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Seznam použitých zkratek a termínů 

 

ČR  Česká republika 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IZ  ionizující záření 

JPO  Jednotka požární ochrany 

MSK  Moravskoslezský kraj 

MU  Mimořádná událost  

RTG  Radioizotopový termoelektrický generátor. 

vč.  Výrobní číslo 

α   Záření alfa 

β   Záření beta 

γ   Záření gama 

 

Ekvivalentní dávka [Sv] 

Aktivita radioaktivní látky [Bq/cm
2
] 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioizotopov%C3%BD_termoelektrick%C3%BD_gener%C3%A1tor
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Úvod a cíle práce 

 

V dnešní době jsou zdroje ionizujícího záření hojně využívané. Své uplatnění 

nacházejí nejen ve zdravotnictví a strojírenství, ale také energetice a v mnoha dalších 

odvětvích lidské činnosti, kde představují pro společnost přínos. Nesmíme ovšem 

zapomenout na použití opačné a to ve vojenském průmyslu a také možné zneužití těchto 

látek různými teroristickými skupinami.  

Jedna z vlastností radioaktivních látek je, že při rozpadu jejich nestabilních jader se 

uvolňuje energie a tato uvolněná energie, ve formě záření, nejde vidět ani cítit. Účinky 

radioaktivního záření na lidský organismus závisí na mnoha faktorech, např. – druhu 

záření, délce doby a místa působení. V případě vyšších obdržených dávek (řádově desítky 

Sv) se účinky projeví do několika minut od ozáření, u dávek nižších se účinek může 

projevit až po letech.   

Aby bylo zabráněno působení radioaktivních látek na osoby a životní prostředí, je 

důležité objevit dané riziko co nejrychleji. Proto se u HZS ČR vyskytuje řada přístrojů, 

z řad dozimetrů, radiometrů, spektrometrů, signalizátorů záření a měřičů plošných aktivit, 

které slouží při práci zasahujícím hasičům při MU s výskytem radioaktivních látek. 

Dozimetry evidují obdrženou dávku zasahujících osob a poskytují tak i ochranu před 

účinky IZ. K detekci IZ a vytýčení „bezpečnostní“ a „nebezpečné“ zóny slouží především 

radiometry. K identifikaci radioaktivní látky (radionuklidu) slouží spektrometry, které 

nejsou běžnou součásti výbavy všech JPO. Po zásahu je nezbytná kontrola kontaminace 

(osob, techniky) za pomocí speciálních přístrojů – měřičů kontaminace, jakými jsou např. 

přístroje DC-3E-98, RadEye a DC-3H-08, jejichž vzájemné srovnání je předmětem 

předkládané práce.  

Cílem práce je určit přesnost měření plošné aktivity beta u přístrojů DC-3E-98 a 

RadEye a uvést jejich směrodatné odchylky vzhledem k přesnosti daných měřidel.  
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1 Rešerše 

 

V této části jsou uvedeny publikace, ze kterých byly čerpány informace z dané 

problematiky. Zbylé zdroje jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

 

ULLMANN, Vojtěch. Jaderná a radiační fyzika. Ostrava: Ostravská univerzita v 

Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, 2009. ISBN 978-80-7368-669-7.  

Publikace se zabývá popisem a vysvětlením fyzikálních jevů v oblasti radioaktivity. Také 

popisuje princip detekce a technický princip přístrojové techniky. Dále řeší působení 

ionizujícího záření na lidský organizmus a radiační ochranu. 

�  

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

Dům techniky Ostrava, 2003. ISBN 80-02-01529-0. 

Publikace řeší ochranu a postup při práci se zdroji ionizujícího záření. Jsou zde uvedeny 

vlastnosti ionizujícího záření. Jeho působení na lidský organizmus. Princip detekce 

ionizujícího záření. 

 

Bojový řád jednotek požární ochrany. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství, 2001. ISBN 80-86111-91-1. 

Metodické listy JPO. Zabývající se taktickými postupy při zásahu. Bylo využito především 

listu s dekontaminací a nebezpečím IZ (novela N4 a L9). 

 

JIRÁSEK, Jakub a Martin VAVRO. Nerostné suroviny a jejich využití. Ostrava: 

VŠB, 2008. ISBN 9788024813783.  

Publikace popisující využívání surovin, mezi které patří i látky vykazující radioaktivní 

vlastnosti. Zabývá se jejich zpracovávání a využitím v různých odvětvích jako energetika 

metalurgie atd. 

 

 GERNDT, J. Detektory ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení 

technické v Praze, 1996. 164 s. ISBN 80-01-01229-8. 

Skripta, jež se zabývají detektory ionizujícího záření. Dále popisují interakci ionizujícího 

záření na elektrický signál. Je zde popsána historie a vývoje detektorů ionizujícího záření. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Základní pojmy  

Veličin popisující IZ je velká řada. Snahou v teoretické části není zmínit všechny, ale 

zaměřit se na ty nejzákladnější a uvést o veličinách ucelený přehled. Přehled níže 

popsaných veličin a jejich jednotek z SI soustavy uvádí tab.1.  

 

Ionizující záření – bývá často nesprávně označováno jako radioaktivní. Vznik IZ vyplývá 

ze skutečnosti, že atomová jádra některých prvků jsou nestabilní, neustále se mění 

na jádra jiných prvků a při této přeměně vyzařují energii. Záření, které doprovází 

výše zmíněnou radioaktivní přeměnu látek je buďto záření: alfa nebo beta, které 

v obou případech bývá doprovázené také zářením gama.  

 

Radioaktivní prvek - nestabilní prvek podléhající radioaktivní přeměně, jeho jádro je 

označováno jako radionuklid. 

Vnější kontaminace - povrchová kontaminace všech složek životního prostředí (včetně 

člověka) radioaktivními látkami. 

