radioaktivity v archeologii 

je zjišťování stáří předmětu z organických materiálů měřením aktivity radioizotopu 

uhlíku; neutronová a rentgenová analýza slouží k ověření pravosti nebo zjišťování 

původu uměleckých předmětů; vodohospodáři využívají radionuklidy k měření 

průtoku v řekách a vodovodních potrubí, k ošetření odpadních vod; v geologickém 

průzkumu se využívá tzv. radioaktivní karotáž – k určení stáří geologických vrstev, 

vlhkosti půdy, přítomnosti půdní vody či ropy; ionizující záření taktéž slouží k 

bezpečnostní detekci na letištích, k prověření materiálů ukládaných na skládky či v 

restaurátorských dílnách. 

Vysokými dávkami záření lze konzervovat a sterilizovat materiály a předměty - zahubit 

mikroorganismy (bakterie, spory, viry) na povrchu i uvnitř. Ozářením těchto materiálů, 

uzavřených v příslušných obalech, lze tak zabránit biologickému rozkladu potravin či 

připravit sterilní materiály (např. obvazové) pro medicínské použití. K radiační sterilizaci se 

většinou používá záření γ ze silných radionuklidových ozařovačů s 
60

Co nebo 
137

Cs, ozařuje 

se dávkou min. 25 Gy a vyšší. Celý proces je nedestruktivní, může probíhat uvnitř obalu 

výrobku, lze jej použít i na teplotně labilní látky či unikátní předměty (konzervace exponátů v 
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muzeu). Další příklady použití radionuklidu v průmyslu obsahuje [11]. Přehled přirozených a 

umělých radionuklidů používaných v průmyslu je uveden v tabulce 2.1.  

Tabulka 2.1 Přirozené a umělé radionuklidy používané v průmyslu [21] 

Přírodní radionuklidy  

14
C Určování stáří dřeva a ostatních materiálů obsahujících uhlík (do stáří 20 000 

let) a podzemní vody (do stáří 50 000) let. 

36
Cl Měření zdrojů chlóru a stáří vody (do stáří 2 miliony let) 

210
Pb Určování stáří pískových vrstev do stáří 80 let 

3
H (tritium) Měření stáří podzemních vod (do 30 let) 

Umělé radionuklidy 

241
Am Skenování, prosvěcování, kouřové detektory, měření úrovně materiálu v 

zasobníku a měření obsahu popelovin v uhlí 

137
Cs Trasovací látka pro určení pro urceni původu eroze a usazování půdy, 

měření úrovně materiálu, nízkoúrovňová gama sterilizace 

51
Cr Označování písku k určení eroze pobřezí, v lékařství jako značkovací látka 

pro sledování proudění krve 

60
Co, 

140
La, 

46
 

Sr, 
110

Ag, 
198

Au 

Dohromady se používají ve výsokých pecích k určení doby pobytu vsazky a 

objemu produkce ke stanovení výkonu vysoké pece 

60
Co Široce používán pro sterilizaci gama, průmyslová radiografie 

(prosvěcování), stanovení hustoty a sledování úrovně 

198
Au 

99
Tc Stádium pohybu odpadní vody a tekutých odpadů v kanálech, trasování 

odpadních vod z továren pro sledování znečištění oceánů, sledování pohybu 

říčního písku a písku na dně oceánů 

 98
Au Značkování písku pro stádium eroze pobřeží 

3
H (vázaný ve 

vodě) 

Trasování odpadových vod a tekutých odpadů 

192 
Ir Gama prosvěcování, defektoskopie ocelových součástí 

85
Kr Trasovací plyn pro průmyslová měření proudění plynu, např. úniku 

vzduchu v hlubinných dolech  

54
Mn Predikce chování těžkých kovů v důlních odpadních vodách 
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63
Ni Světelné senzory plazmových displejů, detektory tloušťky 

75
Sc  Gama prosvěcování a nedestruktivní zkoušky 

90
Sc Průmyslová měření 

204
Tl Průmyslová měření 

169
Yt Gama prosvěcování a nedestruktivní zkoušky 

65
Zn Predikce chování těžkých kovů při vypouštění důlních vod 

 Příklad použití radionuklidu 85Kr jako trasovacího plynu pro měření ztrát vzduchu v 

dolech 

Použití 
85

Kr pro měření ztrát vzduchu (větru) závalovými prostory v dolech je popsáno 

v [16]. V hlubinných kamenoúhelných dolech se dobývá uhlí ve stěnových porubech. Uhelná 

sloj se rozpojuje kombajnem a uhlí se odtěžuje dopravníky a těžní jámou na povrch. Porub je 

znázorněn na obrázku 2.1. Strop sloje je vyztužen posuvnou porubní výztuží, za kterou 

dochází k porušování a zavalování nadložních hornin do prazdneho prostoru po vyrubaném 

uhlí. Vzniká tak propustné prostředí, kterým proudí část vzduchu (větru) přiváděného do 

porubu představující ztráty z celkového množství přiváděného vzduchu do porubu. 

 

Obrázek 2.1 Stěnový porub hlubinného úhelného dolu [22] 

 

V důsledku ztrátového proudění vzduchu závalem dochází zaprvé ke snížení 

objemového průtoku vzduchu samotným porubem a tím ke zhoršení mikroklimatických 

poměrů na pracovišti a zadruhé ztrátové větry proudící závalem přivádějí kyslík k 
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ponechanému uhlí s následným nebezpečím vzniku jeho samovznícení. Jelikož měření úniku 

větru do závalu standardními metodami není možné, byla v 80. letech minulého století 

vyvinuta a používaná ve Vědecko – výzkumném uhelném ústavu v Ostravě metoda měření 

ztrát větru do závalu pomocí trasovacího plynu 
85

Kr. 

Uspořádání měření pro stanovení ztrát větru závalem Vz je znázorněno na obrázku 2.2, 

směr proudění větru je znázorněn šipkami. Na vtažné chodbě privádějící vzduch (větry) do 

porubu o objemovém průtoku V1 (m
3
.s

-1
) se v měřícím bodě A vypouští přes kalibrovaný 

průtokomer trasovací plyn 
85

Kr o průtoku V0 (m
3
.s

-1
) a objemové aktivitě a0 (Bq.m

-3
). Plyn je 

skladován a transportován v tlakové láhvi umístěné v olověném kontejneru. Měřící bod B se 

nachází ve stanovené vzdálenosti od bodu A (stanovené tak, aby došlo k promíchání 

trasovacího plynu s proudícím vzduchem) a v tomto měřícím bodě se stanoví objemová 

aktivita proudícího vzduchu a1 (Bq.m
-3

), z níž se vypočte objemový průtok vzduchu 

přiváděného do porubu V1. Na styku vtažné chodby a závalového prostoru dochází k oddělení 

části proudících větrů do závalů Vz o objemové aktivitě a1 (kde se pohybují podstatně nižší 

rychlostí než proudění vzduchu v porubu) a na výstupu větru z porubu se k proudění tyto 

ztrátové větry opět přidávají. Tyto jsou však čisté, poněvadž v důsledku nižší rychlosti 

proudění větru závaly dochází ke zpoždění výstupu označkovaných větrů ze závalového 

prostoru. V bodě C na výdušné chodbě se sleduje objemová aktivita proudícího vzduchu a2.  

