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1 ÚVOD 

 Radiofarmaka jsou radioaktivní látky, které se využívají v lékařství pro diagnostiku 

a terapii. Převážná většina se využívá na klinikách nukleární medicíny. Jak už z názvu 

vyplývá, jsou to látky radioaktivní (obsahují jeden nebo více radionuklidů) a zároveň 

farmaceutické. Musí tedy splňovat taková kritéria, aby byly aplikovatelné lidem. 

Radiofarmaka se uměle vyrábí na schválených pracovištích, a poté se distributorskými 

firmami rozváží na cílová pracoviště, tedy do nemocnic. V nemocnicích i na jiných 

pracovištích s radioaktivním materiálem je zabezpečena ochrana před ionizujícím zářením. 

Přeprava těchto materiálů je specifická v tom, že vše probíhá po veřejných komunikacích, 

většinou v blízkosti sídel obyvatelstva. Z tohoto důvodu je vypracovaný obsáhlý dokument 

ADR zabývající se přepravou nebezpečných věcí, kde je zvlášť rozepsaná přeprava 

radioaktivních materiálů.  

 Cílem této práce je zhodnocení současného stavu zajištění bezpečnosti pracovníků 

při přepravě radiofarmak a vyhledání možných rizik. Následně návrh na zlepšení i 

s ekonomickou rozvahou.  

 Práce je rozdělena do čtrnácti kapitol. V kapitole rešerše jsou popsány čtyři hlavní 

zdroje této práce. Následuje kapitola právní předpisy, kde je rozebrán „atomový zákon“ a 

bezpečnostní návod „Přeprava radioaktivních látek“. Ve čtvrté kapitole jsou rozebrány 

fyzikální základy radioaktivity spolu s radioaktivním rozpadem. Následující kapitola uvádí 

jednotlivé druhy záření, zdroje záření a jejich vlastnosti. Šestá kapitola se zabývá 

radionuklidy. Definuje radionuklidy přírodní a uměle vytvořené a podrobněji popisuje ty, 

které se využívají jako radiofarmaka. V další části práce jsou popsány nejdůležitější 

veličiny pro radiační ochranu i s nejpoužívanějšími vztahy. V osmé kapitole jsou uvedeny 

biologické účinky ionizujícího záření. Nejdříve obecně působení na buňku a rozdělení 

těchto účinků. Následně jsou jednotlivé účinky rozebrány podrobněji. Devátá kapitola, 

radiační ochrana, shrnuje a rozebírá jednotlivé způsoby a principy ochrany před ozářením a 

podrobněji se zabývá osobním monitorováním pracovníků. V této kapitole jsou také 

uvedeny nejpoužívanější dozimetry. V desáté kapitole už je rozebrána samotná přeprava. 

Nejdříve je to přeprava nebezpečných věcí a následně přeprava radioaktivních materiálů. 

V rámci kapitoly je popsána situace přímo z praxe, konkrétně ve firmě MGP Zlín. Situace, 

kdy se radiofarmaka dostanou od konkrétního dopravce na cílové místo, je řešena v další 
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kapitole. Je v ní popsána cesta radiofarmak od převzetí dopravcem přes aplikaci pacientům 

až po nakládání s radioaktivními odpady. V rámci práce proběhlo měření dávkového 

příkonu příchozí zásilky s radiofarmakem na kliniku nukleární medicíny ve Fakultní 

nemocnici Ostrava. Třináctou kapitolou je zhodnocení stávající situace bezpečnosti 

pracovníků při transportu radiofarmak, vyhledání rizik s následným návrhem na zlepšení i 

s ekonomických zhodnocením.  
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2 REŠERŠE 

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření: Sborník 

učebních textů. 3. vyd. Ostrava: DTO CZ, s.r.o., 2013. ISBN 978-80-02-01529-1. 

V této knize jsou rozebrány fyzikální základy ionizujícího záření, jednotlivé 

veličiny a vztahy, principy detekce ionizujícího záření, jeho biologické účinky a dále 

principy a způsoby radiační ochrany. Je zde uvedena i potřebná dokumentace a rozebrána 

problematika otevřených radionuklidových zářičů.  

KOLEKTIV AUTORŮ. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost, 2000, 619 s. ISBN 80-238-3703-6. 

Tato kniha obsahuje fyzikální základy radiační ochrany, biologické účinky záření, 

principy radiační ochrany, přírodní radioaktivitu. Pojednává také o bezpečné přepravě 

radioaktivních materiálů – přepravě radionuklidových zářičů, jaderných materiálů a 

mezinárodní přepravě radioaktivních materiálů.  

ULLMANN, Vojtěch. AstroNuklFyzika: Jaderná fyzika a ionizující záření. 

AstroNuklFyzika [online]. [cit. 2015-04-07]. Dostupné z: 

http://astronuklfyzika.cz/index.htm. 

Tato internetová stránka rozebírá veškerou problematiku související s ionizujícím 

zářením. Autor zde popisuje fyzikální základy, radioaktivitu, radionuklidy, jednotlivé 

druhy ionizujícího záření, fyzikální principy a druhy detekce ionizujícího záření a využití 

ionizujícího záření, hlavně z lékařského hlediska. Kromě ionizujícího záření se zaměřuje 

celkově na radiační a jadernou fyziku, astrofyziku a kosmologii.  

VYHLÁŠKA Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o 

radiační ochraně.  

Tato vyhláška upravuje radiační ochranu, podrobnosti k vykonávání práce, která je 

spojena se zvýšenou přítomností přírodních radionuklidů, pravidla pro provádění zásahů 

k odvrácení nebo snížení ozáření, jednotlivé úrovně a limity, klasifikaci zdrojů, pracovišť a 

pracovníků, způsob nakládání se zdroji ionizujícího záření a radioaktivními odpady.  

 

http://astronuklfyzika.cz/index.htm
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3 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

Na území České Republiky je právní úprava radiační ochrany definována zákonem 

č. 18/1997 Sb., „O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření“ (Atomový 

zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a 

vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 18/1997 Sb., „O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření“ 

„Tento zákon upravuje dle § 1:  

- Způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání činností 

souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření,  

- systémy ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření,  

- povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření a 

ozáření v důsledku radiačních nehod,  

- zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě 

jaderných nehod,  

- podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady,  

- výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech vedoucích k 

ozáření a nad jadernými položkami.“1 

Transport nebezpečných věcí se řídí mezinárodními úmluvami IAEA (International 

Atomic Energy Agency – Mezinárodní agentura pro atomovou energii MAAE). Pro 

přepravu po silnici byla vytvořena dohoda ADR (European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road - Evropská dohoda o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí), pro leteckou přepravu IATA (International Air 

Transport Association (Dangerous Goods Regulations) - Mezinárodní asociace leteckých 

dopravců (Pravidla pro nebezpečné věci)) a pro železniční COTIF/CIM/RID (Convention 

Concerning International Carriage by Rail, Appendix B Uniform 

  

1 

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (Atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Ve znění zákona 

č. 13/2002 sb. 
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 Rules concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail and 

Appendix C Regulation concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail 

- Úmluva o mezinárodní železniční přepravě, Přípojek B – Jednotné právní předpisy pro 

smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží a Přípojek C – Řád pro mezinárodní 

železniční přepravu nebezpečných věcí).  

S ohledem na tyto dokumenty Státní úřad pro jadernou bezpečnost (dále jen 

„SÚJB“) vypracoval dokument s názvem „Přeprava radioaktivních látek“.  

„Bezpečnostní návod „Přeprava radioaktivních látek“ si klade za cíl popsat 

a) bezpečnostní požadavky na přepravu radioaktivních látek, rozdělených do 25 skupin 

včetně informace o povinném pojištění občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody při 

přepravách radioaktivních látek, 

b) požadavky na bezpečnostní dokumentaci k žádosti o povolení přepravy RL, je-li 

povolení přepravy legislativou vyžadováno, 

c) požadavky na dokumentaci k žádosti o povolení mezinárodní přepravy radioaktivních 

odpadů (RAO) anebo vyhořelého jaderného paliva (VJP), je-li povolení přepravy RAO 

anebo VJP legislativou vyžadováno, 

d) požadavky na dokumentaci k žádosti o povolení zpětného dovozu radioaktivních odpadů 

vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky, 

e) požadavky na dokumentaci a administrativní činnost při ohlašování mezinárodní 

přepravy radioaktivních látek, je-li dokumentování a ohlašování přepravy legislativou 

Evropské unie (EU) vyžadováno.“2 

Kromě MAAE vychází bezpečnostní návod z požadavků atomového zákona (zákon 

č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů), z vyhlášky č. 317/2002 Sb., o typovém 

schvalování a přepravě ve znění vyhlášky č. 73/2009 Sb. a nařízení vlády č. 77/2009 Sb., 

vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb., vyhlášky 

č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti, ve znění vyhlášky č. 

2/2004 Sb. a vyhlášky č. 132/2008 Sb., o systému jakosti. 

  

2 

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST. Přeprava radioaktivních látek: bezpečnostní návod BN-JB-1.13. SÚJB, duben 2011. 



6 

 

4 RADIOAKTIVITA 

 Všechny atomy jsou sestaveny ze třech druhů částic – protonů, neutronů, elektronů. 

Protony a neutrony se nachází v jádře atomu, elektrony toto jádro obíhají po téměř 

kruhových dráhách. Veškerá hmotnost atomu je soustředěna v jeho jádře, odtud plyne 

hmotnostní neboli nukleonové číslo A, které udává počet protonů a neutronů (obecně 

nukleonů) v jádře a charakterizuje hmotnost atomu. Protonové číslo Z udává počet protonů 

v jádře. Například prvek X se zapíše takto: 𝑋𝑍
𝐴 . Číslo Z dále udává postavení daného prvku 

v Mendělejevově tabulce prvků a zároveň počet elektronů a rozdíl čísel A – Z počet 

neutronů v jádře.  

 Lehká jádra jsou taková, která mají číslo A, tedy počet nukleonů, menší než 20. 

Taková jádra se skládají ze stejného počtu protonů a neutronů a mají nekonečnou délku 

života. Těžší jádra mají více neutronů, a to z toho důvodu, že protony mají kladný náboj a 

navzájem se odpuzují. Aby jádro bylo stabilní, potřebuje více neutronů, které vytváří 

přitažlivé síly. Hraničním stabilním prvkem je izotop bismutu Bi83
209 . Je to nejtěžší stabilní 

nuklid. Jádra, která jsou těžší, jsou nestabilní a nazývají se radionuklidy. Znamená to, že se 

samovolně rozpadají na lehčí, stabilnější jádra. Tomuto jevu se říká přirozená radioaktivita 

(obrázek 1), jadernou reakcí můžeme vyvolat radioaktivitu umělou. Radioaktivní rozpad, 

ať už přirozený či umělý, má tři vlastnosti – mění chemickou podstatu látky, není závislý 

na vnějších podmínkách a je doprovázen emisí záření (alfa, beta nebo gama), které působí 

na hmotu (například hmotu ionizuje).  