Vnitřní kontaminace - přítomnost radioaktivní látky v těle. Existují různé brány vstupu- 

např. ingesce (požití), inhalace (vdechnutí), prostup kontaminantu kůží, sliznicemi 

aj.  

 Zdravotní důsledky ionizujícího záření - zdravotní důsledky ionizujícího záření závisí 

především na druhu záření, dávce a na době, za kterou byla tato dávka přijata. [1], 

[2]. 
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Aktivita – Značí se A; její jednotkou jsou becquerel [Bq], má rozměr [s
-1

], počet 

radioaktivních přeměn radionuklidu za čas. Aktivitu 1 Bq má látka, ve které 

dochází k jednomu radioaktivnímu rozpadu za sekundu [s]. Jde o velmi malou 

jednotku, proto se velmi často používají její násobky. Aktivitu můžeme s pomocí 

hmotnosti radionuklidu spočítat podle vztahu 3-1: 

 

 

Kde je:  A……… aktivita 

  N……… Avogadrova konstanta 

  T………  poločas rozpadu radionuklidu 

  M……… molární hmotnost radionuklidu 

  m……… hmotnost radionuklidu 

 

Plošná aktivita - vyjadřuje počet radioaktivních přeměn daného radionuklidu  

za jednotku času na určité ploše. Je to poměr aktivity A a plochy S. Její jednotkou 

je Becquerel  na metr čtvereční [Bq/m
2
]. 

 

Objemová aktivita - vyjadřuje počet radioaktivních přeměn daného radionuklidu  

za jednotku času v určitém objemu. Její jednotkou je Becquerel  na metr krychlový 

[Bq/m
3
]. Objemovou aktivitu 1 Bq/m

3
 má látka, u které v 1 metru krychlovém 

dochází k jedné radioaktivní přeměně za sekundu. 

Hmotnostní neboli měrná aktivita – Je poměr aktivity A a hmotnosti m. Její jednotkou je 

Becquerel na kilogram [Bq/kg]. 

 

Poločas rozpadu – Značí se T1/2 a označuje dobu, za kterou se rozpadne polovina  

z celkového množství příslušného radionuklidu (3-2). Pro konkrétní radionuklid je 

konstantní. 

 

Kde je:  T……… poločas rozpadu;  

   λ……… rozpadová konstanta. 
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Polovrstva stínění - Tloušťka látky d, která zeslabí proud částic na polovinu (3-3). 

 

Kde je:  d……… tloušťka látky;  

   µ……… lineární součinitel zeslabení. 

Dávka - Absorbovaná dávka značena D je podíl energie, kterou ionizující záření předá 

látce o určité hmotnosti (3-4). Její jednotka je Gray [Gy]. 1 Gy je 1 J energie záření 

absorbovaný 1 kg ozařované látky.: 

 

Kde je:  D……… dávka  

  dE………absorbovaná energie 

     dm………hmotnost látky 

 

Dávkový příkon – Značí se Ḋ, je dávka předaná látce za určitou dobu (3-5). Její jednotka 

je Gray za sekundu [Gy/s]. 

 

Kde je:  Ḋ ……… dávkový příkon  

    dD………přírůstek dávky 

     dt………. časový interval 

 

Ekvivalentní dávka – značí se HT, je absorbovaná dávka upravená na radiační účinnost 

daného typu ionizujícího záření (alfa, beta, gama) (3-6)pomocí tzv. radiačního 

váhového faktoru [22]. Její jednotkou je Sievert [Sv]. 

 

 

Kde je: HT………ekvivalentní dávka 

           WR………radiační váhový faktor 

     DT……… střední dávka záření 
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Efektivní dávka – značí se E, jde o součet všech Ekvivalentních dávek, které dopadly  

na organizmus (3-7). Udává závažnost ozáření organizmu. Jednotkou efektivní 

dávky je Sievert [Sv]. 

 

 

Kde je: E………. efektivní dávka 

    wT………tkáňový váhový faktor 

  HT………ekvivalentní dávka 

 

 

 

Tabulka 1 Přehled vybraných fyzikálních veličin v radiometrii 

VELIČINA HLAVNÍ JEDNOTKA SI 

NÁZEV ZNAČKA NÁZEV JEDNOTKY ROZMĚR 

Aktivita A Becquerel [Bq] s
-1

 

Dávka D Gray [Gy] J∙kg
-1

 

Dávkový příkon Ḋ Gray za sekundu [Gy∙s
-1

]
 

J∙kg
-1

s
-1

 

Ekvivalentní dávka HT Sievert [Sv] m
2
∙s

-3
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3 Ionizující záření 

Jak již bylo zmíněno dříve (kap. 2), ionizující záření vzniká při radioaktivním 

rozpadu.  Přeměna radionuklidů na stabilnější jádro může nastat přirozeně nebo uměle. 

Přírodní radioaktivitu vykazují např. v geologickém podloží těžké prvky jako např. radium, 

uran, thorium. Umělá radioaktivita je vyvolána lidskou činností. O možnostech aplikace 

uměle vyrobených radioaktivních látek pojednává kap. 7. Působení ionizujícího záření 

poškozuje organickou tkáň a může způsobit mutace, rakovinu, nemoc z ozáření i smrt [6], 

[21]. 

3.1 Záření alfa α 

Jako částice alfa se v částicové fyzice označuje jádro helia tvořené dvěma protony  

a dvěma neutrony. Vzhledem k velikosti částic alfa záření jde o nejslabší druh jaderného 

záření, který může být odstíněn i listem papíru. Alfa částice se pohybují poměrně pomalu  

a mají malou pronikavost, ale zato mají silné ionizační účinky na okolí. Vnější záření alfa 

je považováno za neškodné, neboť je pohlceno kožními buňkami dlaždicového epitelu, 

díky čemuž je znemožněn účinek na buňky, které se mohou dělit. Vnitřním zářením je 

naopak myšleno působení na části organismu, které nejsou kryté kůží, např. horní a dolní 

cesty dýchací. Zde může alfa záření poškodit DNA (dvouřetězová nukleová kyselina) a 

buňka se může začít nekontrolovatelně dělit a dochází ke vzniku nádorových onemocnění. 