 

Obrázek 2.2 Uspořádání měření ztrát vzduchu závalem pomoci 
85

Kr 
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Stanovení objemového průtoku vzduchu V1 proudícího chodbou se provede (za 

předpokladu, že celková aktivita AA=V0.a0 (Bq.s
-1

) vypouštěného 
85

Kr v bodě A se rovná 

aktivitě proudícího vzduchu AB = V1.a1 v bodě B po smíšení s vypouštěným 
85

Kr ze vztahu: 

      
  

  
 (m

3
.s

-1
)          (2.1) 

kde: 

V0 objemový průtok trasovacího plynu 
85

Kr vypouštěný do proudícího vzduchu ve vtažné 

chodbě, měřený kalibrovaným průtokoměrem (m
3
.s

-1
), 

a0 objemová aktivita vypouštěného trasovacího plynu 
85

Kr (Bq.m
-3

), 

a1 objemová aktivita proudícího vzduchu v bodě B (po smísení s trasovacím plynem 

vypouštěným v bodě A) (Bq.m
-3

). 

Stanovení objemového průtoku ztrátových větrů proudících závalem Vz za 

předpokladu, že celková AC=AB-Az (Bq.s
-1

) tj. vzduch vycházející z porubu závalu je ředěn 

ztrátovými větry vycházejícími ze závalu, které jsou v daný okamžik čisté v důsledku značně 

pomalejšího proudění závalem), se provede pomoci vzorce: 

      
     

  
 (m

3
.s

-1
)         (2.2) 

Po dosažení za V1 z rovnice (2.2) je konečný vztah pro výpočet Vz: 

      
         

  
  (m

3
.s

-1
)         (2.3) 

a1 objemová aktivita proudícího vzduchu v bodě C (po smísení s vystupujícím vzduchem 

ze závalu) (Bq.m
-3

). 

Ze vzorce (2.3) vyplyvá, že pro stanovení Vz je potřebné změřit pouze průtok 

vypouštěného značkovacího plynu V0 a objemové aktivity proudících vzdušin v bodech B a 

C. Tímto způsobem je možné provádět měření průtoku vzdušin, které nejsou možné provádět 

jinými způsoby. 
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3. Cesty ozáření pracovníků a způsoby ochrany před ionizujícím 

zářením 

Z hlediska ochrany před ionizujícím zářením jsou důležitými charakteristikami 

jednotlivých radionuklidů tyto: typ radioaktivního rozpadu, poločas přeměny, energie 

emitovaného záření a jeho doběh v okolním prostředí jak je uvedeno v [12].  

3.1 Vnější ozáření  

K vnějšímu ozáření osoby ionizujícím zářením dojde, pokud se zdroj záření nachází 

vně této osoby. Na obrázku 1.10 je názorně zobrazeno vnější ozáření polem ionizujícího 

záření člověka a látky z bodového zdroje. K vnějšímu ozáření dochází uzavřenými 

radionuklidy (včetně generátorů záření) a rovněž otevřenými radionuklidy. 

3.1.1 Ochrana před vnějším ozářením 

Ochrana před vnějším ozářením se provádí následujícími způsoby: 

A. ochrana vzdáleností  

Tento způsob ochrany využívá skutečnost, že dávka, popřípadě dávkový příkon se snižuje 

se čtvercem vzdálenosti od místa záření (zdroje). Tento výrok je platný po vzdálenost, která 

několikrát převyšuje velikost zářiče. Reálný formát zářiče je zapsán v osvědčení. Ochrana 

vzdáleností se zakládá na tom, aby byl pracovník, jenž manipuluje se zdrojem ionizujícího 

záření, co nejdále od něj. K tomu jsou někdy potřeba ochranné pomůcky jako jsou pinzety, 

kleště, manipulátory. Princip této ochrany před zářením je využíván rovněž u skladování a u 

převozu látek, které vyzařují ionizující záření. 

B. ochrana časem 

Radiační zátěž zaměstnance vzrůstá s časem, což znamená, že by pracovník měl být 

v blízkosti zdroje ionizujícího záření pouze po nezbytně nutnou dobu. Aby byla minimální 

doba pro práci v blízkosti zdroje co nejefektivnější, je třeba si předem a vědomě naplánovat 

úkony a nachystat místnost, ve které bude práce probíhat. Pokud se jedná o práce s vyšší 

aktivitou, navrhuje se operaci uskutečnit bez přítomnosti zářiče a teprve poté ji provést. U 

velmi rizikových případů je nejlepší způsob snížení dávek střídání zaměstnanců. 
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C. ochrana pomocí stínění 

Princip této ochrany je založen na postavení pohlcujícího materiálu mezi zdroj záření a 

zaměstnance. Typ pohlcujícího materiálu závisí na typu záření. Vzhledem k nepatrné 

pronikavosti záření alfa postačuje k jeho stínění úzká vrstva gumy nebo plexiskla. Ve většině 

případů se ale nepoužívá stínění žádné, jelikož postačuje pohlcení alfa záření ve vzduchu. 

Užití látek s malou hustotou je charakteristické pro zastiňování beta záření, jelikož je zde 

menší možnost vzniku brzdného záření než při používání těžkých materiálů jako je olovo. 

Avšak pro zářiče beta, které mají vysokou aktivitu, je nutné použít kombinovaná stínění, která 

jsou složena z vrstvy lehkého a vrstvy těžkého materiálu, právě pro případ vzniku již 

zmíněného brzdného záření, které vzniká i v materiálech obklopující zdroj záření. Rentgenové 

záření a záření gama bude nejvíce pohlceno v těžkých kovech, jelikož pravděpodobnost 

fotoefektu, což je jev typický pro elektromagnetické záření, vzrůstá s protonovým číslem 

materiálu, jímž prostupuje záření. Nejvíce používaným prvkem pro stínění rentgenového a 

gama záření je olovo. Pojem polotloušťka nám určuje tloušťku vrstvy materiálu, který 

oslabuje dávku nebo dávkový příkon na poloviční původní hodnotu. Tuto veličinu 

vypočítáme pro případ geometrie úzkého svazku ze vztahu: 

     
   

 
 (m)           (3.1) 

kde: 

μ lineární součinitel zeslabení gama záření v materiálu, jehož polotloušťku chceme 

vypočítat (m
-1

).  

Je-li nám polotloušťka známa, můžeme zeslabení dávky, popřípadě dávkového 

příkonu při použití stínícího materiálu o tloušťce d vypočítat ze vztahu: 

   
  

     (-)           (3.2) 

Jako ideální tloušťku pro stínění považujeme tloušťku rovnající se sedmi 

polotloušťkám. Dávkový příkon gama záření se tím zmenší asi na 1%. Dávkový příkon ještě 

zmenšíme na 0,1%, je-li použita vrstva, která odpovídá 10 polotloušťkám. Následující 

zvětšování tloušťek stínících materiálu je už neúčelné. 