 

Obrázek 1: Radioaktivní rozpad [24] 

Je několik způsobů, kterými se mohou jádra rozpadat.  Rozpad, kdy jádro emituje 

jádro helia, se nazývá α rozpad. Při β- rozpadu jádro emituje elektron. Nejdříve se však 

musí přeměnit neutron na proton, elektron a antineutrino. Pokud se přemění proton na 
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neutron, pozitron a neutrino, pak jádro emituje pozitron a rozpad se nazývá β+. Dalším 

typem radioaktivní přeměny je elektronový záchyt. Jádro zachytí elektron, dojde 

k přeměně protonu na neutron za současné emise neutrina, uvolněné místo po elektronu se 

zaplní některým z vnějších elektronů a zároveň se vyzařuje rentgenové (X) a γ záření. 

Izomerní přechod je rozpad, kdy jádro přechází z energeticky vyšší úrovně na nižší a tento 

proces je doprovázen emisí γ záření. [9,10] 

4.1  Přeměnový zákon 

 Počet atomů při radioaktivním rozpadu radionuklidu s časem ubývá, nelze však 

předpovědět čas, za který se konkrétní jádro úplně přemění. Lze stanovit pouze 

pravděpodobnost přeměny za jednotku času.  

Přeměnový zákon neboli exponenciální zákon radioaktivního rozpadu (1): 

𝑛 = 𝑛0𝑒−𝜆𝑡           (1) 

kde n0 je původní počet atomů v čase t = 0, n je počet atomů v čase t (s) a λ (s-1) je 

rozpadová konstanta. Názornější charakteristikou radionuklidu je poločas rozpadu T. Ten 

udává dobu, za kterou klesne počet atomů radionuklidu na polovinu původního počtu 

atomů. Platí vztah (2):  

𝑇 =
𝑙𝑛2

𝜆
   (s, min, h, r)        (2)  

[9,22] 

4.2  Přeměnové řady 

 V přírodě se vyskytují tři radioaktivní rozpadové řady. Je to rozpadová řada thoria 

232Th (thoriová), uranu 238U (uran-radiová) a uranu 235U (uran-aktinová). Uměle je možné 

získat neptuniovou rozpadovou řadu 237Np. Tyto rozpadové řady mají podobné vlastnosti. 

První vlastností je, že primární neboli mateřské nuklidy mají velmi dlouhé poločasy 

rozpadu (až miliardy let). Další vlastností je, že je tvoří izotopy těžkých prvků, které 

většinou vykazují radioaktivitu α. Přibližně v polovině každé řady se vyskytují izotopy 

plynného radonu. Všechny řady končí stabilními prvky. [9]  
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5 IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ 

Ionizující záření je takové záření, které při průchodu prostředím způsobí jeho 

ionizaci. Jinými slovy musí mít takovou energii, aby bylo schopné vyrážet elektrony 

z obalu atomu, tedy větší energii než je energie vazebná. Pro nejlehčí atom vodíku je to 

13,6 eV, pro běžné druhy ionizujícího záření se bere energie 5 keV. Z elektricky 

neutrálních atomů se vytvoří kladné a záporné ionty neboli iontové páry. Obecně je záření 

proces, při kterém dochází k přenosu energie prostorem pomocí fyzikálních polí nebo 

mikročástic. Druhy ionizujícího záření jsou uvedeny v tabulce (tabulka 1). 

Tabulka 1: Druhy ionizujícího záření [9,22] 

Elektromagnetické 

(fotonové) 

Záření X (rentgenové) – charakteristické, brzdné, synchrotronové 

Gama záření (γ) 

Látkové 

Částice s nenulovým elektrickým nábojem (elektrony, heliová jádra, 

pozitrony, …)  

Částice s nulovým elektrickým nábojem (neutrony) 

Přímo ionizující 
Záření, jehož kvanta nesou elektrický náboj (α záření, β+ záření, β- záření, 

protonové záření) 

Nepřímo ionizující Záření, jehož kvanta nenesou elektrický náboj (X záření, γ záření) 

Řídce ionizující 100 iontových párů/1μm tkáně (X záření, γ záření, β záření) 

Hustě ionizující 
2000 iontových párů/1μm tkáně (α záření, protonové záření, neutronové 

záření) 

Přímo ionizující záření je takové, jehož kvanta nesou elektrický náboj, a proto 

vyráží elektrony z atomů přímo, a to elektrickými silami. Oproti tomu nepřímo ionizující 

záření nenese elektrický náboj. Ionizace probíhá tak, že jeho kvanta nejdříve předají svoji 

kinetickou energii nabitým částicím a teprve ty přímými účinky látku ionizují. [9,22] 

5.1  Zdroje ionizujícího záření 

Zdrojem ionizujícího záření se označuje každý přístroj, předmět či látka, která 

emituje ionizující záření. Zkráceně se nazývají zářiče. Veškeré zdroje ionizujícího záření 

musí být označeny výstražnou tabulkou (obrázek 2). 
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Obrázek 2: Mezinárodní výstražný symbol označující zdroj ionizujícího záření.[2] 

Nejdůležitější dělení zářičů je na umělé a přírodní. Všechny organismy jsou 

vystaveny ionizujícímu záření z přírodních zdrojů. Podíl ozáření organismu z různých 

zdrojů v procentech je znázorněn v grafu 1. Hlavním zdrojem přírodního ozáření je radon 

222Rn. Je to radioaktivní plyn vznikající rozpadem radia 226Ra. Má poločas rozpadu 2,8 dne 

a rozpadá se na řadu dalších radioaktivních prvků uranové rozpadové řady. Radon se 

výrazně koncentruje v uzavřených prostorech. Do organismu se dostává dýcháním, část je 

vydechnuta a část se v organismu přeměňuje na dceřiné prvky (například 218Po), které se 

usazují v plících. Největším zdrojem radonu jsou dutiny v zemi a minerály obsahující uran. 

Radonový index neboli riziko radonu, se liší geograficky. Kromě radonu se v organismu 

vyskytuje i draslík 40K a další. Mezi přírodní zdroje ozáření patří i terestrální a kosmické 

záření. Terestrální neboli zemské je v podobě radionuklidů obsažených v půdě, horninách, 

atmosféře a vodě. Pod kosmickým zářením se rozumí vysokoenergetické záření 

vesmírného původu. Například výbuchy supernov, termonukleární reakce v nitru hvězd, 

procesy v okolí černých děr a podobně. Primární kosmické záření dopadá pouze do zemské 

atmosféry, sekundární záření i na zemský povrch. Malé množství X a γ záření vzniká při 

atmosférických výbojích.   
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Graf 1: Podíl jednotlivých zdrojů ozáření organismu v procentech, modře přírodní zdroje, 

červeně umělé zdroje. [22] 

Dle mechanismu vzniku záření se zářiče rozdělují na elektronické zdroje záření, 

radioaktivní zářiče, záření vesmírného původu a elektrické výboje v atmosféře.  

V elektronických zdrojích záření vzniká ionizující záření díky 

elektromagnetickému urychlování částic (urychlovače částic neboli cyklotrony), anebo 

brzděním elektronů (rentgenka). Záření, které vznikne v urychlovačích, se používá 

například pro výrobu umělých radionuklidů či v radioterapii.  

U radioaktivních zářičů vzniká záření při radioaktivních přeměnách jader. Tyto 

zářiče se používají například v průmyslových aplikacích, v nukleární medicíně jako 

radiofarmaka a v radioterapii.  

Zářiče se dále rozdělují dle energie na vysokoenergetické a nízkoenergetické, podle 

geometrického tvaru na bodové, plošné, čárové, objemové a podle konstrukčního 

uspořádání na zářiče otevřené a uzavřené. Jak už z názvu vyplývá, uzavřené zářiče jsou 

uloženy v neradioaktivním obalu. Za normálních okolností látka nemůže uniknout do 

okolí. Při použití uzavřených zářičů se využívá pouze záření, které projde pouzdrem ven. 

Naproti tomu u otevřených zářičů je radioaktivní látka volně přístupná. Využívají se 

radioaktivní roztoky, prášky či plyny. Otevřené zářiče se dají využít stejně jako uzavřené, 

avšak jejich hlavní využití spočívá právě v přímé aplikaci radioaktivní látky. Využívají se 

48
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v radiochemických technologiích, v nukleární medicíně jako radiofarmaka, pro 

radioisotopovou diagnostiku a radionuklidovou terapii.  

V následujících podkapitolách jsou zdroje rozděleny dle druhu záření. [22] 

5.1.1 Záření alfa 

 Alfa záření je tvořeno jádry helia a vydává ho většina přírodně radioaktivních 

izotopů. Při průchodu alfa částic hmotným prostředí vyráží z elektronového obalu elektron, 

vytvoří se kladné a záporné ionty a tím se látka ionizuje. Alfa záření má velmi malý dolet. 

Je to dáno tím, že ionizací rychle ztrácí energii. V praxi to znamená, že ochrana před α 

zářením není nijak složitá, stačí ochrana vzdáleností a odstíní ho i list papíru. Na druhou 

stranu je alfa záření silně ionizující.  

 Zářiče alfa jsou například 226Ra, 239Pu nebo 241Am. [9] 

5.1.2 Záření beta 

 Záření beta tvoří rychle letící elektrony nebo pozitrony (β- nebo β+ záření). Beta 

záření má spojité energetické spektrum. Znamená to, že obsahuje částice s energiemi od 

nulové po maximální hodnotu energie.  

 Schopnost ionizace beta záření je výrazně nižší než alfa záření, proto má beta záření 

větší dolet. Je to dáno i menší hmotností oproti α částicím. Beta záření je pronikavější než 

alfa záření a pro odstínění je třeba materiálu s nízkou molekulární hmotností.  

 Při průchodu elektrickým polem jádra vzniká brzdné rentgenové záření, které má 

výrazně vyšší pronikavost než původní β záření.  

 Mezi nejčastější beta zářiče patří například 90Sr, 89Sr, 81Kr, 33P, 32P; ve FNO 90Y, 

226Ra. [9, Ústní podání Dr. Luboš Moravec, Ústní podání Ing. Michal Koláček] 

5.1.3 Záření gama 

 Gama záření je druh elektromagnetického záření (fotony) s velmi krátkou vlnovou 

délkou (menší než 300 pm). Radionuklid emituje pouze fotony s určitými energiemi, což 

znamená, že gama záření má čárové spektrum. Existuje jen málo čistých gama zářičů, 

většinou je gama záření doprovázeno alfa nebo beta zářením.  
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 Toto záření se dá odstínit jen materiály s velkou molekulární hmotností. Záření γ je 

ze všech druhů radioaktivního záření nejpronikavější.  