Se zářením alfa se běžně setkáváme např. v domácnostech, kdy se z geologického 

podloží uvolňuje radioaktivní plyn radon, který se v případě nedostatečného větrání usadí 

ve zdech budovy a odkud působí na člověka. V rámci tzv. radonového programu ČR se ve 

veřejných budovách monitoruje tzv. objemová koncentrace radonu a provádějí příslušná 

protiradonová opatření [17],[21]. 

Radioaktivní přeměna alfa představuje přeměnu izotopu těžkého prvku 

doprovázenou emisí částice alfa a uvolněním energie odpovídající hmotnostnímu úbytku 

v systému (Obr. 1) [15]. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tk%C3%A1%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mutace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc_z_oz%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://www.wikiwand.com/cs/Fyzika_%C4%8D%C3%A1stic
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Helium
http://www.wikiwand.com/cs/Proton
http://www.wikiwand.com/cs/Neutron
http://www.wikiwand.com/cs/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://www.wikiwand.com/cs/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://www.wikiwand.com/cs/Pap%C3%ADr
http://www.wikiwand.com/cs/Epitelov%C3%A1_tk%C3%A1%C5%88
http://www.wikiwand.com/cs/Bu%C5%88ka
http://www.wikiwand.com/cs/Organismus
http://www.wikiwand.com/cs/K%C5%AF%C5%BEe
http://www.wikiwand.com/cs/DNA
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Obrázek 1 Záření α [15] 

 

 

3.2 Záření beta β 

Záření beta jsou elektrony (β
-
) nebo pozitrony (β

+
) vznikající při radioaktivním 

rozpadu. Obvykle se pohybují velmi rychle. Nesou elektrický náboj, a proto je jejich pohyb 

ovlivňován elektrickým i magnetickým polem. Pronikavost beta záření je větší než u alfa 

částic. Záření může pronikat materiály s nízkou hustotou nebo malou tloušťkou. K jeho 

zastavení stačí vrstva vzduchu silná 1 m nebo kovu o šířce 1 mm. Beta záření vzniká při 

beta přeměnách radioaktivních jader. Při těchto změnách zůstává počet nukleonů v jádře 

stejný, pouze se neutron změní na proton (beta mínus proměna) nebo proton na neutron 

(přeměny beta plus a elektronový záchyt). Tyto změny jsou doprovázeny emisí elektronu a 

antineutrina nebo pozitronu a neutrina (Obr. 2). Při změně beta minus, je emitován elektron 

a antineutrino a u přeměny beta plus dochází k emisi pozitronu a neutrina [15],[21]. 

 

  

Obrázek 2 Záření β [15] 

 

 

http://www.wikiwand.com/cs/Elektron
http://www.wikiwand.com/cs/Pozitron
http://www.wikiwand.com/cs/Radioaktivn%C3%AD_rozpad
http://www.wikiwand.com/cs/Radioaktivn%C3%AD_rozpad
http://www.wikiwand.com/cs/Elektrick%C3%BD_n%C3%A1boj
http://www.wikiwand.com/cs/Elektrick%C3%A9_pole
http://www.wikiwand.com/cs/Magnetick%C3%A9_pole
http://www.wikiwand.com/cs/%C4%8C%C3%A1stice_alfa
http://www.wikiwand.com/cs/%C4%8C%C3%A1stice_alfa
http://www.wikiwand.com/cs/Hustota
http://www.wikiwand.com/cs/Vzduch
http://www.wikiwand.com/cs/Kovy
http://www.wikiwand.com/cs/Nukleon
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Neutron
http://www.wikiwand.com/cs/Proton
http://www.wikiwand.com/cs/Elektron
http://www.wikiwand.com/cs/Antineutrino
http://www.wikiwand.com/cs/Pozitron
http://www.wikiwand.com/cs/Neutrino
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3.3 Záření gama γ 

Je vysoce energetické elektromagnetické záření, vznikající při radioaktivních a jiných 

jaderných a subjaderných dějích. Do materiálů proniká lépe než záření alfa nebo záření 

beta, ale je méně ionizující. Gama záření často vzniká spolu s alfa či beta zářením  

při radioaktivním rozpadu jader. Vyzáří-li jádro částici alfa nebo β, nově vzniklé jádro 

může být v excitovaném stavu. Přechodem jádra z vyššího do nižšího energetického stavu 

se excitované jádro zbaví přebytečné energie a vyzáří ji. Příkladem může být beta rozpad 

kobaltu-60 (
60

Co) na nikl-60 (
60

Ni), při kterém v prvním stupni nejprve jádro kobaltu vyšle 

částici β (tedy elektron e
-
) a elektronové antineutrino νe a přemění se na jádro niklu v 

excitovaném stavu. Potom se nově vzniklé excitované jádro zbaví přebytečné energie 

vyzáření kvanta záření gama (Obr. 3). [15] 

 

Obrázek 3 Záření γ [15] 

I když je záření gama méně ionizující než α i β, je pro živé organismy včetně člověka 

nebezpečné svou pronikavostí. Způsobuje popáleniny, nádorová onemocnění a genetické 

mutace. Před pronikavým zářením gama zasahující osoby neochrání žádný oblek.  

Použitím vhodných polovrstev stínění (obvykle materiály o vysoké hustotě) lze toto záření 

„tlumit“. Dalším způsobem ochrany před pronikavým gama zářením je čas a  vzdálenost, 

viz. kap. 5. Cílem radiační ochrany je minimalizovat dobu pobytu z důvodu vyloučení 

deterministických účinků záření a omezit možnost výskytu stochastických účinků (viz. 

kap. 4). V HZS praxi je proto snaha, aby obdržená dávka u zasahujících osob byla co 

nejmenší. Záření γ z nukleárního spadu by pravděpodobně způsobilo nejvíce úmrtí a 

zranění v případě použití jaderných zbraní [15],[21]. 