40 

 

Pro stínění neutronů je důležité jejich zpomalení, aby byly následně absorbovány 

příhodným pohlcovacím materiálem. Jelikož mají zpomalené neutrony nižší energii a menší 

radiační váhový faktor, tvoří neutronové zpomalení značný faktor ochrany lidí. Zpomalení 

neutronů dosáhneme pomocí látek bohatých na vodík, kde je neutronům odebírána energie 

pomocí pružného rozptylu na jádře atomu vodíku. Záchyt neutronu jádrem atomu je užíván 

pro pohlcení již už zpomalených nebo pomalých neutronů. Nejlepšími pohlcovači pomalých 

neutronů je kadmium, bor a indium. Aby bylo pohlcení tepelných neutronů efektivní, 

postačuje kadmium, které má tloušťku 1 mm. Jelikož je při pohlcování neutronů jádry boru či 

kadmia přítomno záření gama, je nezbytné použití vrstvy kadmia nebo boru a také vrstvy 

bohaté na vodík. Použití polyetylénu (látka bohatá na vodík obsahující sloučeniny boru) je 

také jednou z variant absorpce neutronů. Jako součást stínících materiálu je nutné použít také 

vrstvu těžké látky jako je olovo kvůli doprovázejícímu záření gama. Plánování materiálu pro 

stínění neutronů je velmi citlivým a složitějším tématem, než navrhování tloušťky stínění u 

záření gama, neboť záchytné reakce mohou vést ke zrodu radionuklidů. Prvotně nečinné látky 

se tak mohou reakcí proměnit v účinné zářiče beta či gama.  

Aby bylo dosazeno požadovaného účinku, je optimalní použití všech tří typů ochrany, 

to znamená ochrany časem, vzdáleností a stíněním. V praxi to bohužel není vždy možné a tak 

se hledají kompromisni řešení a kombinace, aby byly následky minimální. 

3.2. Vnitřní ozáření  

Vnitřní ozáření je ozáření osoby ionizujícím zářením z radionuklidů vyskytujících se v 

těle této osoby, zpravidla jako důsledek příjmu radionuklidů požitím nebo vdechnutím. Mezi 

otevřené radionuklidové zářiče řadíme například radioaktivní plyny a aerosoly, radioaktivní 

roztoky a práškové radioaktivní látky. Podle hrozby a účinků na zdraví rozdělujeme otevřené 

zářiče na nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi významné. U této kategorizace 

vzniká důležitý pojem – zprošťovací úroveň aktivity, což je hodnota hmotnostní aktivity nebo 

souhrnné aktivity, kde se zamoření stává zanedbatelným při nepřekročení této hodnoty. 

Zprošťovací úrovně aktivity a zprošťovací úrovně hmotnostní aktivity jednotlivých 

radionuklidů jsou vymezené v [15]. Toto nepřekročení zprošťovacích úrovní aktivity se pro 

směsi radionuklidů dokazuje: 



41 

 

- součtem podílů aktivit daných radionuklidů a náležejících zprošťovacích úrovní 

aktivit, což nesmí být číslo větší než 1, 

- součtem podílů hmotnostních aktivit daných radionuklidů a náležejících 

zprošťovacích úrovní hmotnostních aktivit, což nesmí být větší než 1. 

Nevýznamný zdroj ionizujícího záření je taková radioaktivní látka, u které není součet 

podílů aktivit radionuklidů a náležejících zprošťovacích úrovní aktivity větší než 1 anebo není 

součet hmotnostních aktivit radionuklidů a náležejících zprošťovacích úrovní aktivity větší 

než číslo 1. 

Drobným zdrojem ionizujícího záření je otevřený radionuklidový zářič, jenž není 

nevýznamným zdrojem a u kterého je součet podílů aktivit nebo hmotnostních aktivit daných 

radionuklidů a hodnot aktivit nebo hmotnostních aktivit těchto radionuklidů uvedených v [15] 

nižší než číslo 1. 

Jednoduchý zdroj ionizujícího záření je zdroj, jenž není nevýznamným, drobným, 

významným ani velmi významným zdrojem ionizujícího záření. Otevřený radionuklidový 

zářič můžeme označit maximálně jako jednoduchý zdroj ionizujícího záření.  

3.2.1. Specifika vnitřní kontaminace 

Při manipulaci s vyššími aktivitami otevřených zářičů může dojít k nežádoucímu 

průniku radioaktivních látek dovnitř do organismu, k vnitřní kontaminaci a následnému 

vnitřnímu ozáření. 

Pozn.: Speciálním případem vnitřní kontaminace je záměrná aplikace radioaktivní 

látky (radioindikátoru, radiofarmaka) do organismu za účelem diagnostiky nebo terapie v 

nukleární medicíně. 

Vnitřní kontaminace se vyznačuje následujícími specifickými vlastnostmi: 

- po vniknutí do organismu se nelze proti ozáření nikterak chránit, 

- radionuklidy mohou zůstat v organismu velmi dlouhou dobu, 

- různé radionuklidy se v organismu chovají různě. 
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Po proniknutí do organismu radioaktivní látka vstoupí do metabolismu a může se 

distribuovat v jednotlivých tkáních a orgánech v závislosti na svém chemickém složení - část 

se hromadí v tzv. cílových orgánech, zbytek se rozdělí v celém těle. Většina radioaktivity je 

posléze metabolizována a po určité době odchází (většinou močí, v menší míře stolicí, někdy i 

potem) ven z organismu. Část radioaktivity však může zůstat v orgánech trvale vázána (např. 

jód ve štítné žláze, stroncium či plutonium v kostech, cesium ve svalech) a dochází tak k její 

retenci (lat. retineo, retentum = zadržet). Vzhledem k nehomogenní distribuci radioaktivních 

látek v cílových tkáních a orgánech může být vnitřní ozáření organismu značně heterogenní. 

Radioaktivní kontaminace se do organismu může dostat v zásadě čtyřmi způsoby: 

1. ingesce - je nejčastější příčinou vnitřní kontaminace. Zvláště při laboratoratorní práci 

může dojít k požití (ingesci) radioaktivní látky přes kontaminované ruce či jiné 

předměty, které přicházejí do styku s ústy, 

2. inhalace - při práci s radioaktivními plyny, parami či aerosoly může radioaktivita 

proniknout při vdechování (inhalaci) do plic, a odtud případně stěnami alveol do krve 

a dále do organismu, 

3. přes kůži - některé látky schopné difundovat a proniknout do organismu i neporušenou 

kůží (např. plutonium či fosfor), popř. otevřeným poraněním na kůži,  

4. cílená aplikace - je většinou intravenózní nebo perorální aplikace radiofarmaka pro 

diagnostiku nebo terapii v nukleární medicíně (scintigrafie, radioisotopová terapie), 

jak uvádí [14]. 

Při proniknutí radioaktivní látky do organismu požitím nebo vdechnutím přechází tato 

látka poměrně rychle ze zažívacího ústrojí či plic do krve a lymfy. Její další chování - 

distribuce, metabolismus, setrvání či vyloučení z organismu - je dáno chemickými vlastnostmi 

látky a rychlostí radioaktivní přeměny radionuklidu.  