 Záření γ vyvolává tři interakce. První je fotoefekt. Foton záření gama předá svoji 

energii vnitřnímu elektronu v atomovém obalu a zanikne. Fotoefekt lze tedy považovat za 

absorpci gama záření.  

 Pokud se však foton srazí s elektronem, který je volný anebo jen slabě vázaný, pak 

mu předá pouze část své energie, od elektronu se odrazí a pokračuje v cestě jiným směrem 

a s nižší energií. Tomuto jevu se říká Comptonův rozptyl.  

 Při vysokých energiích může být foton zcela pohlcen v elektrickém poli atomového 

jádra a přemění se tak na dvojici elektron-pozitron.  

 Zdroje gama záření jsou například 60Co nebo 137Cs. [9] 

5.1.4 Neutronové záření 

 Neutrony jsou částice, které nemají elektrický náboj. Uvolňují se z jader při 

jaderných reakcích a při štěpení atomů. Energetické spektrum má většinou spojité a stejně 

jako gama záření je neutronové záření nepřímo ionizující.  

 Interakce s elektronovými obaly atomů je minimální, reaguje pouze s atomovými 

jádry. Interakce, které stojí za zmínku, jsou dvě. První jsou pružné srážky. Neutron jádrům 

předává část své kinetické energie, čímž se zpomalí. Zpomalení bude tím větší, čím je 

hmotnost jader bližší hmotnosti neutronu. Při pružné srážce částice s velmi malou 

hmotností s částicí s velmi velkou hmotností k předání energie téměř nedochází.   

 Druhým typem je radiační záchyt. Při něm je neutron pohlcen jádrem a následně se 

vyzáří energie ve formě jednoho nebo více fotonů (záření gama). Toto záření pak vyvolává 

ionizaci.  

 K ochraně před neutrony je třeba volit materiály obsahující vodík a jádra lehkých 

prvků, například voda, parafin či beton.  

Nejpoužívanějšími zdroji neutronového záření jsou například 241Am + 9Be, 239Pu + 

9Be, radon a 226Ra + 9Be. [9,22] 
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6 RADIONUKLIDY 

 Na úvod této kapitoly je třeba si přiblížit několik důležitých pojmů. Prvním z nich 

je nuklid. Je to skupina atomů, které mají stejné protonové i nukleonové číslo. Nuklidy 

jednoho prvku se nazývají izotopy (například 235U a 238U).  

 Nestabilní nuklidy, podléhající radioaktivní přeměně, se nazývají radionuklidy. [14] 

6.1  Přírodní radionuklidy 

 Přírodní radionuklidy se rozdělují do tří kategorií. První kategorií jsou primární 

radionuklidy. Tyto radionuklidy vznikly spolu se stabilními jádry termonukleárními 

reakcemi uvnitř hvězd. Při výbuchu se dostaly do zárodečného oblaku, ze kterého vznikla 

Sluneční soustava a Země. Zachovaly se ovšem pouze radionuklidy s velkým poločasem 

rozpadu (více než 108 let). Nejrozšířenějším nuklidem z této kategorie je draslík 40K. 

Poločas rozpadu má 1,27.109 roků a rozpadá se β- rozpadem na argon 40Ar a elektronovým 

záchytem na vápník 40Ca. Dalším rozšířeným radionuklidem z kategorie přírodních 

primárních je thorium 232Th s poločasem rozpadu 1,39.1010 roků. Rozpadá se α rozpadem 

na thoriové řady. Nejvýznamnější jsou však uran 238U s poločasem rozpadu 4,51.109 roků a 

uran 235U s poločasem rozpadu 7,1.108 roků. Oba izotopy uranu se rozpadají α rozpadem 

na uranové řady. 

 Druhá kategorie jsou sekundární neboli druhotné radionuklidy. Tyto radionuklidy 

vznikly z primárních radionuklidů jako produkty jejich rozpadových řad.  

Poslední kategorií jsou kosmogenní radionuklidy. Ty vznikají jadernými reakcemi 

jako sekundární složky kosmického záření při průchodu zemskou atmosférou. Sem patří 

například radiouhlík 14C nebo tritium 3H. [22] 

6.2  Uměle vytvořené radionuklidy 

 Pro dnešní požadavky na radionuklidy v oblastech vědy, zdravotnictví, techniky a 

průmyslu nestačí ty, které se vyskytují v přírodě. Z tohoto důvodu se některé radionuklidy 

vyrábí uměle. Princip je ve změnění stabilního jádra na nestabilní.  

 V nukleární medicíně se jako radiofarmaka využívají hlavně molybden techneciové 

generátory (obrázek 3). Molybden 99Mo se připravuje v jaderném reaktoru buď 
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neutronovým ozařováním molybdenu 98Mo anebo štěpením uranu pomalými neutrony. 

Molybden se rozpadá β- rozpadem na 99Tc. Technecium s poločasem rozpadu 6 hodin se 

používá jako radiofarmakum.  

 

Obrázek 3: Molybden- techneciový generátor- vlevo princip, vpravo technické provedení 

[23] 

Dalším využívaným radiofarmakem je jód. Izotop 131I s poločasem rozpadu 8 dnů a 

izotop 123I s poločasem rozpadu 13,2 hodin. 131I se získává neutronovým ozařováním 

v jaderném reaktoru nebo jako produkt štěpení uranu, 123I protonovým či deuteronovým 

ozařováním teluru nebo xenonu.  

Rubidium- kryptonové generátory se využívají v nukleární medicíně při vyšetření 

plic. Krypton 81Kr má poločas rozpadu pouze 13,1 sekund. [22] 
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7 VELIČINY CHARAKTERIZUJÍCÍ PŮSOBENÍ ZÁŘENÍ NA 

LÁTKU 

 Základní veličinou je dávka (3) 

𝐷 =  
𝑑�̅�

𝑑𝑚
  (

𝐽

𝑘𝑔
= 𝐺𝑦)       (3) 

kde dε je přírůstek střední energie ionizujícího záření a dm je hmotnost objemového 

elementu látky, ve kterém je absorbována tato energie. Používanější vztah pro dávku je 

tento (4) 

𝐷 =  𝛤 ∙
𝐴

𝑟2 ∙ 𝑡   (𝐺𝑦)        (4) 

kde koeficient Γ je dávková konstanta (nebo také gama konstanta), která udává dávkový 

příkon zdroje o aktivitě 1 Bq ve vzdálenosti 1 m; A je aktivita zářiče; r je vzdálenost od 

tohoto zářiče a t je doba expozice.  

Dávkový příkon (5) udává, jak rychle se dávka mění, neboli přírůstek dávky za 

časový interval 

Ḋ =  
𝑑𝐷

𝑑𝑡
  (

𝐺𝑦

𝑠
)        (5) 

kde dD je přírůstek dávky a dt je časový interval. Dávka i dávkový příkon závisí na 

intenzitě, druhu a energii záření a také na ozařované látce.  

 Ekvivalentní dávka (6) závisí na druhu záření 

𝐻𝑇 = ∑ 𝑊𝑅 ∙ 𝐷𝑇𝑅   (𝑆𝑣)        (6) 

kde WR je radiační váhový faktor (nabývá těchto hodnot: pro elektronové záření (β, γ, X) 

má hodnotu 1, pro α záření 20 a pro neutronové 5-20) a DTR je střední absorbovaná dávka 

ve tkáni či orgánu, způsobená zářením druhu R.  

 Efektivní dávka (7) je součet všech středních hodnot ekvivalentních dávek 

v orgánech organismu 

𝐻𝐸 =  ∑ 𝑊𝑇 ∙ 𝐻𝑇  (𝑆𝑣)        (7) 
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Kde WT je tkáňový váhový faktor, který je závislý na druhu ozařované tkáně (tabulka 2) a 

HT je ekvivalentní dávka.  

Příkon ekvivalentní dávky (8) je stejně jako dávkový příkon závislý na časovém 

intervalu 

Ḣ𝑇 =  
𝑑𝐻𝑇

𝑑𝑡
   (

𝑆𝑣

𝑠
=  

𝑚𝑆𝑣

ℎ
)          (8) 

kde dHT je přírůstek ekvivalentní dávky a dt je časový interval. V praxi se používá 

jednotka 
𝑚𝑆𝑣

ℎ
. [2,11,16,22] 

Tabulka 2: Hodnoty tkáňového faktoru pro jednotlivé tkáně a orgány [21] 

Tkáň (orgán) 

Tkáňový (orgánový) 

faktor WT dle doporučení 

IRCP 103 

Kostní dřeň 0,12 

Střevo 0,12 

Plíce 0,12 

Žaludek 0,12 

Gonády (průměr F a M) 0,08 

Močový měchýř 0,04 

Játra 0,04 

Jícen 0,04 

Štítná žláza 0,04 

Kůže 0,01 

Kosti 0,01 

Mozek 0,01 

Prsa (průměr F a M) 0,12 

Slinná žláza 0,01 

Ostatní 0,12 
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8 ÚČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ NA ŽIVÝ ORGANISMUS 

Účinky na živý organismus neboli biologické účinky závisí na druhu a energii 

záření, dávce, dávkovém příkonu a vlastnostech ozářené tkáně nebo orgánu.  

 Záření na živou hmotu nejdříve působí stejně, jako na neživé předměty- dochází 

k ionizaci, excitaci a absorbování energie. Na tyto interakce navazují děje, které jsou 

podmíněny složitou organizací živé hmoty. [9,22] 

8.2  Účinky záření na buňku  

Buňka je naplněná viskózním koloidním roztokem různých chemických látek a 

ohraničená buněčnou stěnou. Vznik nové buňky probíhá dvěma způsoby - přímým 

(amitotickým) a nepřímým (mitotickým) buněčným dělením. Častější je dělení nepřímé. 

Další druh dělení je dělení pohlavních buněk (meiosa).  

Při ozáření buňky nastane jeden ze dvou účinků. První z nich je smrt buňky, neboli 

buněčná deplece. Při vysokých dávkách záření dochází k destrukci důležitých složek 

buněčného obsahu. Takové působení záření může mít za následek přímé usmrcení buňky 

(při interfázi, což je interval mezi dvěma buněčnými děleními). Buňky ale častěji zanikají 

v průběhu buněčného dělení, protože nastává už při menších dávkách. Následkem tohoto 

poškození je, že buňka není schopna se dále dělit. Z tohoto důvodu se toho poškození 

neprojeví okamžitě, ale až po určité době. Rychle se dělící buňky mají vyšší citlivost na 

ozáření.  

Druhý účinek při ozáření buňky je změna cytogenetické informace. Při menších 

dávkách ionizujícího záření nedochází k zástavě buněčného dělení ani k usmrcení buňky. 