 

http://www.wikiwand.com/cs/Elektromagnetick%C3%A9_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD
http://www.wikiwand.com/cs/Radioaktivita
http://www.wikiwand.com/cs/%C4%8C%C3%A1stice_alfa
http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
http://www.wikiwand.com/cs/%C4%8C%C3%A1stice_alfa
http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
http://www.wikiwand.com/cs/Radioaktivita
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Excitovan%C3%BD_stav
http://www.wikiwand.com/cs/Z%C3%A1%C5%99en%C3%AD_beta
http://www.wikiwand.com/cs/Kobalt
http://www.wikiwand.com/cs/Nikl
http://www.wikiwand.com/cs/Kobalt
http://www.wikiwand.com/cs/%C4%8C%C3%A1stice_beta
http://www.wikiwand.com/cs/Elektron
http://www.wikiwand.com/cs/Antineutrino
http://www.wikiwand.com/cs/Nikl
http://www.wikiwand.com/cs/Atomov%C3%A9_j%C3%A1dro
http://www.wikiwand.com/cs/Energie
http://www.wikiwand.com/cs/Mutace_genov%C3%A9
http://www.wikiwand.com/cs/Mutace_genov%C3%A9
http://www.wikiwand.com/cs/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88
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4 Biologické účinky    

Problematikou se zabývá obor radiobiologie, který zkoumá účinky ionizujícího 

záření na lidskou tkáň. Účinky závisí na druhu záření, dávce a době expozice. Účinky 

ionizujícího záření na lidský organismus se rozdělují na stochastické a deterministické [3], 

[19].  

4.1 Dávky ozáření a jeho následky na zdraví 

Na obrázku 4 jsou příklady expozic ionizujícímu záření. V tabulce 2 jsou uvedeny 

hodnoty působení IZ na člověka. 

 

 

Obrázek 4 Expozice ionizujícího záření [13]   

 

 

 

 



Diplomová práce   

 

 2017  11 

 

Tabulka 2 Účinky IZ na lidský organizmus [19] 

Obdržená dávka Projevy ozáření 

0,5 až 1 Sv  stoupá riziko infekce, protože jsou narušeny imunitní buňky 

 muži mohou být na přechodnou dobu sterilní 

1– 2 Sv  do měsíce umírá deset procent postižených osob 

 typickým příznakem je nevolnost, občasné zvracení, které 

přichází tři až šest hodin po ozáření a končí do jednoho dne 

 následuje 10-14denní latentní fáze, po které se objeví 

vyčerpanost. Imunitní systém je utlumený 

3– 4 Sv  do měsíce umírá asi polovina osob 

 nastává nekontrolovatelné krvácení z úst, kůže a ledvin 

8 Sv 

 

 velká většina lidí zemře už po dvou týdnech 

 kostní dřeň, ve které dochází ke krvetvorbě, je zničená.  

 krvácení z úst, kůže a ledvin nastává 15 až 30 minut po ozáření 

a končí do dvou dnů 

 po pěti až deseti dnech postižený umírá na infekci 

nebo vnitřní krvácení 

10 až 50 Sv 

 

 všichni zemřou do sedmi dnů po ozáření 

 krvácení nastává po 5-30 minutách 

 po silné vyčerpanosti a okamžité nevolnosti přichází perioda 

několika dní relativního klidu, nazývaná latentní fáze, poté 

nastává smrt 

80 Sv:  člověk nepřežije ani pár sekund 

 

 

 

 

 

http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/vnitrni-pvc-parapetni-deska-1352570/1352570?rtype=V&rmain=0&ritem=1352570&rclanek=10486512&rslovo=419322&showdirect=1
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4.2 Stochastické účinky  

Jsou účinky ionizujícího záření, které vznikají převážně v průběhu let (Obr. 4).  

Při stochastických účincích mohou vznikat různá genetická poškození. Jejich 

pravděpodobnost vzniku je úměrná obdržené dávce. Účinky nevznikají až po překročení 

určité prahové dávky, ale každá obdržená dávka zvyšuje pravděpodobnost poškození 

(pravděpodobnost je cca 5% při dávce 1 Sv, tj. při ozáření 100 osob dávkou 1 Sv zemře  

na rakovinu následkem ozáření pravděpodobně 5 osob) [3].    

4.3 Deterministické účinky 

 Účinky ionizujícího záření vznikající vždy při překročení prahové dávky. 

Onemocnění může nastat jak po vnějším ozáření, tak i po významné vnitřní kontaminaci 

radioaktivními látkami. Deterministickými účinky jsou např. nemoc z ozáření (jednorázová 

celotělová prahová dávka je 1 Sv), poškození oční čočky (1,5 Sv), popálení kůže (3 Sv), 

poškození jiného orgánu či tkáně [3].     
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5 Ochrana před ionizujícím zářením 

Jelikož má ionizující záření nepříznivý vliv na živé organizmy, ochrana před jeho 

nežádoucími účinky představuje zásadní význam. Ochrana záleží také na typu záření, 

 a to například i kvůli jeho prostupnosti [5]. 

5.1 Vzdálenost 

Budeme-li se přibližovat ke ZIZ, je předpokladatelné, že intenzita pole záření se 

bude zvyšovat a naopak. Intenzita ionizujícího pole záření klesá s druhou mocninou 

vzdálenosti od zdroje [5]. 

5.2 Stínění 

Pronikavost záření jde snížit nebo při dostatečné tloušťce vhodného materiálu zcela 

odstínit (Obr. 5). Záření α lze odstínit například listem papíru. Záření β lze odstínit 

například plexisklem tloušťky cca 5–10 mm. U záření γ, které je nejpronikavější,  

už musíme využít materiály jako olovo a wolfram, které mají velkou hustotu a tím dokážou 

záření odstínit. 