Monitorování vnitřní kontaminace 

Zjišťování vnitřní kontaminace radionuklidy lze provést zevním měřením záření gama 

pomocí citlivého scintilačního detektoru nad kritickými (cílovými) orgány. Napřiklad u 
131

I je 

kritickým orgánem štítná žláza, takže na pracovištích používající radiojód je třeba periodicky 
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měřit aktivitu štítné žlázy u všech pracovníků. Speciální metodou měření vnitřní kontaminace 

je použití celotělových detektorů záření, osazených scintilačními nebo polovodičovými 

detektory, které jsou instalovány na některých pracovištích s vysokými radioaktivitami 

(jaderné reaktory, výroba radionuklidů) a riziky vnitřní kontaminace. Tyto metody zevního 

monitorování se uplatňují především u vnitřní kontaminace radionuklidy emitujícími záření γ, 

které proniká tkání ven z těla. U čistých zářičů β lze zevní monitorování použít jen tehdy, 

pokud v důsledku vysoké energie elektrony vytvářejí v tkáni tvrdší brzdné záření (např. 
32

P 

nebo 
90

Sr, 
90

Y), které pronikne tkání z těla ven. U zářičů s nízkou energií má brzdné záření 

nízkou intenzitu a energii, z těla ven nepronikne a zevní detekci nelze použít. Další metodou 

monitorování vnitřní kontaminace je měření aktivity vzorků krve a moči. 

Radiační zátěž pracovníků z hlediska vnitřní kontaminace se hodnotí podle těchto parametrů:  

- příjem radioaktivní látky I – jedná se o aktivitu radionuklidu, kterou lidské tělo příjme 

z okolí vdechnutím nebo požitím. Jeho jednotkou je 1 Bq. Aktivita, která se vyskytuje 

v orgánu či tkáni v dané době po jednorázovém příjmu se nazývá retence. 

- biologický poločas Tb - tato veličina popisuje rychlost vylučování radionuklidu z těla. 

Je to čas nezbytný pro vyloučení poloviny absorbovaného množství radioaktivní látky. 

- úvazek efektivní dávky E (τ) - jedná se o „časový integrál příkonu efektivní dávky“. 

Pokud se tato doba neuvádí, je dlouhá 50 let pro přijetí radionuklidů u dospělých a 

časový úsek do 70 roků věku pro přijetí radionuklidů dětmi. Pro tuto veličinu se 

používá jednotka 1 Sv. 

- konverzní faktor příjmu - zde se jedná o součinitel popisující efektivní dávku v živém 

organismu, která připadá na příjem jednotky. Konverzní faktory se udávají na základě 

použití tzv. referenčního člověka, který je svými vlastnostmi (váha 70kg, přijetí vody 

3litry/den, hmotnost vody v těle 42 kg a tak dále) charakteristický pro obyvatelstvo i 

pro pracovníky. 

Hlediska pro posuzování a zařazení pracovišť s otevřenými zářiči do kategorií najdeme v 

[15]. Vybavení kanalizace, izolačních a ventilačních zařízení u pracovišť s otevřenými zářiči 

I., II, III. kategorie jsou v pořádku vzhledem k minimálním nárokům v tabulce 1 přílohy 4 

vyhlášky a danou kategorizaci prokázal Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako součást 
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svolení k práci se zdroji ionizujícího záření. Nelze - li pracovišti s otevřenými zářiči přisoudit 

III. kategorii, zařazujeme ho do kategorie IV.  

3.2.2. Ochrana před otevřenými zářiči 

Z hlediska ochrany zdraví při práci jsou zaměstnanci a lidé pracující s otevřenými zářiči 

v blízkosti vnějšího záření vystaveni riziku proniknutí radioaktivních látek do lidského těla a 

následnému vnitřnímu ozáření. Je zde nezbytné dbát na způsoby ochrany před vnějším 

zářením (ochrana časem, vzdáleností a stíněním) i na nařízení, která zabraňují nebo 

maximálně eliminují kontaminaci pracovníků. 

Pro eliminaci všech nebezpečí je nutne dbát na tyto podmínky podle [3]: 

- je nezbytné používání osobních ochranných prostředků jako jsou brýle, gumové 

rukavice, pláště a zástěry. Aby nebyly kontaminovány ruce, musí se rukavice 

odstraňovat velice pečlivě; 

- použití příslušných ochranných pomůcek jako jsou pinzety, kleštičky, ochranné obaly 

a kontejnery; 

- nedotýkat se zářičů rukou; 

- roztoky se zářiči se nepipetují ústy; 

- akce, u kterých je možnost uniknutí radioaktivní látky do vzduchu, se musí provádět 

v uzavřené místnosti; 

- pít a jíst je možné pouze při povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Při 

prácí s otevřenými zářiči platí zákaz kouření 

 3.3. Limity 

Limity jsou závaznými kvantitativními ukazateli pro celkové ozáření z radiačních 

činností, jejichž přesáhnutí je ještě povolené. Donedávna platný roční limit dávky, který 

dosahoval pro celotělové ozáření 50 mSv se z hlediska zvyšování bezpečnosti a eliminaci 

rizik začal upravovat zavedením dvou limitních období – ročního a pětiletého. Tyto limity 

jsou vzaty jako hranice nepřijatelnosti a okruhy, kde je nezbytné považovat ozáření za 

akceptovatelné. V tabulce 3.1 jsou vyobrazeny limity pro radiační pracovníky a obyvatelstvo. 

Limity a jejich hodnoty dávek pro pracovníky se zdroji ionizačního záření jsou umístěny 
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citelně pod prahem deterministických účinků a nebezpečí stochastických účinků je velice 

malé. 

Aby bylo ozáření osob co nejnižší, zajišťuje se: 

- limity ozáření - není možné překročení tohoto závazného kvantitativního ukazatele pro 

celkové ozáření z radiace. Dělíme je na obecné limity, limity pro radiační pracovníky 

a limity pro učně a studenty, 

- odvozené limity - tato pomocná kvantitativní hodnota nám vyjadřuje a prokazuje, že 

limity radiačních pracovníku nebyly přesaženy, 

- autorizované limity - tato zavazující hodnota nám značí důsledek optimalizace 

radiační ochrany.  

Tabulka 3.1 Limity a jejich hodnoty pro radiační pracovníky a obyvatelstvo [15] 

 

Limity ozáření se netýkají: 

- ozáření přírodními zdroji, mimo ozáření ze zdrojů, které jsou cíleně využity a mimo 

případy, kdy je toto záření značně vyšší; 

- lékařské ozáření; 

- havarijní ozáření zasahujících fyzických osob. 

Není přípustné, aby limity havarijního ozáření pro zasahující osoby byly desetkrát větší 

než limity pro pracovníky s ionizujícím zářením. Výjimka nastává, když se zachraňují lidské 

životy, zabraňuje se rozvinutí mimořádných radiačních situací s potenciálními důsledky. 
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Obecné limity jsou mnohem přísnější než limity pro pracovníky s ionizujícím zářením, 

protože zde není populace oproti specializovaným pracovníkům stejnorodá. Vyskytují se tady 

malé děti a těhotné ženy, které tyto hodnoty snižují na minimální úroveň. Pro studenty a učně 

starší šestnácti a mladší osmnácti let se vztahují limity přísnější než pro radiační pracovníky. 

3.4. Riziko ionizujícího záření v souvislosti s jeho využitím v průmyslu - 

eliminace tohoto rizika a hodnocení tohoto rizika 

3.4.1 Radiační ochrana 

Cílem radiační ochrany u činností spojených se zdůvodněnou expozicí ionizujícího 

záření je omezit pravděpodobnost vzniku stochastických účinků na přijatelnou úroveň a 

zabránit vzniku škodlivých deterministických účinků. 