Může ale dojít k chemickým změnám v genetické informaci buňky. Tyto změny 

cytogenetické informace (mutace) se mohou na další buňky přenášet. Z hlediska 

reprodukce se mutace dělí na somatické, které se projeví jen u konkrétního ozáření jedince 

v ozářené tkáni (mohou vést k pozdnímu stochastickému poškození a vzniku zhoubných 

nádorů) a na gametické mutace, které vznikají v zárodečných buňkách a mohou se přenášet 

na další generace.  
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Další dělení účinků je dle času, kdy se projeví. Rozdělujeme je na časné, ty se 

projeví v krátkém čase po ozáření, a pozdní. Pozdní účinky se projeví s časovým 

odstupem. [9,20,22, Ústní podání Dr. Luboš Moravec] 

8.2.1 Deterministické účinky 

 Deterministické neboli nestochastické účinky se projevují po ozáření celého těla 

nebo jeho části a jsou lokální, dochází k nim tedy jen v té části těla, kde proběhlo ozáření. 

Nejčastěji jde o jednorázovou dávku, která způsobí v jedinci klinicky pozorovatelné účinky 

v krátké době po ozáření. U těchto účinků je vždy jisté, že nastanou. Deterministické 

účinky nastávají v důsledku smrti buněk a jsou prahové. Znamená to, že nastanou až po 

překročení určité dávky (obrázek 4). Tento práh je u každé části těla jiný. Mezi 

deterministické účinky patří akutní nemoc z ozáření, poškození plodnosti, radiační 

poškození kůže nebo poškození oční čočky. [2,20] 

 

Obrázek 4: Deterministické účinky [20] 

8.2.2 Stochastické účinky 

 Stochastické účinky jsou důsledek po poškození jedné buňky či malého počtu 

buněk. Tyto účinky jsou vyvolané změnami v genetické informaci buňky. Nejsou prahové, 

takže se mohou projevit po jednorázovém ozáření dávkou, která je podprahová z hlediska 

deterministických účinků. S rostoucí efektivní dávkou roste pravděpodobnost výskytu 

poškození (obrázek 5). Nezáleží na tom, jestli byly buňky ozařovány protrahovaně či 

jednorázově. Tyto dávky nevyvolají v krátké době žádné poškození, které by byly klinicky 

pozorovatelné, ale mohou se projevit až po dlouhé době. Na rozdíl od deterministických 

není jisté, že nastanou, ale jde o náhodu. Ke stochastickým účinkům patří vznik 
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nádorových onemocnění, leukémie a genetické poškození další generace. Délka latentního 

období (od ozáření po propuknutí nemoci) se uvádí u leukémie pět až dvacet let, u 

nádorových onemocnění deset až čtyřicet let. [2,20] 

 

Obrázek 5: Stochastické účinky [20] 

8.3  Účinky záření na lidský organismus 

 Účinky záření na živý organismus jsou uvedeny v následující tabulce (tabulka 3).  

Tabulka 3: Účinky záření na živý organismus. [20] 

 

 Akutní nemoc z ozáření neboli akutní post radiační syndrom vzniká po 

jednorázovém ozáření celého těla člověka nebo jeho části. Několik hodin od ozáření 

nastává nevolnost, zvracení, skleslost. Následuje období latence, které trvá jeden až dva 

týdny a poté se nemoc projevuje sepsí, krvácením, vysokými teplotami, průjmy. Klesá 

počet červených krvinek a krevních destiček. Po několika dnech se postižený začne 



20 

 

uzdravovat, závisí to na dávce. Čím vyšší je dávka, tím bouřlivější je průběh nemoci. Podle 

velikosti dávky nastává krevní forma onemocnění, střevní forma nebo nervová forma. 

Pokud neproběhne včasná léčba, pacient po několik hodinách či dnech umírá.  

 Z lokálních účinků je nejvíce ohrožena kůže. Míra poškození kůže je závislá na 

dávce, druhu záření, velikosti ozářeného pole a na lokalizaci. První typ je akutní radiační 

dermatitida kůže. Několik hodin po ozáření se objevuje časné zarudnutí kůže, které do 24 

hodin mizí. Pak nastane období klidu, trvající 10 - 15 dnů. Vlastní odezva na ozáření se 

projevuje zduřením kůže a bolestivostí. Druhý stupeň se vyznačuje oddělováním pokožky 

od pojivového podkladu a vznikáním puchýřů a třetí stupeň odumíráním tkání a vzniku 

vředů. 

 Další nemocí z ozáření jsou nezhoubné nádory. Do této skupiny patří především 

chronický zánět kůže a zákal oční čočky. Chronický zánět kůže byl zjišťován zejména u 

lékařů-rentgenologů, kteří prováděli RTG vyšetření bez dokonalé ochrany před zářením. 

Projevoval se zejména suchostí kůže, jejím praskáním a křehkostí, lomivostí a podélným 

rýhováním nehtů.  

Zhoubné nádory jsou nejzávažnější účinky ionizujícího záření. Vznik rakoviny má 

vícesložkový charakter. Jednou složkou je existence buněk, nesoucích mutovanou 

informaci, druhou složkou vzniku nádoru je soubor podmínek, které působí proti tendenci 

eliminovat atypické buňky nebo potlačit jejich růst. Ionizující záření může podle 

současných poznatků působit na různých stupních procesu vývoje rakoviny. Po ozáření 

nevznikne nádor bezprostředně, ale až po několikaletém období latence, která je např. u 

leukemie 5 - 20 let, u nádorů plic 10 - 40 let. 

Genetickými změnami se rozumí postižení potomstva ozářených osob. Podkladem 

těchto změn je mutace buňky, v tomto případě tzv. gametická mutace, která probíhá v jádře 

vajíčka a spermie. Zárodek může v důsledku své nepříznivé genetické skladby velmi časně 

zaniknout, tj. v období před nebo krátce po vnoření se do děložní sliznice matky. Toto 

poškození se projeví jako neúspěšné oplození. Dojde-li k vývoji zárodku, těhotenství končí 

potratem, předčasným porodem, úmrtím novorozence brzy po porodu nebo porodem dítěte 

s hrubou vrozenou vadou. Účinek záření na zárodek záleží na době ozáření. V prvních 

třech týdnech po početí se poškození těchto buněk projeví nejčastěji zánikem oplozeného 



21 

 

vajíčka. Největší radiosenzitivitu vykazuje plod mezi třetím a osmým týdnem po početí, 

kdy je relativně vysoké riziko vzniku malformací orgánu, který je v té době právě ve 

vývoji. Mezi osmým a dvacátým pátým týdnem po početí je zárodek citlivý na vyvolání 

mentální retardace. Od čtvrtého týdne po početí může být plod citlivý na vyvolání 

zhoubných nádorů ozářením. [2,4,8,19,20] 
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9 RADIAČNÍ OCHRANA 

 Při veškerých činnostech, které mohou vést k ozáření člověka, musí být zajištěna 

dostatečná úroveň ochrany zdraví a zároveň umožněn přínos z využití záření. Radiační 

ochrana má v současnosti dva cíle. První je vyloučení deterministických účinků, druhý 

snížení pravděpodobnosti vzniku stochastických účinků. [8,10] 

9.2  Principy a kritéria radiační ochrany 

Činnosti, které vedou k ozáření, se rozdělují do dvou skupin. První jsou ty, které 

vedou k předvídanému ozáření. Druhou činností jsou zásahy, které mají za cíl snížení 

ozáření osob odstraněním zdrojů záření nebo snížení počtu ozařovaných osob. V obou 

případech musí být dodržena zásada, že přínos musí být větší než riziko. 

Rozlišují se tři druhy ozáření: ozáření při práci (profesionální expozice), lékařské 

ozáření (lékařská expozice) a ozáření obyvatel (obecné).  

Existují 4 principy radiační ochrany:  

1. Princip zdůvodnění: každý, kdo provádí činnosti, které mohou vést k ozáření, musí 

být zdůvodněna přínosem, který vyváží rizika.  

2. Princip optimalizace: každý, kdo provádí činnosti, které mohou vést k ozáření, 

musí dodržovat určitou úroveň radiační ochrany.  

3. Princip limitování: každý, kdo provádí činnosti, které mohou vést k ozáření, musí 

omezovat ozáření tak, aby byly dodrženy stanovené limity. Rozlišují se limity 

obecné, pro radiační pracovníky a pro učně a studenty. Pro tuto práci jsou důležité 

limity pro radiační pracovníky (tabulka 4). Do limitů ozáření se nezapočítává 

ozáření z přírodních zdrojů, lékařské ozáření a havarijní ozáření zasahujících 

fyzických osob. 

Tabulka 4: Dávkové limity pro radiační pracovníky [10] 

 Hodnoty limitů (mSv) 

Efektivní dávka za dobu 5 po sobě jdoucích kalendářních roků 100 

Efektivní dávka za 1 kalendářní rok 50 

Ekvivalentní dávka v oční čočce za 1 kalendářní rok 150 

Ekvivalentní dávka v 1 cm2 kůže za 1 kalendářní rok 500 
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Ekvivalentní dávka na končetiny za 1 kalendářní rok 500 

 

4. Princip bezpečnosti strojů: veškeré zdroje ionizujícího záření se musí zabezpečit 

tak, aby nad nimi nedošlo ke ztrátě kontroly. Spočívá to v zabezpečení proti 

přístupu nepovolaných osob a případnému odcizení, ve sledování zdroje, předávání 

zdroje pouze osobám s platným povolením a v periodické inventarizaci mobilních 

zdrojů.  

 Kromě ozáření, které můžeme nějakým způsobem ovlivnit (jaderná energetika, 

lékařské ozáření, ozáření při práci a podobně), existuje ozáření z přírodních zdrojů. Je to 

kosmické záření, zemské gama záření, radionuklidy v těle člověka a radon. Když se sečtou 

roční efektivní dávky těchto jednotlivých zdrojů, vychází roční efektivní dávka 

z přírodních zdrojů asi na 2,4 mSv. [8,10] 

9.3  Způsoby ochrany pracovníků 

 Důležitým úkonem je stanovení radiační zátěže. První způsob stanovení radiační 

zátěže je měřením (podrobněji kapitola „Monitorování pracovníků“). Druhá metoda je 

stanovení radiační zátěže výpočtem dávky pomocí vztahů zmíněných v kapitole „Veličiny 

charakterizující působení ionizujícího záření na látku“.  

Existují tři způsoby ochrany před zevním ozářením. Způsob ochrany vzdáleností 

požaduje práci v co největší možné vzdálenosti od zdroje, protože s rostoucí vzdáleností 

klesá dávka záření. Druhý způsob je časový. Vyžaduje co nejkratší dobu práce se zářičem. 

S dobou pobytu roste radiační zátěž pracovníka. Třetím způsobem je ochrana stíněním. 

Mezi zářič a pracovníka se umístí vhodné stínění. Pro alfa zářič je dostačující tenké 

plexisklo. Beta záření je vhodné odstínit materiálem, který má malou pravděpodobnost 

vzniku brzdného záření, například plexisklo, hliník anebo kombinace lehkých a těžkých 

materiálů. Pro stínění gama záření jsou vhodné těžké materiály (např. cihly, beton, olovo, 

wolfram), volí se dle povahy práce a ekonomických požadavků. Neutronové záření je třeba 

zpomalit a následně neutrony absorbovat. K tomu je zapotřebí například parafín pro 

zpomalení a poté kadmium, bor nebo indium pro absorpci. [8] 
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9.3.1 Monitorování pracovníků 

 Monitorování slouží k ověřování, zda jsou splněny požadavky na radiační ochranu. 