  

Obrázek 5 Odstínění záření [14]   
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5.3 Čas 

Doba, po kterou můžeme být vystaveni ionizujícímu záření, závisí na aktivitě a 

druhu zářiče. Přípustná dávka pro hasiče i pro jednotlivce z řad obyvatelstva, je 1 mSv 

ročně. Za předem stanovených podmínek jsou dávky odpovídající limitům ozáření  

pro radiační pracovníky stanoveny na 20 mSv/rok, příp. 100 mSv za 5 let (max. 50 

mSv/rok) [18].  

 

 

5.4 Ochrana před zářením u HZS  

U HZS se dle druhu záření volí ochrana dle jeho nebezpečí a to: 

Záření  α – Rizikem je možnost vnitřní kontaminace, která ohrožuje především dýchací 

cesty zasahujících hasičů. Nejefektivnější ochranou proti tomuto způsobu kontaminace je 

ochrana dýchacích cest hasičů, možností je několik. Nejjednodušším způsobem je použití 

filtrační masky, ale za nejspolehlivější způsob ochrany lze s jistotou považovat použití 

dýchacího přístroje.  

Záření  β – Ochrana proti záření β je téměř shodná s ochranou proti záření α. Vzhledem 

k jeho pronikavosti je však nutné řešit ochranu povrchu těla zasahujících hasičů. 

K odstínění jeho pronikavosti je dostačující použití vhodných ochranných oděvu. Je 

nezbytné použit výše uvedenou kombinaci ochranných prostředku. 

Záření  γ – Z ohledem na velkou pronikavost záření γ nejsou efektivní předchozí způsoby 

ochrany. Proto je nutné dodržovat tzv. režimová opatření, jako jsou: bezpečný odstup, 

dostatečné stínění a doba pobytu v místě záření γ. 
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6 Principy detekce ionizujícího záření 

Přístroje jsou zkonstruovány na vlastnostech působení ionizujícího záření na hmotné 

prostředí. Základem je měření ionizujícího záření na detektoru, které je převáděno  

na elektrický signál, ten pak přístroj dále zpracovává a vyhodnocuje nebo dojde k ionizaci 

materiálu. Díky možnosti měření ionizujícího záření jsme schopni jej i využívat v řadě 

odvětví [10],[11],[20].  

 

Podle hlavní monitorované veličiny detekčních přístrojů je lze rozdělit na:  

 Radiometry - přístroje pro měření dávkového příkonu (intenzity pole záření)  

 Dozimetry – přístroje pro měření obdržené dávky (dávka přístroje nebo 

dávka osobní, popř. kolektivní) 

 Spektrometry - přístroje pro určení typu radionuklidu. 

 Měřiče plošné kontaminace - přístroje pro měření plošné aktivity 

V praxi se často setkáváme s tzv. „multifunkčními“ přístroji, které jsou 

konstruovány tak, že zobrazují více měřených veličin současně. 

  Podle časového průběhu detekce dělíme detektory na kontinuální a integrální. 

Kontinuální nás informují o aktuální hodnotě měřené veličiny. Po odstranění zdrojů 

ionizujícího záření detektor klesá na hodnotu přirozeného pozadí. V integrálních 

detektorech roste množství dopadajícího ionizujícího záření s časem. Při působení IZ na 

detektor radiometru dochází k naakumulování záření. Z toho se následně dá vyhodnotit, 

jaké dávce byl přístroj vystaven.  Řadíme zde zejména detektory fotografické nebo 

materiálové, používané především v radiační dozimetrii [10],[20].   

 

Podle principu detekce dělíme přístroje na: 

 Fotografické: Pracují v integrálním režimu. Po vystavení ionizujícímu záření 

dojde k ionizaci, která vyvolá na materiálu zčernání. To odpovídá množství 

ionizace v daném místě. Sledování nebo měření zčernání fotografického 

materiálu ukazuje na množství intenzity záření. Využívá se v dozimetrii a 

RTG diagnostice [10].  
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 Materiálové: Detekce založena na jevu metastabilní excitace některých 

dielektrických materiálů, vlastnosti materiálu při vystavení IZ. Elektrony se 

v materiálu zachycují v krystalické mřížce. Z krystalické mřížky se samy 

neuvolní, je zapotřebí vnějšího dodání energie (zahřátí nebo ozáření světlem). 

Tímto způsobem se v materiálu zachycuje energie záření. Zahřáním nebo 

ozářením viditelným světlem vznikne deexcitace atomu, elektrony se vrátí 

zpět na své energetické hladiny. Deexcitace se projeví vyzařováním 

fotonů viditelného světla, čímž dochází k světélkování materiálu. Na 

množství dávky v materiálu závisí množství vyzářených fotonů, tím i 

množství vyzářeného světla [10].  

 

 Elektronické: IZ, které působí na detektor je převáděno na elektrický proud. 

Ten je dále zesílen a následně vyhodnocen v radiometru. Mezi uvedené 

přístroje patří například ionizační komory, Geiger-Müllerovy počítače, 

krystalové a polovodičové detektory. Mezi deskami kondenzátoru pak mohou 

probíhat tři jevy – ionizace, rekombinace a přídavná sekundární ionizace 

[10].  
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7 Použití radioaktivních látek v praxi 

Umělé zdroje ionizujícího záření jsou jaderné zbraně, jaderný reaktor, uměle 

vytvořené nestabilní chemické prvky, terapeutická zařízení a radiofarmaka. Jedná se tedy o 

látky, přístroje a zařízení, připravené člověkem a určené k danému účelu.  