Radiační nehodou rozumíme neplánovanou událost, která zvýší ohrožení osob 

ionizujícím zářením. Na pracovištích s uzavřenými zářiči se jedná především o nežádoucí 

ozáření osob. Na pracovištích s otevřenými zářiči se zejména jedná o nekontrolovaný únik 

radioaktivní látky do pracovního prostředí (např. rozlitím, rozstříknutím, rozbitím ampule s 

radioaktivním roztokem apod.) s následnou kontaminací pracovního či životního prostředí 

nebo pracovníků. 

Na všech pracovištích, kde se pracuje s ionizujícím zářením v oblasti radiační ochrany, 

se pracovníci řídí zásadami v souladu s následujícími předpisy, kterými jsou zejména: 

- Zákon č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a 

ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění [17]. 

- Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

Dozor nad dodržováním těchto předpisů vykonává Státni úřad pro jadernou bezpečnost. 

 

V atomovém zákoně jsou definovany následující pojmy: 

 radiační ochrana - systém technických a organizačních opatření k omezení ozáření 

fyzických osob a k ochraně životního prostředí; 
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 havarijní připravenost - schopnost rozpoznat vznik radiační mimořádné situace a při 

jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními plány. 

Základními principy radiační ochrany jsou: 

- princip zdůvodnění činnosti vedoucí k ozáření - při posuzování, zda je navrhovaná činnost 

zdůvodněna, to znamená, že přináší dostatečný přínos, vstupují do analýzy veškeré 

přínosy i ztráty a náklady, nikoliv pouze ty, jež jsou poskytovány nebo způsobovány 

některým skupinám osob, 

- princip optimalizace ochrany před zářením - cílem je zajistit, aby velikost individuálních 

dávek, počet ozářených osob a pravděpodobnost ozáření osob tam, kde není prakticky 

jisté, že k němu dojde, byly tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout z hospodářských a 

sociálních hledisek, 

- princip nepřekročení limitů - limity jsou považovány nikoliv za hodnoty zaručující 

přijatelnost, ale za hranici mezi oblastí dávek zcela nepřijatelných a oblastí, kde je nutno 

určit skutečnou přijatelnost ozáření optimalizací ochrany před zářením,  

- zajištění bezpečnosti zdrojů - opatření mají za cíl jednak prevenci, tj. snížení 

pravděpodobnosti vzniku sledu událostí, jež mohou způsobit nebo zvýšit ozáření. V tomto 

směru zahrnují především udržení spolehlivosti všech operačních systémů a souvisejících 

pracovních postupů. Druhý cíl je omezení důsledků nehody, pokud k ní dojde. 

Bezpečnost pracovišť se zdroji ionizujícího záření 

Bezpečnost provozu pracovišť (Vyhláška č. 307/2002), kde se vykonávají radiační 

činnosti a radiační ochrana pracovníků se zajišťuje zejména: 

- odůvodněním radiační činnosti a optimalizací radiační ochrany pro všechny pracovní 

podmínky, zahrnující předchozí ocenění charakteru a rozsahu možného ohrožení 

zdraví radiačních pracovníků, rizik spojených s připravovanou radiační činností a 

pravidelným přehodnocováním podle zkušeností z provozu, 

- klasifikací používaných zdrojů ionizujícího záření, kategorizací pracovišť a 

kategorizací radiačních pracovníků, 
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- informováním pracovníků o riziku jejich práce a o zajištění systému vzdělávání a 

ověřování jejich způsobilosti podle významu jimi vykonávané práce, 

- vymezováním sledovaných a kontrolovaných pásem, kde je to vhodné, se zřetelem na 

odhad očekávaného ozáření při běžném provozu a pravděpodobnost a rozsah 

potenciálního ozáření, 

- prováděním regulačních opatření a monitorováním pracovních podmínek a popřípadě i 

osobním monitorováním, 

- lékařským dohledem nad radiačními pracovníky, 

- zabezpečením soustavného dohledu nad radiační ochranou, 

- vybavením pracoviště přístroji, zařízeními a pomůckami v množství a kvalitě 

dostatečné k zabezpečení všech měření uvedených v programu monitorování, vnitřním 

havarijním plánu, programu zabezpečování jakosti a měření prováděných v rámci 

zkoušek provozní stálosti, případně SÚJB stanovených v podmínkách povolení k 

nakládání a jejich udržování v řádném technickém stavu, 

- vybavením radiačních pracovníků osobními ochrannými prostředky s odpovídajícím 

stínícím účinkem a dále odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. 

Zdroje ionizujícího záření se podle vzestupného ohrožení zdraví a životního prostředí 

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

významné na základě těchto kritérií: 

- příkon dávkového ekvivalentu; 

- technická úprava a způsob provedení; 

- u radionuklidových zářičů aktivita a hmotnostní aktivita; 

- možnost úniku radionuklidů z radionuklidových zářičů; 

- možnost vzniku radioaktivních odpadů a náročnost jejich zneškodnění; 

- typický způsob nakládání a související míra možného ozáření; 

- potenciální ohrožení plynoucí z předvídatelných poruch a odchylek od běžného 

provozu; 
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- riziko vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnost důsledků takové události a 

možnosti zásahů. 

3.4.2. Hodnocení rizika ionozujícího záření - kategorizace pracovišť 

Vyhláška [15] stanovuje kritéria pro kategorizaci pracovišť. Pracoviště, kde se vykonávají 

radiační činnosti, se kromě pracovišť, kde se používají výhradně nevýznamné zdroje 

ionizujícího záření, kategorizují vzestupně (I, II, III a IV kategorie) podle rizika ohrožení 

zdraví a životního prostředí ionizujícím zářením na pracoviště takto: 

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

pracovišti nakládat; 

- očekávaného běžného provozu pracoviště a související míry možného ozáření 

pracovníků a obyvatelstva; 

- zaměření radiační činnosti a náročnost na zajištění radiační ochrany a jakosti při této 

činnosti; 

- vybavení a provedení pracoviště pro bezpečnou práci se zdroji, zejména ochranné 

pomůcky, izolační a stínící zařízení, ventilace a kanalizace; 

- možnost radioaktivní kontaminace pracoviště nebo jeho okolí radionuklidy; 

- možnost vzniku radioaktivních odpadů a náročnost jejich zneškodnění; 

- potenciální ohrožení plynoucí z předvídatelných poruch a odchylek od běžného 

provozu; 

- riziko vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnost následků takové události a 

možnosti zásahů. 

Na pracovištích se zdroji ionizujícího záření může být vymezeno kontrolované pásmo, 

kde je regulovaný přístup osob a platí zvláštní pravidla radiační ochrany [15]. Vymezuje se 

všude tam, kde je předpoklad, že roční efektivní dávka pracovníků překročí 6 mSv nebo 

tkáňové limity překročí 3/10 limitů. 

Lékařský dohled nad radiačními pracovníky je založen na zásadách, kterými se obecně 

řídí ochrana zdraví při práci. Provádí se v rámci závodní preventivní péče o pracovníky lékaři 

zdravotnických zařízení poskytujících zaměstnavateli tuto péči podle zvláštních předpisů.  
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Při lékařském dohledu se posuzuje zdravotní stav pracovníků kategorie A z hlediska jejich 

zdravotní způsobilosti pro úkoly při vykonávání radiačních činností. Za tím účelem musí mít 

oprávněný lékař přístup ke všem významným informacím, o které požádá, včetně údajů o 

podmínkách v pracovním prostředí a výsledků monitorování. 