Důležitým pojmem je referenční úroveň, která udává hodnotu, při jejímž dosažení je třeba 

provést určité opatření. Jsou tři druhy referenční úrovně - záznamová, vyšetřovací a 

zásahová. Záznamová odděluje bezvýznamné hodnoty od těch, které je třeba uchovávat 

v dokumentaci, zpravidla 1/10 z limitů. Vyšetřovací úroveň slouží jako podnět 

k vyšetřování příčin, zpravidla jde o 3/10 z limitů. Zásahová úroveň má za úkol varovat 

především při mimořádných událostech nebo radiačních nehodách.  

 Druhy monitorování jsou čtyři. Osobní monitorování, monitorování pracoviště, 

monitorování výpustí a monitorování okolí pracovišť. Pro tuto práci je nejdůležitější 

osobní monitorování.  

Osobním monitorováním se rozumí měření osobních dávek jednotlivých radiačních 

pracovníků. Toto monitorování se rozděluje na zevní a vnitřní ozáření.  

Monitorování zevního ozáření funguje tak, že každý pracovník kategorie A je 

povinen nosit osobní dozimetr na referenčním místě. Referenční místo je na oděvu na levé 

straně hrudníku. Pokud v praxi nastanou situace, kdy může být ozářena určitá část těla víc, 

pak je nutné pracovníka vybavit přídatným dozimetrem. Například při vyšší radiační zátěži 

rukou se používají prstové dozimetry.  

Na pracovištích, kde se vyskytují otevřené zářiče, se musí monitorovat vnější i 

vnitřní ozáření. Monitorování vnitřního ozáření je složitější. Provádí se buď měřením 

aktivity přímo v organismu anebo nepřímým stanovením vylučování radionuklidů. Měření 

aktivity v organismu pracovníků je vyžadováno vždy na pracovištích IV. kategorie a dle 

programu monitorování na pracovištích III. kategorie. 

Používané detektory 

Detektory se dělí podle několika parametrů. Podle časového průběhu detekce na 

kontinuální a integrální, přičemž v osobní dozimetrii se používají pouze integrální 

(naměřená hodnota se po skončení expozice uchovává). Dále dle fyzikálně technického 

principu detekce na fotografické, které využívají fotochemické účinky záření (filmové 

dozimetry, rentgenové filmy, jaderné emulze), materiálové, které reagují na změny 
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vlastností určitých látek a elektronické, kdy se absorbovaná energie záření převádí na 

elektronické impulsy (ionizační komory, polovodičové detektory). Poslední dělení je podle 

komplexnosti měřené informace. Prvním typem jsou nespektrometrické, udávají intenzitu 

záření nebo počet kvant, ale neumí vyhodnotit druh záření a jeho energii (filmové 

dozimetry, termoluminiscenční dozimetry, ionizační komory). Spektrometrické měří 

intenzitu i energii záření a výsledkem je energetické spektrum (scintilační detektory, 

magnetické detektory). Dalším druhem jsou zobrazovací detektory neboli kamery, které 

zobrazí prostorové rozložení intenzity záření. Poslední jsou dráhové detektory částic. Ty 

zviditelňují dráhy pohybu částic v prostoru.  

Jako osobní dozimetry se používají tyto typy: OSL dozimetry, filmové dozimetry, 

termoluminiscenční dozimetry, neutronové dozimetry a prstové termoluminiscenční 

dozimetry.  

Filmová dozimetrie (FD) 

Jde víceméně o historickou metodu, která má sice přesné výsledky, ale 

komplikované vyhodnocování. Filmový dozimetr je fotografický film, světlotěsně 

zabalený do černého papíru. Ionizující záření po průchodu obalem filmu vytváří latentní 

obraz ve fotoemulzi.  

Termoluminiscence (TLD) 

Tyto dozimetry patří mezi materiálové. Detekce materiálovými detektory je 

založena na metastabilní excitaci. Ionizujícím zářením uvolněné elektrony přechází 

z valenčního do vodivostního pásma, odkud se zachycují v místech poruchy krystalové 

mřížky materiálu. Z těchto hladin se elektrony dostanou až dodáním určité energie 

(ozářením světlem nebo zahřátím (termoluminiscenční detektory)). Excitovaná energie se 

potom vyzáří ve formě fotonů viditelného světla. Termoluminiscenční TLD dozimetry 

(obrázek 6) využívají termoluminiscenční látky, jako je fluorid lithný (LiF), fluorid 

vápenatý (CaF2) či síran vápenatý (CaSO4). Vzorek jedné z těchto látek je zapouzdřen 

v dozimetru. Po skončení expozice se tato látka vyjme z pouzdra a vyhodnotí ve 

vyhodnocovacím zařízení tím, že se zahřeje na stanovenou teplotu dle druhu použité látky 

a pomocí fotonásobiče se snímá emitované viditelné světlo. Vzniká vyhřívací křivka, jejíž 

integrál je úměrný dávce v dozimetru. 
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Mezi výhody této metody patří možnost automatického vyhodnocování dozimetrů, 

menší citlivost na vnější vlivy, nevýhodou zůstává komplikovaný způsob vyhodnocení.  

 

Obrázek 6: Prstový TLD dozimetr [15] 

Opticky stimulovaná luminiscence (OSL) 

Tato metoda se rozšířila během posledních deseti let a začíná nahrazovat FD i TLD. 

Mezi její výhody patří vysoká odolnost a rychlé vyhodnocení. Princip spočívá ve stimulaci 

ozářeného OSL materiálu zeleným světlem z LED diody a následném emitování světla 

modrého, jehož intenzita je úměrná radiační dávce. OSL dozimetr (obrázek 7) je tedy 

podobný TLD dozimetrům, které se stimulují ohřevem, což je méně spolehlivé, a navíc je 

OSL dozimetr možné vyhodnocovat opakovaně.  

 

Obrázek 7: OSL dozimetr [5] 

Mezi výhody patří nízký detekční limit (0,05 mSv), odolnost vůči vnějším vlivům, 

jednoduchá manipulace a nízká cena. [2,8,17,22] 
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9.4  Ochrana pracovníků při práci s otevřenými zářiči  

 Otevřený zářič je takový, který není uzavřeným zářičem. Může být ve formě 

radioaktivního roztoku, plynu, aerosolu či prášku. Každý takový zářič musí být opatřen 

průvodním listem otevřeného radionuklidového zářiče.  

 Zářiče se klasifikují jako nevýznamné, drobné, jednoduché, významné a velmi 

významné. Důležitý pojem je zprošťovací úroveň aktivity, což je hodnota aktivity, při 

jejímž nepřekročení se kontaminace radionuklidy považuje za zanedbatelnou. Hodnoty 

zprošťovací úrovně aktivity jsou pro jednotlivé radionuklidy uvedené v tabulce č. 1 přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 307/2002 Sb. Otevřený radioaktivní zářič může být klasifikován jen jako 

nevýznamný (součet podílů aktivit radionuklidů a příslušných zprošťovacích úrovní 

aktivity není větší než 1), drobný (součet je menší než 10) nebo jednoduchý (není 

nevýznamným, drobným, významným ani velmi významným zdrojem záření).  

 U otevřených radioaktivních zářičů vedle vnějšího ozáření hrozí i vnitřní. 

Radioaktivní látka se do organismu může dostat ingescí (ústy), inhalací (vdechnutím), 

přestupem (poraněním přes kůži), absorpcí (přes neporaněnou kůži). Pracovníci, kteří 

přijdou do styku s otevřenými zářiči, musí dodržovat zásady ochrany před vnějším 

ozářením (stínění, vzdálenost, čas) i před vnitřním ozářením. Důraz je kladen na tato 

opatření: osobní ochranné prostředky (gumové rukavice), osobní ochranné pomůcky 

(pinzety, kleště), zářiče se neberou do ruky, roztoky se nepipetují ústy, činnosti, při kterých 

může dojít k úniku těchto látek do ovzduší, se provádějí v uzavřených prostorách (digestoř, 

hermetický box), v kontrolovaných pásmech je zakázáno kouřit. [2,8,25] 
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10 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 

 Přeprava nebezpečných věcí se řídí doporučením Mezinárodní agentury pro 

atomovou energii MAAE. V České republice probíhá přeprava těchto materiálů převážně 

po silnici. Tento druh přepravy je upravován Evropskou dohodou o mezinárodní silniční 

přepravě nebezpečných věcí, ADR. V dohodě je spravována přeprava zvlášť pro jednotlivé 

třídy materiálů: výbušné látky a předměty (Třída 1), plyny (Třída 2), hořlavé kapaliny 

(Třída 3), hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné 

látky (Třída 4.1), Samozápalné látky (Třída 4.2), látky, které ve styku s vodou vyvíjejí 

hořlavé plyny (Třída 4.3), látky podporující hoření (Třída 5.1), organické peroxidy (Třída 

5.2), toxické látky (Třída 6.1), infekční látky (Třída 6.2), radioaktivní látky (Třída 7), 

žíravé látky (Třída 8), jiné nebezpečné látky a předměty (Třída 9). V této práci se řeší 

přeprava pouze radioaktivních materiálů, tedy třída 7. [6,18] 

10.1 Přeprava radioaktivních materiálů 

 Aby se zajistila bezpečnost a ochrana osob, majetku a životního prostředí při 

transportu radiofarmak, musí být splněny tyto požadavky: uzavření radioaktivního obsahu, 

kontrola vnějších dávkových příkonů, zabránění kritickému stavu, zamezení škodám 

způsobených teplem. Tyto požadavky se plní uplatňováním odstupňovaného přístupu k 

limitům obsahu pro kusy a vozidla a uplatněním norem týkajících se konstrukce kusu, 

dodržováním předpisů pro konstrukci, vyžadováním administrativních kontrol a popřípadě 

schválením příslušnými orgány.  

Přeprava zahrnuje veškeré činnosti spojené s přemísťováním radioaktivních látek, 

konstrukci, výrobu, údržbu a opravy obalů a přípravu, odeslání, nakládku, přepravu včetně 

tranzitního skladování, vykládku a příjem v konečném místě určení nákladů radioaktivních 

látek a kusů. 

Odstupňovaný přístup ke stanovení požadavků v ADR charakterizuje tři všeobecné 

stupně přísnosti:  

a) Běžné podmínky přepravy (bez nehod) 

b) Normální podmínky přepravy (drobné nehody) 

c) Nehodové podmínky přepravy (vzor zprávy o nehodě v příloze, obrázek 2) 
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Osobní dávky musí být nižší, než jsou příslušné dávkové limity. Bezpečnost musí 

být optimalizována tak, aby velikost individuálních dávek, počet osob vystavených záření 

a pravděpodobnost zdraví škodlivého záření byly udrženy co nejnižší. 