7.1 Využití v energetice 

 Základem současné jaderné energetiky je štěpení přírodních nebo uměle 

připravených jader atomů těžkých nestabilních prvků ze skupiny aktinoidů, nejčastěji 

uranu a plutonia. Řízená řetězová reakce probíhá v jaderných reaktorech. I když existuje 

více konstrukčních variant reaktorů, základní princip zůstává stejný. Jaderný reaktor bývá 

hermeticky uzavřená nádoba, ve které jsou v aktivní zóně umístěny palivové kazety. 

Výroba energie v jaderných reaktorech je poměrně jednoduchá. Většina jaderných 

bloků se dá rozdělit na tři uzavřené okruhy – primární, sekundární a terciální (Obr. 6). 

Primární okruh slouží k výrobě tepelné energie. Základním zařízením je jaderný reaktor, ve 

kterém probíhá řízená štěpná reakce, při které se uvolňuje velké množství tepla. To se 

odvádí pomocí chladiva cirkulačními smyčkami do parogenerátorů (tepelné výměníky). 

V parogenerátorech předá chladivo primárního okruhu přes teplosměnnou plochu část tepla 

vodě sekundárního okruhu a vrací se zpět do reaktoru ohřát. Voda sekundárního okruhu 

začíná vřít, vytváří se pára, která se parovody přivádí na parní turbíny, aby je roztočila  

a přeměnila se tak tepelná energie na energii mechanickou a dále v generátorech na energii 

elektrickou. Třetí, terciální okruh slouží k ochlazení páry, která roztáčí parní turbíny. 

Součástí tohoto okruhu bývají chladící věže. V nich se přeměňuje pára, zpět na vodu a ta se 

vrací do parogenerátorů, aby mohla vzniknout pára [7] [8]. 
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Obrázek 6 Schéma jaderné elektrárny [7] 

7.2 Vojenské využití 

Zneužití jaderné reakce pro výrobu zbraní bylo navrženo krátce poté, co byl  

v prosinci 1938 objeven princip jaderného štěpení a 2. prosince 1942 spuštěna první umělá 

řetězová reakce štěpením uranu. Výsledkem vývoje mimořádně utajeného projektu 

„Manhattan“ byl první jaderný pokus, který se odehrál 16. července 1945 v poušti na 

cvičné střelnici základny Alamogordo v Novém Mexiku, USA. 6. srpna 1945 byla svržena 

atomová bomba na japonské město Hirošima a o tři dny později další na město Nagasaki, 

což urychlilo japonskou kapitulaci a konec druhé světové války.  Tyto události  

sice pomohly ukončit krveprolití druhé světové války, záhy však mezi světovými 

velmocemi začaly nové závody ve zbrojení. Vlivem rozšíření jaderných zbraní u velkých 

mocností světa a také stále narůstajícím množstvím radioaktivního odpadu roste i 

pravděpodobnost zneužití těchto látek [7] [8]. 
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7.3 Lékařské využití 

Po vzniku lékařského oboru radiologie se do rukou odborníků dostala metoda 

vyšetřování pomocí Rentgenového záření (RTG), vhodná k rychlému odhalení poškozené 

tkáně, jako jsou například zlomeniny (Obr. 7). Mechanismus vzniku Rentgenového záření 

se od IZ liší. Společným jmenovatelem jsou však účinky na organismus. Jedná se o účinky 

Rentgenového záření (pronikavé X záření) a pronikavého záření gama na živou buňku.  

Další lékařský obor, radioterapie, má nezastupitelné místo v léčbě některých typů 

nádorových onemocnění. Cílem radioterapie je zničení nádoru a co nejmenší poškození 

okolní zdravé (fyziologické) tkáně. Vzhledem k tomu, že záření poškozuje i zdravou tkáň, 

musí se dávka aplikovat postupně. K léčbě se nejčastěji využívají zevní uzavřené zářiče 

izotopy 
60

Co (gama záření) a 
137

Cs (beta záření).  Pro určité typy nádorových onemocnění 

medicína využívá i radioterapii otevřenými zářiči. Při ní se využívají radionuklidy s 

krátkým poločasem rozpadu (
32

P,
 131

I), jejichž záření má malou pronikavost - nejčastěji 

alfa a beta zářiče. Jsou ve formě vhodné sloučeniny aplikovány do organizmu a  v rámci 

metabolických procesů se selektivně akumulují v nádorové tkáni, kterou ničí. 

Uměle připravené radionuklidy s krátkým poločasem rozpadu se v medicíně 

využívají i pro diagnostiku některých onemocnění a lokalizaci nádorů. Tyto 

radioindikátory jsou aplikovány do organizmu a podle typu látky jsou metabolizovány  

v různých orgánech - štítné žláze, ledvinách, plicích, játrech, srdci, mozku aj. Distribuci 

látky, která odráží stav a funkci příslušného orgánu lze pak změřit pomocí intenzity záření 

určitého místa [7] [8]. 

 

Obrázek 7 RTG snímek kosti [7] 
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7.4 Průmyslové využití 

Další využití mají radioaktivní látky při měření mechanických vlastností látek. 

Absorpce a zeslabení záření je závislá na tloušťce materiálu. Toto se využívá  

při bezdotykovém měření tloušťky materiálů a jejích změn v metalurgii, případně  

v hustoměrech, monitorování dopravy potrubím, nebo pásovými dopravníky.  

Na podobném principu fungují i radiační hladinoměry kapalin i sypkých materiálů a celá 

sféra radiační defektoskopie. Ta umožňuje nedestruktivně odhalovat dutiny, praskliny  

a další vnitřní nehomogenity konstrukčních materiálů.  

Radiační analytické metody, např. neutronová aktivační analýza a Mössbauerova 

spektroskopie se používají při studiu složení látek. Další využití radioaktivních látek je v 

chemii při vyvolání některých reakcí a v radiační sterilizaci materiálů, především 

zdravotnických prostředků [7] [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce   

 

 2017  21 

8 Zdroje kontaminace radioaktivními látkami 

Zdroje ionizujícího záření, jak již bylo zmíněno dříve (kap. 3), dělíme na přírodní a 

umělé. Přírodní zdroje ionizujícího záření jsou kosmické záření, sluneční záření a záření 

přírodních radioizotopů. Umělé zdroje ionizujícího záření jsou jaderné zbraně, jaderný 

reaktor, uměle vytvořené nestabilní chemické prvky, terapeutická zařízení a radiofarmaka. 