3.4.3. Radiační nehody a mimořádné události 

Mimořádnou událost definuje atomový zákon jako událost důležitou z hlediska jaderné 

bezpečnosti nebo radiační ochrany, která vede nebo může vést k nepřípustnému uvolnění 

radioaktivních látek nebo ionizujícího záření, případně ke vzniku radiační nehody nebo 

radiační havárie. 

Mimořádné události jsou podle své závažnosti členěny do tří základních stupňů: 

 mimořádná událost 1. stupně - může být radiační nehodou vedoucí k nepřípustnému 

ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek do 

prostor zařízení nebo pracovišť, má omezený, lokální charakter a k jejímu řešení jsou 

dostačující síly a prostředky obsluhy nebo pracovní směny a při přepravě nedojde k úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí; 

 mimořádná událost 2. stupně - je radiační nehodou vedoucí k nepřípustnému závažnému 

ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo k nepřípustnému uvolnění radioaktivních látek 

do životního prostředí. Nevyžaduje zavádění opatření k ochraně obyvatelstva a životního 

prostředí. Na řešení mimořádné události 2. stupně se podílí zasahující osoby, držitele 

povolení a k jejímu zvládnutí jsou dostačující síly a prostředky držitele povolení, případně 

síly a prostředky smluvně zajištěné držitelem povolení; 

 mimořádná událost 3. stupně - je radiační havárií vedoucí k nepřípustnému závažnému 

uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí. Vyžaduje zavádění neodkladných 

opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí. Tato opatření jsou stanovena ve 

vnějším havarijním plánu okresu. Mimořádná událost 3. stupně vyžaduje kromě aktivace 

zasahujících osob držitele povolení a zasahujících osob dle vnějšího havarijního plánu 

zapojení dalších dotčených orgánů. 

Všichni držitelé povolení pro nakládání se zdroji jsou povinni předložit SÚJB ke 

schválení havarijní plán a řád. Jako havarijní plán se definuje soubor plánovaných opatření k 
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likvidaci radiační nehody nebo radiační havárie a omezení jejich následků. Havarijní plán pro 

přípravu jaderných materiálů nebo zdrojů ionizujícího záření se nazývá havarijní řád. Vnější 

havarijní plán je havarijní plán pro oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště se zdroji 

ionizujícího záření, v níž se na základě výsledků rozborů možných následků radiační havárie 

uplatňují požadavky z hlediska havarijního plánování. Havarijní plán pro prostory jaderného 

zařízení nebo pracoviště se zdroji ionizujícího záření se nazývá vnitřní havarijní plán. S 

obsahem vnitřního havarijního plánu jsou prokazatelně seznamováni všichni zaměstnanci při 

nástupu do zaměstnání, dále pak minimálně jedenkrát ročně v rozsahu odpovídajícím jejich 

pracovnímu zařazení. 

Náležitosti havarijního plánu jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 318/2002 Sb. o podrobnostech 

k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření 

a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu (novela vyhlášky 

219/1997 Sb.). 

Revize vnitřního havarijního plánu se provádí minimálně každé tři roky. Dojde-li ke 

změně podmínek, které mají dopad na zajištění havarijní připravenosti, musí být změna 

vnitřního havarijního plánu nebo jeho částí, případně zásahových instrukcí, provedena 

bezodkladně. 

4. Riziko ionizujícího záření ve srovnání s ostatními riziky 

Působení ionizujícího záření na organismus a následná rizika mají následující 

specifika, která lze shrnout následovně:  

I. Ionizující záření není postižitelné lidskými smysly 

Ionizující záření je lidskými smysly nepostihnutelné, jeho přítomnost a kvantitativní 

parametry je možné zjistit pouze technickými prostředky - detektory. Proto bývá jeho 

působení podceňováno nebo naopak přeceňováno.  

Detektory můžeme rozdělit na dva základní druhy: 

• kontinuální - podávají průběžnou informaci o okamžité hodnotě detekovaného záření, po 

ukončení ozařování detektoru klesne výstupní signál na nulovou hodnotu;  
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• integrální - hodnota signálu se zvětšuje s dobou, po kterou je detektor ozařován (tj. 

úměrně dávce, expozici), po ukončení ozařování zůstává informace v detektoru uchována 

za celou dobu, po kterou byl detektor vystaven, uplatňují se hlavně v osobní dozimetrii, 

dozimetrii pracovního a životního prostředí.   

Podle účelu lze detekční systémy dělit na: 

• radiometry - slouží k odhadu dávkových příkonů, dávky, povrchové kontaminace v 

daném místě, prostoru (zpravidla bez informace o energetické distribuci pole záření);  

• spektrometry - měří energetickou distribuci dané veličiny (aktivitu, fluenci) ionizujícího 

záření;  

• radiometrická zařízení - jsou určena k nejrůznějším, zpravidla k průmyslovým aplikacím 

radionuklidů, zařízení obsahuje vhodný zdroj záření a detekční (měřící) aparaturu 

(vlhkoměry, popeloměry, tloušťkoměry, …), 

II. Radioaktivní rozpad není závislý na vnějších podmínkách 

Radioaktivní rozpad je nezávislý na tlaku, teplotě, vlhkosti, horotvorných pochodech a 

podobně. To znamená, že rychlost radioaktivní přeměny daného radionuklidu nelze nijak 

ovlivnit, zpomalit nebo zastavit, radioaktivity se nelze zbavit ani např. spálením. Protože 

procesy probíhají v jádře atomů, není možné rychlost přeměny jádra ovlivňovat žádným 

fyzikálním nebo chemickým procesem, pouze jadernou reakcí v jaderném reaktoru, 

III. Účinky záření jsou prahové (nestochastické, deterministické) a neprahové 

(stochastické) 

Výzkum biologických účinků záření se provádí po mnoho desetiletí a v průběhu času je 

přehodnocován a upřesňován. Hodně poznatků o účincích ionizujícího záření na člověka bylo 

získáno studiem následku výbuchu atomových bomb v Japonsku v roce 2004 a studiem 

následků velkých jaderných havárií, jako např. v Černobylské jaderné elektrárně. Výsledkem 

tohoto výzkumu je poměrně podrobná znalost následků silného ozáření, ale relativně málo je 

známo o účincích malých a dlouhodobých dávek. 

Jak již było uvedeno dříve, účinky záření jsou deterministické a stochastické. K 

deterministickým projevům patří akutní nemoc z ozáření, akutní kožní změny a podobně. 



53 

 

Souvislost s ozářením je u nich zpravidla zřejmá jak z hlediska dozimetrického (důkaz vysoké 

jednorázové dávky), tak z hlediska medicínského, neboť klinický obraz je víceméně 

charakteristický, nehledě na okolnosti nehody, které jsou zřejmé. 

Co se týče účinků stochastických, je prokázání v souvislosti s ozářením u nádorů a 

projevů genetických složitější. Nádory a geneticky podmíněné odchylky se vyskytují i u osob 

a populačních skupin, které nebyly nadměrně ozářeny. V tomto smyslu se dá hovořit o 

spontánním výskytu, a přitom frekvence jak zhoubných nádorů, tak i geneticky podmíněných 

odchylek je v populaci relativně vysoká. I když dnes je prokázána schopnost ionizujícího 

záření nádor vyvolat, nemůžeme u žádné jednotlivé nadměrně ozářené a nádorem postižené 

osoby, ať už jde o účastníka tragédie v Hirošimě či v Černobylu nebo o horníka z uranových 

dolů, s určitostí konstatovat, že právě v jeho případě jde o následek ozáření a nikoli o 

onemocnění vzniklé spontánně. 