Pro profesní vystavení záření vznikající při dopravních činnostech, kde se 

odhaduje, že efektivní dávka bude pravděpodobně mezi 1 mSv a 6 mSv za rok, musí být 

prováděn program vyhodnocování dávek monitorováním pracovního místa nebo 

individuálním monitorováním a pokud pravděpodobně překročí 6 mSv za rok, musí být 

prováděno individuální monitorování (tabulka 5). Pokud efektivní dávka pravděpodobně 

nepřekročí 1 mSv za rok, není požadováno vypracovávání zvláštních pracovních postupů.  

Tabulka 5: Přehled povinností zaměstnavatele dle typu pracovníků [Ústní podání Dr. 

Luboš Moravec] 

 

Dávkové 

limity celé 

tělo [mSv] 

Oko/Kůže 

[mSv] 

Efektivní 

dávka za 

rok [mSv] 

 
Povinnosti 

zaměstnavatele 
Monitorování 

Obyvatelstvo 1 15/50 - - - - 

Radiační 

pracovník B 
50 - 1-6  

Školení, 

zkouška 
Pracoviště 

Radiační 

pracovník A 
50/100(5let) 150/500 >6  

Školení, 

zkouška, 

monitorování, 

lékařské 

prohlídky 

Pracoviště, 

osobní 

 Pracovníci, kteří převáží radiofarmaka, mohou mít efektivní roční dávku větší než 6 

mSv, tudíž jsou všichni zařazeni do skupiny A.  

 Povinností zaměstnavatele je tedy zajistit osobní monitorování pracovníků a 

monitorování pracoviště, proškolování zaměstnanců a následné přezkoušení a lékařské 

prohlídky. V rámci lékařských prohlídek je 5 druhů. Je to vstupní prohlídka, periodická a 

výstupní prohlídka. Dále následná, kterou si lékař může vyžádat na základě zdravotních 

nesrovnalostí po periodické prohlídce a posledním typem je mimořádná, která nastává 

v případě mimořádných událostí, které by mohly ovlivnit zdravotní stav pracovníka.  

Každá přepravní firma musí mít zřízeného alespoň jednoho bezpečnostního 

poradce, který je odpovědný za zabránění rizikům. Vzor osvědčení bezpečnostního 

poradce je v příloze, obrázek 1. Hlavním úkolem poradce, je snažit se všemi vhodnými 

prostředky a opatřeními usnadnit provádění těchto činností v souladu s platnými předpisy 
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co nejbezpečnějším způsobem. Mezi jeho povinnosti patří dohlížet na dodržování předpisů 

pro přepravu nebezpečných věcí, radit podniku, připravit výroční zprávu pro vedení 

podniku (výroční zprávy musí být uchovávány po dobu pěti let a musí být k dispozici 

národním orgánům na jejich žádost), sledovat činnosti a postupy vztahující se k dotčeným 

činnostem podniku: dodržování předpisů, postup podniku při pořizování dopravních 

prostředků, školení zaměstnanců podniku, vypracovávání zpráv týkajících se vážných 

nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů a podobně. Poradcem 

může být i externí pracovník, vedoucí podniku nebo osoba s jinými povinnostmi 

v podniku. Musí mít osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro 

přepravu nebezpečných věcí po silnici, které vydává příslušný orgán. Aby toto osvědčení 

získal, musí se uchazeč podrobit školení a složit zkoušku.  

Klasifikace, značení a obaly radiofarmak 

Klasifikace radioaktivních zásilek se provádí dle čísla UN a čtyři číslice, například 

pro radiofarmaka je to UN 2915 – „LÁTKA RADIOAKTIVNÍ, KUS TYPU A, jiné než 

zvláštní formy, jiná než štěpná nebo vyjmutá štěpná“.  

Před samotným odesláním radioaktivní látky je v některých případech potřeba 

zařídit povolení odeslání a oznámení příslušným úřadům.  

Obaly i přepravované množství musí odpovídat předpisům, každý obal radioaktivní 

látky musí být řádně označen, a to ze dvou protilehlých stran. Transportní obalový materiál 

TOS je v případě radiofarmak typu A. TOS musí zůstat těsný, nesmí snížit svoji stínící 

schopnost o více než 20% při předepsaných zkouškách. Nestálé kontaminace vnějších 

povrchů kusů obalu musí být co nejnižší a za běžných podmínek dopravy nesmí překročit 

mezní hodnoty 4 Bq/cm2 pro β a γ zářiče. Příkon dávkového ekvivalentu kusu nebo 

přepravního obalového souboru nesmí překročit 2 mSv/h, maximální hodnota příkonu 

dávkového ekvivalentu na jakémkoliv místě vnějšího povrchu kusu nebo přepravního 

obalového souboru nesmí překročit 10 mSv/h.  

Poté se musí určit přepravní index TI a index kritické bezpečnosti CSI. TI se určí 

pomocí nejvyšší dávkové intenzity ve vzdálenosti 1 m od povrchu látky a tato hodnota 

v jednotkách 1 
𝑚𝑆𝑣

ℎ
 se vynásobí 100. Přepravní index pro jednotlivé přepravní soubory, 

kontejnery nebo vozidla se určí buď součtem přepravních indexů všech obsažených kusů, 

nebo přímým měřením dávkové intenzity. Kusy, přepravní obalové soubory nebo 
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kontejnery musí být zařazeny do jedné z kategorií (I-BÍLÁ, II-ŽLUTÁ nebo III-ŽLUTÁ) 

dle tabulky. Celková aktivita a transportní index musí být napsán na obalu. 

Tabulka 6: Kategorie kusů a přepravních obalových souborů. [6] 

 

Jednotlivé kusy i každý obalový soubor musí být označeny na vnější straně obalu 

čitelně a trvale identifikací odesilatele nebo příjemce. Na vozidle musí být umístěny 

značky radioaktivity (obrázek 8) a to ze tří stran. Velká bezpečnostní značka pro třídu 7 

musí mít rozměr nejméně 250 mm x 250 mm. Číslice „7“ musí mít výšku nejméně 25 mm. 

Barvy jsou zobrazené na obrázku (obrázek 8).  

 

Obrázek 8: Symboly označující radioaktivní látku [6] 

Vozidla přepravující nebezpečné věci musí být opatřena dvěma oranžovými 

tabulkami umístěnými ve svislé rovině. Oranžové tabulky musí být reflexivní, rozměry 

jsou zobrazeny na obrázku (obrázek 9). Tabulka musí být z takového materiálu, aby 

odolala povětrnosti, nesmí se uvolnit ze svého držáku po 15 minutách přímého působení 

ohně a musí zůstat upevněna bez ohledu na orientaci vozidla. Umisťuje se zepředu a 

zezadu vozidla.  
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Obrázek 9: Oranžové tabulky a jejich rozměry [Dr. Luboš Moravec] 

Doklady, vybavení vozidla 

Každá přeprava věcí podléhajících ADR musí být doprovázena přepravními 

doklady. Přepravní doklady musí obsahovat tyto údaje pro každou nebezpečnou látku, 

materiál nebo předmět podaný k přepravě: UN číslo, oficiální pojmenování, čísla vzorů 

bezpečnostních značek - pro radioaktivní látky třídy 7: číslo třídy „7“.  

V přepravním dokladu musí být pro každou zásilku látek třídy 7 uveden název nebo 

symbol každého radionuklidu a popis fyzikálního a chemického stavu látky. Pro každý kus 

v obalovém souboru musí zahrnovat podrobný popis obsahu. Odesílatel musí uvést v 

přepravních dokladech prohlášení týkající se případných činností, které jsou požadovány 

od dopravce. Prohlášení musí obsahovat tyto údaje: dodatečné požadavky na nakládku, 

uložení, přepravu, manipulaci a vykládku kusu, přepravního obalového souboru nebo 

kontejneru, omezení z hlediska způsobu přepravy nebo vozidla a všechny nezbytné údaje o 

dopravní cestě a nouzová opatření vhodná pro zásilku.  

Kromě přepravního dokladu je nutné ke každé zásilce mít nákladní doklad (v 

příloze, obrázek 3). Tento musí obsahovat UN číslo, popis chemického a fyzikálního stavu 

radioaktivní látky, nejvyšší aktivita během přepravy, přepravní index, identifikační značka, 

popis dodatkových opatření.  

Údaje uvedené v dokladech musí být v takovém jazyce, aby tomu rozuměl 

převážející pracovník.  

Každý pracovník při přepravě u sebe musí mít řidičský průkaz, občanský průkaz a 

průkaz ADR (obrázek 10).  
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Každé vozidlo přepravující nebezpečné věci musí mít následující výbavu: pro 

každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá maximální hmotnosti vozidla a 

průměru kola, dva stojací výstražné prostředky a kapalinu pro výplach očí. Pro každého 

člena osádky vozidla fluoreskující výstražnou vestu, přenosnou svítilnu, pár ochranných 

rukavic a ochranu očí. [6,10,18, Ústní podání Dr. Luboš Moravec] 

 

Obrázek 10: ADR průkaz řidiče [1] 

10.2 MGP Zlín 

 Firma M.G.P. spol. s r.o. je jednou z českých firem přepravujících radiofarmaka. 

Sídlo má ve Zlíně (obrázek 11). Společnost M.G.P. má povolení k distribuci radiofarmak 

od roku 1991, od roku 2003 je držitelem certifikátu Systému managementu jakosti ISO 

9001 společnosti Lloyds a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem 

pro kontrolu léčiv (SÚKL). Tato firma distribuuje kontrastní látky a radiofarmaka firmy 

GE Healthcare, produkty firmy QSA Global, veškerý sortiment radioaktivních a 
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neradioaktivních chemikálií od firmy MP Biomedicals, zářiče pro gama radiografii od 

maďarské firmy IZOTOP a výrobky pro výzkum od dalších dodavatelů.  

 

Obrázek 11: Sídlo a vozidla firmy M.G.P. [Dr. Luboš Moravec] 

 Společnost M.G.P. si vozí zásilky buď přímo od výrobců z Maďarska, Německa či 

Holandska anebo si materiály přebírají až na Letišti Václava Havla a přepravují je na 

cílové místo.  