Uvedené zdroje nás mohou ohrozit případně se mohou dostat mimo naši kontrolu. Podle 

skupenství je dělíme na plynné, kapalné nebo pevné [6]. 

 

 Plynné: Zde může patřit již dříve zmíněný radon, vznikající přirozenou 

přeměnou uranu a rádia, obsažených v zemské kůře (Obr. 8). Z povrchu země 

se radon uvolňuje do venkovní atmosféry, kde v důsledku naředění jeho 

koncentrace klesá na pouhé 2 až 10 Bq/m³. Průměrná koncentrace radonu v 

obytných domech v ČR je 119 Bq/m³ [11].  

 

Obrázek 8 Mapa koncentrací radonu v podloží v hloubce 80 cm pod povrchem. [11] 

 

 Kapalné: Nejběžnější je voda, využívána při tvorbě plutonia, která slouží 

jako průtokové chlazení. Ta se může využívat i v jaderných elektrárnách jako 

přenosné medium pro přenos tepla do sekundárního okruhu. Značnou část 

kapalných radioaktivních látek, se kterými se mohou složky IZS setkat, 

představují radiofarmaka.  
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 Pevné: Početně nejvíce zastoupena skupina. Jde například o radioaktivní 

odpad v jaderných elektrárnách, odpad vznikající ve výzkumných, lékařských 

a průmyslových aplikacích. Radioaktivní odpad se ukládá ve skladě 

vyhořelého paliva, v meziskladech nebo povrchových či hlubinných 

úložištích radioaktivního odpadu. Takto označený odpad by měl být řádně 

zabezpečený. Jeho zcizení však není výjimkou. 

9 Radiační události 

 Podle rozsahu mimořádné události popisujeme:  

radiační nehodu - únik radioaktivních látek nebo ionizujícího záření do životního 

prostředí, který nevede k ohrožení obyvatelstva a  

radiační havárii – únik radioaktivních látek, jehož následky by se mohly dotýkat zdraví 

obyvatelstva v okolí místa úniku; při radiační havárii se provádějí mimořádná opatření  

na ochranu zdraví obyvatelstva [12]. 

 

 Jedna z největších radiačních havárií byla havárie v ukrajinském Černobylu,  

která nastala 26. 4. 1986. K výbuchu došlo následkem exploze páry a vodíku,  

která způsobila roztržení betonového bloku reaktoru a odhození jeho tisícitunového víka. 

Došlo k požáru a během desetidenního úniku bylo do ovzduší vzneseno asi 5 tun 

radioaktivního paliva, které bylo rozneseno větrem v různé koncentraci po téměř celé 

Evropě. Celkový počet úmrtí lidí přímo v elektrárně bylo 28 [17]. 

 Další velká havárie nastala v americké jaderné elektrárně Three Mile Island 

v březnu 1979. Havárie vznikla vlivem úniku chladicí vody, který nebyl včas zjištěn. To 

vedlo k velké ztrátě chladiva a následně k tavení jaderného paliva. Zvládnutí havárie trvalo 

celý týden. Při havárii nikdo nepřišel o život. I když tato havárie měla velmi těžký dopad  

na elektrárnu, neměla téměř žádný významný vliv na obyvatelstvo [17]. 

Zatím poslední havárie je havárie jaderné elektrárny Fukušima I dne 11. 3. 2011.  

V důsledku tsunami byla zasažena japonská jaderná elektrárna, kde selhalo nouzové 

chlazení, a explodoval nahromaděný vodík. O den později došlo vlivem selhání chlazení 

reaktoru k roztavení palivových tyčí, explozi a následnému úniku radioaktivních látek do 

ovzduší [12]. 
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V  Peru v roce 1999 došlo k radiační nehodě při opravě potrubí  

u hydroelektrárny. Po kontrole potrubí nebyl řádně ukryt zářič a příchozí svářeč zářič 

našel. Lesklý předmět si dal do kapsy a ten po dobu 7 hodin nosil s sebou. Celková tělesná 

dávka byla odhadována na 1,2 - 1,5 Sv. U pacienta došlo k amputaci končetiny. 

V nemocnici v San Jose v roce 1996 byla provedena chyba při výpočtu dávkového 

příkonu pro ozáření pacientů.  Kvůli uvedenému zanedbání došlo k aplikaci u 115 pacientů 

dávkou o 50 - 60% vyšší. 49 pacientů zemřelo, z toho 17 prokazatelně na obdržené 

nadlimitní dávky ozáření. Podobná nehoda se stala i v Panamě v roce 2000. Bylo ozářeno 

28 pacientů a následkem toho zemřelo 5 pacientů [5]. 

V Listopadu roku 2006 zemřel na otravu poloniem Alexandr Litviněnko, bývalý 

důstojník ruské tajné služby. Který byl nejspíše otráven za svou práci pro tajnou britskou 

službu. 

Radiačních událostí je velké množství. Většina událostí je způsobena lidským 

faktorem.  Nedodržení bezpečnostních a pracovních postupů, špatné nastavení zářičů (jako 

tomu bylo u výše zmiňovaných událostí) v nemocnicích, neoprávněné nakládání se zdroji 

IZ jejich odcizení, náhodné nálezy apod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Alexandr_Litvin%C4%9Bnko
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10 Přístroje k detekci plošné aktivity u HZS ČR 

10.1 Radiometr DC-3E-98 

Radiometr je přenosný elektronický přístroj (Obr. 10), který se skládá ze sondy a 

vyhodnocovací (odečítací) části (Obr. 9), kterou představuje analogová stupnice (Obr. 11). 