IV. Úroveň znalostí v této oblasti je nízká, fámy, dezinformace (Černobyl, radon) 

Fyzikálni základy využití radionuklidu a generátoru záření v průmyslu a energetice jsou 

poměrně složité a abstraktní a proto většina laické veřejnosti je při utváření vlastních názorů a 

postojů odkázána na poskytování informací od několika málo expertů a institucí. Rovněž 

havárie v jaderných elektrárnách (Černobyl, Fukušima) a následné zatajování skutečných 

následků a intenzivní kampaně a odpor veřejnosti proti jaderným elektrárnám, jak je 

znázorněno na obrázku 4.1, přispívají k nedůvěře vůči využití radionuklidů a ionizujícího 

záření i jiných odvětvích průmyslu.  
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Obrázek 4.1 Demonstrace proti jaderné energrgii v Japonsku po havárii v elektrarně Fukušima 

[23] 

V sobotu 26. dubna 1986 časně ráno došlo na čtvrtém bloku jaderné elektrárny 

Černobyl k výbuchu a následnému požáru, který zničil reaktor a způsobil rozsáhlý únik 

radioaktivních látek do okolí. Bylo tak zamořeno území, kde žilo 7 milionů lidí. Během 

havárie reaktoru a následného požáru uniklo 200 krát více radioaktivního záření, než kolik se 

dohromady uvolnilo při výbuchu jaderných bomb v Hirošimě a Nagasaki.  

Havárie v jaderné elektrárně Černobyl, k níž došlo časně ráno 26. dubna 1986, 

znamenala pro jaderný průmysl skutečný šok. Způsobila měřitelnou kontaminaci podstatné 

části severní polokoule radioaktivním spadem, vyvolala 4000 rakovin štítné žlázy u dětí a 

mladistvých, prokazatelně stála život 59 lidí a očekává se, že několik tisíc dalších lidí v jejím 

důsledku zemře během následujících desetiletí na zhoubné novotvary. Dopady na zdraví lidí a 

na životní prostředí jasně charakterizují černobylskou havárii jako nejvážnější jadernou 

havárii v historii. 

Dva miliony lidí byly evakuovány nebo musely později opustit své domovy. Mnoho z 

nich bylo ozářeno a dodnes trpí následky radiace. Jiní ještě pořád žijí v prostředí se 

všudypřítomnou radiací. V obou případech je zdokumentována zvýšená míra rakoviny (až 

http://www.quora.com/Radiation/Why-were-Nagasaki-and-Hiroshima-habitable-after-1945-and-Chernobyl-not-after-their-meltdown-Whats-the-difference
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350 000 případů v důsledku havárie), znetvoření či mrtví novorozenci a velké množství 

psychických onemocnění. K tomu se přidávají ještě onemocnění srdce a krevního oběhu, 

poškození dýchacích cest a zažívacích orgánů. Podle studie ruských, ukrajinských a 

běloruských vědců, již zemřelo či v budoucnu zemře v důsledku černobylské havárie až 200 

000 lidí. 

Výbuchy páry a následný desetidenní trvající požár grafitového moderátoru uvolnil z 

aktivní zóny reaktoru do ovzduší cca 5% celkového obsahu radionuklidu. Velký únik 

štěpných produktů a částeček paliva po deset dnů, uniklo přibližně 1,4x10
19

 Bq, 

nejdůležitějšími radionuklidy byly 
131

I a 
137

Cs. 

Sovětská vláda se snažila celou událost bagatelizovat. Hasiči, kteří hasili požár 26. 

dubna, ale ani další, kteří se podíleli na následných likvidačních pracích, dlouho nevěděli, do 

jakého nebezpečí jdou. Nevěděli o tom ani občané tehdejšího sovětského bloku, ani okolní 

země. Radioaktivni částice se dostaly až tisíce kilometrů daleko od místa havárie a zamořily 

oblast o rozloze zhruba 100 000 km
2
. 

V. Malé zkušenosti s řešením mimořádných situací v této oblasti 

Většina nehod pramení buď ze selhání lidského faktoru nebo z chyb samotných 

technologií. Ani technologie samotná, ani vyspělost země nejsou samy o sobě zárukou 

bezpečnosti. Takové nehody nejsou přitom omezeny na konkrétní země a neplatí, že se 

jaderné nehody stávají pouze v méně rozvinutých zemích se zastaralými technologiemi. 

Mezinárodní agentura pro rozvoj jaderné energie vypracovala stupnici, podle níž hodnotí 

jaderné havárie. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí (INES – The 

International Nuclear Event Scale) má škálu od 0 do 7 a havárie se rozlišují na základě jejich 

vlivu na lidi a životní prostředí nebo podle toho, který bezpečnostní systém byl porušen. 

Dvě havárie byly dosud klasifikovány nejvyšším, tedy sedmým stupněm – Černobyl a 

Fukušima. Mezi dalšími nehodami, které byly oficiálně nahlášeny, jsou: 

 1 nehoda na úrovni INES 6, došlo k ní v Rusku 

 3 nehody na úrovni INES 5, došlo k nim v USA, UK a Kanadě 

http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/greenpeace-new-study-reveals-d/
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/greenpeace-new-study-reveals-d/
http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/greenpeace-new-study-reveals-d/
http://en.wikipedia.org/wiki/Chernobyl_disaster
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/461738.stm
http://www.cnbc.com/id/42112536/11_Nuclear_Meltdowns_and_Disasters?slide=3
http://archive.greenpeace.org/comms/nukes/chernob/rep02.html
http://bravenewclimate.com/2011/04/12/fukushima-ines-7/
http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/mar/14/nuclear-power-plant-accidents-list-rank
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 5 nehod na úrovni INES 4, došlo k nim v Japonsku, Indii, Belgii, Egyptě a na 

Slovensku 

 31 nehod na úrovni INES 3, mimo jiné ve Švédsku, USA, Rusku, Číně, Španělsku, 

Francii a Velké Británii 

 254 na úrovni INES 2 

VI. Špatný odhad výsledků výpočtů  

Vzhledem k tomu, že ionizující záření není postižitelné lidskými smysly, je také velmi 

obtížné odhadnout správnost veškerých výpočtů a odhadů v této oblasti. Proto musí být 

všechny výpočty důkladně zkontrolovány a ověřeny. 

VII. Počáteční příznaky nemoci z ozáření jsou podobné jako u například u chřipky 

Po celotělovém jednorázovém ozáření organizmu dávkou vyšší než 0,7 Gy vzniká 

onemocnění charakterizované jako akutní nemoc z ozáření. Protože dochází k ozáření všech 

systémů, je možné pozorovat rozvoj celkového obrazu poškození. Klinické projevy akutní 

nemoci z ozáření jsou závislé na geometrii, dávce a dávkovém příkonu ozáření, na věku, 

pohlaví, zdravotním stavu a dalších biologických faktorech charakterizujících ozářený objekt. 