 Všichni řidiči jsou radiační pracovníci A a jako takoví jsou vybaveni osobními 

dozimetry. Ze zákona mají na referenčním místě připnutý OSL dozimetr a navíc mají na 

stejném místě elektronický dozimetr, který je přesnější, ale hodnoty z něj nemohou být 

oficiálně použity. Je to z toho důvodu, že jej lze vypnout. Výhodou je, že měří okamžitou 

dávku. [6, Ústní podání Dr. Luboš Moravec] 

 

 

 

 

http://www.mgp.cz/cz/veda-a-vyzkum
http://www.mgp.cz/cz/prumyslove-zarice
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11 RADIOFARMAKA V PRAXI 

Jak už z názvu vyplývá, radiofarmakum RF je látka radiologická a zároveň 

farmaceutická. Obsahuje jeden nebo více radionuklidů. Využívá se pro diagnostické a 

terapeutické účely převážně na klinikách nukleární medicíny.  Radiofarmakum musí 

splňovat určitá kritéria. Prvním z nich je, že musí zaujmout místo v zájmovém orgánu nebo 

označit určitou metabolickou cestu v organismu. Dále musí mít radiofarmakum vhodné 

fyzikální charakteristiky. Třetí kritérium je způsob výroby. Způsob výroby závisí na 

vlastnostech jednotlivých radionuklidů, na vlastnostech neaktivních komponent RF a na 

ekonomických nárocích na výrobu. Posledním kritériem je požadavek na injektabilitu, 

pokud se RF aplikuje nitrožilně. [12] 

11.1 Fakultní nemocnice Ostrava a Fakultní nemocnice Olomouc 

 Ve fakultní nemocnici Ostrava (dále jen „FNO“) je klinika nukleární medicíny 

(dále jen „KNM“) samostatnou budovou „N“. Dle rozhodnutí SÚJB je pracovištěm III. 

kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči. KNM FNO využívá otevřené radioaktivní 

zářiče k diagnostice i terapii. Klinika je rozdělena na přízemní část se skladem a vymírací 

místností, ambulanci, lůžkové oddělení, úsek radiofarmak a vedení kliniky. Tyto části jsou 

v samostatných patrech.  

 KNM Fakultní nemocnice Olomouc (dále jen „FNOL“) je rozdělena do dvou 

objektů (obrázek 12). Budova „X“ je pracoviště PET/CT, v budově „J3“ se nachází 

ambulance, lůžková část, úsek radiofarmak a ve sklepní části vymírací místnost a sklad.  

 

Obrázek 12: Situační plánek FNOL [7] 

 Stejně jako KNM FNO je i KNM FNOL dle rozhodnutí SÚJB pracovištěm III. 

kategorie s otevřenými radionuklidovými zářiči a využívá je k diagnostice i terapii. 
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Distribuce radiofarmak 

 Jednotlivé dodavatelské firmy jsou uvedeny v tabulce (tabulka 7).  

Tabulka 7: Hlavní dodavatelské firmy [Ústní podání Ing. Michal Koláček a Mgr. Jarmila 

Drymlová] 

Dodavatel radiofarmak Výrobce radiofarmak 
KNM 

FNO 

KNM 

FNOL 

KC Solid, s.r.o., 

Rokycany 
Mallinckrodt Pharmaceuticals, Nizozemsko Ano Ano 

M. G. P., s.r.o., Zlín GE Healthcare, Anglie Ano Ano 

Lacomed, s.r.o., Kralupy 

nad Vltavou 
Ciba Geigy, Indie Ano Ano 

G and G Medical 

Engineering s.r.o., Praha 

9 

Medi-Radiopharma Ltd., Maďarsko  Ano 

 Cisbio bioassays, Francie  Ano 

Tyto dodavatelské firmy dodají určený materiál na KNM a to buď osobním 

automobilem anebo v případě FNO i vlakem z Prahy do stanice Ostrava- Svinov.  

Pokud proběhne doručení vlakem, pak zásilku z nádraží přebírá řidič, pracovník 

FNO, který není pracovníkem kategorie A ani B. Vozidlo musí být během přepravy 

radionuklidů označeno výstražnou tabulkou „Nebezpečí radioaktivní látky“. Řidiči jsou 

obeznámeni s charakterem přepravovaných látek a poučeni jak se chovat v případě havárie 

vozidla. Poučení řidičů se provádí formou e-learningu, a to jednou ročně. Pokyny 

k postupu v případě havárie vozidla jsou navíc uloženy v autě na viditelném místě.  

Přeprava radioaktivní zásilky musí proběhnout nejkratší možnou cestou a 

v nejkratším možném čase. Zásilka je ve vozidle uložena co nejdál od řidiče.  

Postup v případě havárie vozidla:  

1. Uzavřít či ohradit prostor s poškozenou zásilkou, varovat ohrožené zaměstnance a 

další osoby před nebezpečím ozáření. 

2. Nedotýkat se zásilky.  

3. Oznámit událost na přiloženém telefonním čísle (buď technicko-fyzikální úsek 

KNM anebo přímo přednosta KNM či dohlížející osoba).  
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Většina předávek probíhá v nočních hodinách, konkrétně kolem 2. hodiny ranní. 

V takovém případě většinou na klinice nebývá nikdo, kdo by mohl převzít zásilku. 

Z tohoto důvodu má u sebe řidič vždy klíč od dveří, které vedou do předsíně (obrázek 13). 

Všechny dveře jsou zamčené, tudíž se dostane jen do již zmíněné předsíně, ve které 

nechává zásilku a formulář s podpisem. Doručenou zásilku si potom vyzvedává pracovník, 

který přijde na ranní směnu.  

Přeprava do FNOL probíhá jedině přímo dodavatelskou firmou až na KNM. 

Pracovník, který zásilku převáží, si vyzvedne na vrátnici klíče od dveří ke klinice a nechá 

ji v předsíni podobně jako je to ve FNO.  

 

Obrázek 13: Přibližný situační plánek 1. PP KNM FNO [autor] 

 Zásilku přebírá pracovník Úseku radiofarmak. Musí provést přejímací zkoušku, 

která spočívá v kontrole úplnosti průvodního listu (obrázek 14) a souladu označení 

dodávky s jejím obsahem. Průvodní listy se archivují deset let.  
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Obrázek 14: Průvodní list otevřeného radioaktivního zářiče, fotografie pořízená ve FNOL 

[autor] 

Poté musí pracovník provést zápis do knihy dodávek radioaktivních látek (obrázek 

15), zářič spolu s ochranným olověným krytem uložit na příslušné místo v trezorové 

místnosti nebo ho přenést do laminárního boxu k dalšímu zpracování. Například generátor 

99mTc je přechováván v laboratoři ve speciálním olověném kontejneru od výrobce, kapsle a 

roztoky 131I zůstávají v trezorové místnosti a 81mKr se ihned po převzetí vloží do 

speciálního pojízdného kontejneru a po provedení série vyšetření se ještě ten den přenese 

do trezorové místnosti.  
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Obrázek 15: Kniha dodávek radioaktivních látek, fotografie pořízená ve FNOL [autor] 

 Přípravu radiofarmak provádí odborný pracovník Úseku radiofarmak. Musí provést 

kontrolu aktivity výpočtem a měřením. Poté udělá zápis do knihy o přípravě radioaktivního 

preparátu. Po tomto procesu se radiofarmaka musí označit identifikačním štítkem a vložit 

do olověného stínění. Po klinice se radiofarmaka distribuují výtahem. Výjimku tvoří kapsle 

a roztoky 131I, které zůstávají a následně se i aplikují pacientům v trezorové místnosti. Tuto 

aplikaci provádí přímo setra. Z výtahu radiofarmaka přebírá sestra nebo radiologický 

asistent a vloží jej do kontejneru.  

Aplikaci ostatních radiofarmak pacientům provádí lékař. Těsně před aplikací se 

provádí měření aktuální aktivity a po aplikaci se zapíše do dokumentace pacienta. Při 

aplikaci se musí dodržovat základní způsoby ochrany před zářením- časem, vzdáleností, 

stíněním.  

Po aplikaci se veškerý materiál (jehly, stříkačky) vloží do speciálního kontejneru na 

ukládání radioaktivního odpadu. Obsah těchto kontejnerů spolu s odpadem umístěným 

v koších s označením „radioaktivní odpad“ se na konci denního provozu přemístí do 

vymírací místnosti. Ve vymírací místnosti je odpad uložen dle poločasů rozpadu a typu 

odpadu- zvlášť zdravotnický odpad, komunální odpad a sklo a ostré předměty. Vše musí 

být označeno. Pravidelně se veškeré odpady přeměřují pomocí dozimetrů pracovníky 
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technicko- fyzikálního úseku. Aby se s odpadem mohlo nakládat jako s neradioaktivním, 

musí dosáhnout uvolňovací úrovně nebo dosáhnout deseti poločasů přeměny. Po uvolnění 

odpadu se musí provést zápis o likvidaci radioaktivního odpadu.  

Odpady z lůžkové části, vymírací a trezorové místnosti, čekárny pro aplikované 

pacienty, aplikační místnosti a laboratoří jsou vyvedeny do systému čtyř vymíracích jímek. 

Po naplnění první jímky se přepíná do dalších jímek. Naplnění všech jímek trvá 2-3 

měsíce. Aktivita odpadní vody je pravidelně kontrolována pracovníky technicko- 

fyzikálního úseku. Uvolňovací úroveň je 450 
𝐵𝑞

𝑙
. Tato hodnota značí objemovou aktivitu. 

[11, Ústní podání Ing. Michal Koláček a Mgr. Jarmila Drymlová] 

11.1.1 Program monitorování FNO 

 Pracovníci se dělí na pracovníky kategorie A a kategorie B. Pracovníci kategorie A 

jsou vybaveni osobními dozimetry s jednoměsíčním sledovacím obdobím, absolvují 

preventivní lékařské prohlídky, účastní se jednou ročně školení a následného přezkoušení.  

Pracovníci kategorie B jsou vybaveni dozimetrem s tříměsíčním sledovacím obdobím, 

školení a přezkoušení probíhá stejně jako u pracovníků kategorie A a lékařské prohlídky 

jsou pouze vstupní a výstupní. 

Osobní dozimetr typu OSL mají pracovníci připnutý na referenčním místě. Měří 

dávkový ekvivalent v daném bodě pod povrchem těla v hloubce tkáně 10 mm- Hp(10). 

Dozimetry pravidelně vyhodnocuje služba osobní dozimetrie. Pokud dojde k překročení 

vyšetřovací nebo zásahové úrovně (tabulka 8), musí nastat šetření příčin. Při překročení 

hodnoty 20 mSv se musí hlásit SÚJB.  

Tabulka 8: Hodnoty referenčních úrovní pro radiační pracovníky kategorie A a B [11] 

Úrovně  

Záznamová 0,5 mSv/rok; 0,1 mSv/měsíc, resp. 3 měsíce 

Vyšetřovací 6 mSv/rok; 0,5 mSv/měsíc, resp. 3 měsíce 

Zásahová 20 mSv 
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 Kromě osobních dozimetrů jsou pracovníci, kteří připravují nebo aplikují 

radiofarmaka vybaveni prstovými termoluminiscenčními dozimetry (TLD). Vyhodnocují 

se jednou za měsíc. Referenční úrovně jsou uvedeny v tabulce (tabulka 9).  