Významnou roli hrají i případná další onemocnění nebo poranění doprovázející nemoc z 

ozáření. 

Postižený může být poškozen ionizujícím zářením rovnoměrně, nachází-li se v daném 

okamžiku na otevřené ploše nebo nerovnoměrně, je-li skryt například za přírodní překážkou. 

Zde pak záleží, která část těla byla ozářena přímo. Zároveň může dojít k vnější a vnitřní 

kontaminaci radionuklidy. Efektivní dávka je pak dána množstvím radionuklidů a typem 

kontaminace, poločasem rozpadu, skladbou a množstvím příslušných radionuklidů a kvalitou 

dekontaminace. 

Příznaky akutní nemoci z ozáření se projevi po 5 až 30 minutách jako silná vyčerpanost, 

okamžitá nevolnost, masivní průjem, střevní krvácení a ztrátu vody, smrt nastane s deliriem a 

kómatem způsobeným selháním oběhu. V prvotní fázi může být zaměnitelná např. s chřipkou 

nebo jiným virovým onemocněním [14]. 
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4.1. Srovnání rizika ionizujícího záření s ostatními riziky 

Zhodnocení rizika stochastických účinků ionizujícího záření (zejména zhoubné 

nádory) zahrnuje rizikový faktor, který je různý pro různé části lidského těla. V [8] je uvedena 

tabulka pravděpodobnosti vzniku nádorového bujení v důsledku radioaktivního ozáření 

končícího smrtí (tabulka 4.1). Z této tabulky je možno získat celkové riziko vztažené na 1 Sv 

ozáření celého těla a také dílčí riziko, kterým jednotlivé části těla k tomuto celkovému riziku 

přispívají. Zhodnocení dílčího rizika, kterým jednotlivé části lidského těla umožňuje provést 

odhad celkového rizika, zvláště když se jedná o vnitřní ozáření a radionuklid je koncentrován 

v určitém orgánu. Tyto odhady rizika vyplývajícího z ozáření jsou značně nejisté, protože jsou 

většinou založeny na extrapolovaných údajích a různé soubory údajů se navzájem dosti liší 

v závislosti na tom, jakým způsobem byla extrapolace provedena. Je nutno rovněž brát v 

úvahu fakt, že v tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty umožňující provést hrubý odhad 

rizika na populaci jako celku. Zhodnocení rizika pro jednotlivce nebo skupinu bude záviset na 

faktorech jako jsou věk, pohlaví a rasa. Například pravděpodobnost rizika zhoubných nádorů 

prsu je u mužů téměř nula ale u žen dosahuje hodnot okolo 4.10
-3

 Sv, dávající průměrnou 

hodnotu 2.10
-3

 Sv. Hodnoty pravděpodobnosti vzniku jsou uvedeny pro statistický soubor s 

rovnoměrným zastoupením mužů a žen a široké struktury věku. 

Tabulka 4.1 Pravděpodobnost rizika vzniku zhoubného nádoru s následkem smrti jako 

důsledek radiaktivního ozáření podle [8] 

Orgán/část těla Následek Pravděpodobnost  

vzniku pro dávku 1 Sv 

Prsa zhoubný nádor 2.10
-3

 

Červená kostní dřeň leukémie 5.10
-3 

Plíce zhoubný nádor 8,5.10
-3

 

Štítná žláza zhoubný nádor 8.10
-4 

Kosti (povrch) zhoubný nádor 5.10
-4

 

Ostatní orgány zhoubný nádor 3,4.10
-2

 

Průměrná celotělová dávka všechny druhy 5.10
-2
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Z tabulky 4.1 vyplývá, že průměrná pravděpodobnost rizika je 5.10
-2 

Sv
-1

, což 

znamená, že v průměru 5 osob ze sta vystavených dávce 1 Sv zemře na nádorové onemocnění 

v některém úseku svého života. Tento odhad je pravděpodobně více realistický, jestliže je 

člověk vystavěn rovnoměrnému celotělnímu ozáření. 

V tabulce 4.2 je pro srovnání uvedena četnost smrtelných úrazů za rok vztažená na 1 

milion pracovníků v některých průmyslových odvětvích ve Velké Británii [8], včetně průměru 

četnosti nádorového onemocnění se smrtelnými následky pracovníků se zdroji ionizujícího 

záření, vztažená na pravděpodobnost rizika vzniku onemocnění 5.10
-2

, jak je uvedeno v 

Tabulce č. 4.1. 

Tabulka 4.2 Roční četnost smrtelných úrazů v některých odvětvích průmyslu Velké Británie a 

četnost úmrtí pracovníků s ionizujícím zářením v důsledku nádorového onemocnění podle [8] 

Průmyslové odvětví Počet smrtelných úrazů za 

rok 

na 1 milion pracovníků  

Mořský rybolov 2500 

Uhelné hornictví 250 

Stavebnictví 200 

Pracovníci s ionizujícím zářením 

(průměr) 

50 

Výroba textilu 25 

Oděvnictví a obuvnictví 3 

Průmer všech odvětví 50 

Z tabulky vyplývá, že průměrné riziko úmrtí pacovníků se zdroji ionizujícího záření v 

důsledku zhoubných nádorů je srovnatelné s rizikem smrtelných pracovních úrazů jiných 

"bezpečných" průmyslových odvětví.  
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5. Závěr 

Ionizující záření se běžně využívá takřka ve všech odvětvích průmyslu a národního 

hospodářství již téměř od jeho objevení po dlouhou dobu. Použití ionizujícího záření ať již ve 

formě uzavřených či otevřených zářičů v průmyslu umožňuje provádět měření a sledování a 

získat výsledky, které není možné získat jiným způsobem. V práci byly shrnuty teoretické 

zýklady využití ionizujícího záření včetně rizik jeho používání v průmyslu, s ohledem na 

komplexnost rešení byla rovněž částečně zmíněna rizika z přirodního ozáření (radon) a z 

využití v medicíně. Konkrétně byl popsán způsob použití 
85

Kr pro měření prouděni a ztrát 

vzduchu ve vyrubaných prostorách stěnových porubů hlubinných uhelných dolů. 

Stejně jako použití jakýchkoliv jiných technologií přináší jeho použití určité specifické 

problémy. Pracovníci přicházející do styku s ionizujícím zářením jsou vystaveni 

zadravotnímu riziku, avšak dlouhodobé statistiky ukazují, že v průměru zdravotní rizika 

těchto pracovníků jsou menší než rizika, kterým jsou vystaveni pracovníci jiných 

průmyslových odvětví. Je to také díky tomu, že přísně dodržovaná a legislativně zakotvená 

preventivní opatření vyvinutá v průběhu desetiletí i na základě zkušeností z likvidace výbuchu 

jaderné bomby v Japonsku v roce 1945 a vážných havárií jaderných elektráren, umožňují 

zajistit bezpečné pracovní podmínky pro plné využití možností, které ionizijící záření 

poskytuje. Nicméně další výzkum zejména stochastických účinků je nanejvýš potřebný, stejně 

jako další vývoj průmyslových aplikací ionizujícího záření. 

Cílem této práce bylo zhodnotit a popsat rizika ozáření ionizujícím záření při 

průmyslových aplikacích zdrojů ionizujícího záření. Tato rizika jsou podrobně rozebrána a 

zhodnocena v kapitole č. 4. 
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