Tabulka 9: Referenční úrovně prstových dozimetrů [11] 

Úrovně  

Záznamová 0,2 mSv 

Vyšetřovací 150 mSv/rok; 20 mSv/měsíc 

Zásahová 500 mSv 

 Při manipulaci s kapslemi a roztoky 131I může u pracovníků dojít k vnitřní 

kontaminaci. Toto monitorování se provádí každých 14 dní a využívá se k tomu přístroj, 

který slouží k měření akumulace 131I ve štítní žláze. Tento přístroj měří hodnotu aktivity 

v kBq. Referenční úrovně jsou v uvedeny v tabulce (tabulka 10).  

Tabulka 10: Referenční úrovně vnitřního ozáření [11] 

Úrovně  

Záznamová 0,5 kBq 

Vyšetřovací 2 kBq 

Zásahová 30 kBq 

 Kromě pracovníků jsou monitorovaní i pacienti, a to před odchodem z nemocnice. 

Aby mohli být propuštěni, hodnota aktivity v jejich těle musí klesnout pod hodnotu 250 

MBq nebo dávkový příkon ve vzdálenosti 1m od pacienta pod hodnotu 12 
µ𝑆𝑣

ℎ
.  

 Na KNM probíhá také monitorování pracoviště. Na klinice jsou rozmístěny sondy 

pro měření příkonu fotonového dávkového ekvivalentu gama záření. Monitorují, zda 

nedochází k odchylce způsobené například kontaminací osob nebo pracovních ploch. Také 

u tohoto monitorování se rozlišují referenční úrovně, uvedené jsou v tabulce (tabulka 11).  

Tabulka 11: Referenční úrovně monitorování pracoviště [11] 

Úrovně  

Záznamová 25 µSv/h 

Vyšetřovací 120 µSv/h 

Zásahová 480 µSv/h 
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 Osobní dávky pracovníků se evidují a uchovávají po dobu minimálně 30 let po 

ukončení pracovní činnosti. Dále se musí evidovat záznamy o všech osobách vstupujících 

do kontrolovaného pásma, a to po dobu 10 let. Záznamy o monitorování pracoviště se 

uchovávají nejméně 10 let. [11,25] 
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12 MĚŘENÍ DÁVKOVÉHO PŘÍKONU 

 Měření proběhlo na Klinice nukleární medicíny ve FNO. Měřeny byly dvě zásilky 

s jodem 131I. Měření bylo provedeno přístrojem POLIMASTER PM1405 (obrázek 16), 

který je metrologicky ověřován jednou za dva roky českým metrologickým institutem. 

Tento přístroj měří gama záření.  

 

Obrázek 16: Měřicí přístroj Polimaster [13] 

 První měřenou zásilkou byla krabice krychlového tvaru (obrázek 17) obsahující 

jeden roztok 131I. Ve druhé měřené krabici (obrázek 18) byly obsaženy dvě kapsle 131I. 

Měření bylo provedeno ze vzdálenosti 1 m od krabice a 0 m od krabice (obrázek 19).  
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Obrázek 17: Zásilka obsahující roztok 131I, fotografie pořízená ve FNO [Ing. Michal 

Koláček] 

 

Obrázek 18: Zásilka obsahující dvě kapsle 131I, fotografie pořízená ve FNO [Ing. Michal 

Koláček] 
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Obrázek 19: Náčrtek měřených bodů [autor] 

Naměřené hodnoty: 

Tabulka 12: Naměřené dávkové příkony [autor] 

 1x roztok 2x kapsle 

Aktivita k 20. 3. 2015 12:00 (GBq) 4,07 2x 3,7 

Body měření A B C D E F G H I J 

Dávkový příkon (µSv/h) 3,5 85,5 212,0 5,1 8,4 239,0 327,0 6,9 281,0 4,0 

Výpočet aktivity v čase měření: 

Měření bylo provedeno 17. 3. 2015 v 8:20, takže aktivita byla větší, než zapsaná 

v dodacím listu.  

T = 8 dnů = 691200 s 

t = 272400 s 

𝐴𝑡 = 𝐴𝑂 𝑒−𝜆𝑡 

𝐴0 =
4,07

𝑒
−

ln 2
691200

 272400
  

A0 =5,348 GBq … roztok  

A0 = 2 x 4,86 GBq … 2 x kapsle 

Aktivita v čase měření byla u roztoku 5,348 GBq a u kapslí 2 x 4,86 BBq.  



46 

 

Závěr měření:  

 Dovolené meze jsou 2 mSv/h na povrchu jednotlivých obalů a 10 mSv/h celého 

obalového souboru. Hodnoty dávkového příkonu na povrchu jsou (obrázek 19) pod 

písmeny B, C, F, G a I. Tyto meze nejsou překročeny, maximální hodnota je u písmene G, 

327 µSv/h. [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

13 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

 Vyhodnocení problémů proběhlo pomocí diagramu příčin a následků neboli 

diagramu rybí kosti (diagram 1). Hlava pomyslné rybí kosti je daný problém, v tomto 

případě ozáření pracovníků při přepravě radiofarmak (dále jen „ozáření“). [autor] 

 

Diagram 1: Vyhodnocení možných příčin ozáření pracovníků při přepravě radiofarmak 

[autor] 

13.1 Rozbor některých příčin  

Zásilka 

 Problémy vzniklé z důvodu nevhodného obalového materiálu či špatného označení 

zásilky zaměstnavatel ani zaměstnanec přepravní společnosti nemohou ovlivnit.  

Zaměstnavatel 

 Zaměstnavatel má povinnost řídit se zákony a vyhláškami, které souvisí 

s přepravou nebezpečných věcí, radioaktivních materiálů.  

Nevhodné proškolování zaměstnanců – Proškolování by mělo probíhat tak, aby si 

zaměstnanci ze školení zapamatovali, jak se chovat v normální (beznehodové) situaci i 

v situaci nehodové.  
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Nesprávné monitorování – Vyhodnocení dozimetrů provádí subjekty s povolením podle 

atomového zákona. Typ dozimetru se vybírá dle programu monitorování.  

Zaměstnanec 

 Zaměstnanci se myslí samotní řidiči přepravující radiofarmaka.  

Neoznačení vozidla – Zaměstnavatel má povinnost zajistit výstražné značení vozidla a 

zaměstnanec má povinnost je v případě radioaktivní zásilky ve vozidle umístit na 

stanovená místa na vozidle.  

Manipulace s dozimetrem – Dozimetry jsou vyrobené tak, že s nimi nelze manipulovat. 

Zaměstnanec dozimetr musí nosit na referenčním místě, případě na dalších částech těla dle 

programu monitorování.  

Nedodržení postupu při havárii vozidla – Každé vozidlo musí být vybaveno pokyny pro 

případ nehody. [autor] 

13.1.1 Závěr analýzy 

Analýza proběhla pomocí diagramu příčin a následků. Rizika by mohla vzniknout 

již u výrobce, ale to dopravce ani řidič nemohou ovlivnit. 

Zaměstnanci pro své bezpečí mohou udělat maximum, pokud budou dodržovat 

veškeré pokyny pro bezpečný převoz radioaktivních zásilek. Od šetrné manipulace se 

zásilkou během předání, přes správné uložení zásilky, označení vozidla a nemanipulování 

s osobním dozimetrem až po výběr nejrychlejší cesty k cílovému subjektu.  

 Zaměstnavatelé se musí řídit zákony a vyhláškami, které souvisí s bezpečnou 

přepravou nebezpečných věcí. Aby bylo zajištěno, že případné ozáření se včas zjistí, jsou 

všichni řidiči vybaveni osobními dozimetry. V případě, že jde o přepravu vlakem 

s převzetím pracovníkem nemocnice, by se situace mohla zlepšit. [autor] 

13.2 Návrhy na zlepšení  

 Vybavit pracovníky nemocnic, kteří radioaktivní zásilky přebírají na vlakovém 

nádraží, osobními dozimetry.  
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 Provádět školení pracovníků formou „školení na pracovišti“, ne formou „online 

školení přes internet - e-learning“. [autor] 

13.2.1 Ekonomické zhodnocení 

Tabulka 13: Ekonomické zhodnocení [autor] 

Počet zaměstnanců Cena osobních dozimetrů [17] Cena školení na pracovišti [3] 

1 160 Kč/měsíc 350 Kč/rok 

10 1000 Kč/měsíc 3500 Kč/rok 

Počáteční pořizovací cena osobních dozimetrů je 0 Kč, platí se měsíčně za roční 

vyhodnocení dozimetrů. Ceny dozimetrů jsou převzaté z internetových stránek služby 

osobní dozimetrie, ceny školení z internetových stránek o bezpečnosti práce.  
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14 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývala bezpečností pracovníků při transportu radiofarmak. 

Radiofarmaka jsou radioaktivní látky, které se v nemocnicích využívají k diagnostice a 

terapii. Většina těchto látek se využívá na Klinikách nukleární medicíny. Tyto látky jsou 

převáženy od výrobců až do nemocnic většinou osobními automobily distributorských 

firem. Pokud transport probíhá vlakem, na nádraží si zásilku přebírá pracovník 

jednotlivých nemocnic.  

V teoretické části práce jsou rozebrány fyzikální základy ionizujícího záření a 

radioaktivity, používané radionuklidy, některé důležité veličiny, biologické účinky záření a 

základy radiační ochrany. Následovala část věnovaná přepravě nebezpečných věcí a 

radioaktivních látek. V závěrečné části práce byly uvedeny poznatky přímo z přepravní 

společnosti a z nemocnic využívajících radiofarmaka.  

Cílem práce bylo zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení pracovníků proti ozáření 

a navržení zlepšení. Současný stav je takový, že je vypracovaná Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí ADR. ADR je velice podrobně 

propracovaný dokument. Tímto dokumentem se všichni dopravci musí řídit, a proto by 

mělo zůstávat minimální riziko, že pracovník bude ozářen. Zhodnocení proběhlo 

v poslední části práce, kdy bylo provedeno měření a analýza. Měřením bylo zjištěno, že 

zásilky nepřekračují stanovené mezní hodnoty. Analýza proběhla pomocí diagramu příčin 

a následků, některá rizika byla popsána. Aby bylo splněno zadání práce, bylo navrženo 

zlepšení, a to hlavně pro případ, kdy si zásilku přebírá pracovník nemocnice na vlakovém 

nádraží, včetně ekonomické rozvahy. Pracovníci dodavatelských firem nosí na referenčním 

místě osobní dozimetry. Pracovníci nemocnic monitorováni nejsou, proto bylo navrženo 

dokoupení osobních dozimetrů. Bylo by tak zajištěno, že tito pracovníci nepřekročí 

stanovené limity. Dalším navrženým zlepšením byla jiná forma školení. Stávající forma 

školení probíhá přes internet, což může vést k nedokonalému pochopení dané 

problematiky. Jako zlepšení bylo navrženo proškolování zaměstnanců přímo na pracovišti 

s odborníky.  Ekonomická rozvaha byla zhotovena za pomocí internetových stránek služby 

osobní dozimetrie a bezpečnosti práce.  
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