Vzájemně jsou propojeny kabelem o délce 3,6 metru. Radiometr je určen k měření 

dávkového příkonu beta i gama záření, k měření plošné aktivity povrchu kontaminovaného 

radioaktivními látkami a k měření měrné aktivity tekutých a sypkých materiálů 

kontaminovaných radioaktivními látkami. Přístroj je doplněn o zvukovou indikaci. Byl 

začleněn mezi pracovní měřidla stanovená ve smyslu § 3 zákona o metrologii č.505/1990 

Sb. Na údržbu je nenáročný a velmi spolehlivý. 

 

      

Obrázek 9 Radiometr + měřící sonda (DC-3E-98)     Obrázek 10 DC-3E-98 

 

Technická data: 

 rozsah měření pro dávkový příkon: 0 μGy/h až 10 mGy/h 

 rozsah měření pro plošnou aktivitu: 0 Bq/cm
2
 až 30 000 Bq/cm

2
 

 účinná detekční plocha: 35 cm
2
 

 dílčí rozsahy dávkového příkonu: 

o 0,3 – 1 – 3 – 10 – 30 – 100 μGy/h 

o 0,03 – 0,1 – 0,3 – 1 – 3 – 10 mGy/h 

 dílčí rozsahy plošné aktivity: 

o 1 – 3 –10 – 30 – 100 – 300 Bq/cm
2
 

o 100 – 300 – 1000 – 3000 – 10000 – 30000 Bq/cm
2
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 základní chyba (maximálně 15% hodnoty) 

 

Obrázek 11 DC-3E-98 stupnice a nastavení rozsahu 

 

Radiometrem je možno provádět: 

 měření přírodního pozadí 

 měření dávkového příkonu záření gama   

 zjišťování záření beta 

 měření plošných aktivit na různých předmětech 

 měření měrných aktivit pevných, sypkých a tekutých materiálů 

 vyhledávání a měření kontaminovaných ploch a předmětů  

 

10.2 Radiometr RadEye AB 100   

Moderní víceúčelový měřicí přístroj (Obr. 12), schopný detekovat a zobrazit četnost 

záření [imp/s], plošnou aktivitu [Bq/cm
2
] a identifikovat přítomné radionuklidy. Určen 

k detekci α β a γ záření. Umožňuje provádět radiační průzkum, detekovat a monitorovat 

kontaminaci radioaktivními látkami v terénu. (Sonda je na rozdíl od DC-3E-98 součástí 

přístroje. RadEye je taktéž vybaven zvukovou vibrační a světelnou signalizací, která se 

spustí při překročení nastavených alarmů. Po zapnutí okamžitě začíná měřit  

bez nutnosti dalšího nastavování.  

Pro přesnější měření plošné aktivity radionuklidů si obsluha může v knihovně 

přístroje vybrat správný korekční faktor pro daný radionuklid v seznamu prvků (např. 
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Am+Sr+Y; C
16

; Sr
90 

a další) podle toho, je-li znám přítomný kontaminant. Pokud znám 

není, přístroj by měl měřit za přítomnosti zvolené energie směsi, kterou představuje 

nastavení Am-Sr-Y. Je nutno podotknout, že přístroj je u HZS MSK nastaven právě na 

uvedené spektrum radionuklidů. Chemická laboratoř HZS MSK disponuje širším 

nastavením.    

 

 

Technická data: 

 nízká hmotnost 900 g 

 robustní a kompaktní design 

 doba provozu t > 1,000 h pomocí 2 C baterie - dobíjecí NiMH- 

 velká paměť interního úložiště pro kontinuální záznam dat 

 podsvícený LCD displej [4] 

 

 

Obrázek 12  Radiometr RadEye AB 100 
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10.3 Radiometr  DC-3H-08 

Tento digitální radiometr, jenž je vidět na obrázku 13, je koncipován tak, aby 

nahradil doposud používaný analogový radiometr DC-3E-98, který má složité ruční 

přepínání rozsahů, rychlá odezva detektoru atd. Přístroj byl zaveden do výbavy HZS MSK 

v roce 2012. 

Přístroj měří dávkový příkon [Gy/h], příkon prostorového dávkového ekvivalentu 

[Sv/h] a plošnou aktivitu [Bq/cm2]. Umožňuje provádět radiační průzkum, kontrolovat 

kontaminaci a zjišťovat dávku přístroje. Lze ho využít i jako indikátor záření gama. Je 

složen (stejně jako předchozí model) ze dvou částí, z detekční a vyhodnocovací jednotky 

(Obr. 14). Při odpojení probíhá komunikace mezi detekční a vyhodnocovací jednotkou 

bezdrátově pomocí Bluetooth. Stejně jako u DC-3E-98 probíhá při vysunuté cloně měření 

záření beta a gama současně, se zasunutou clonou pouze záření gama, jelikož beta neprojde 

přes hliníkovou clonu. Detektor měří při zasunuté cloně dávkový příkon [Gy/h], který se 

přepočítává a na displeji zobrazuje na stanovenou konstantou příkonu dávkového 

ekvivalentu [Sv] Pro využití u jednotek PO je vhodný díky své jednoduchosti. Po zapnutí 

hned dochází k měření a obsluha tak rovnou může odečítat hodnoty. Je vybaven i barevnou 

LED stupnicí indikující intenzitu pole ionizujícího záření nebo množství kontaminace [9]. 

 

Technická data: 

 teplotní rozsah použití: -25 ºC až +55 ºC 

 rozsah měření příkonu ve vzduchu: 0,1 μGy/h až 10 mGy/h 

 rozsah měření prostorového dávkového ekvivalentu: 100 μSv/h až 1 Sv/h 

 rozsah měření plošné aktivity: 0,3 Bq/cm
2
 až 30 kBq/cm

2
 [9] 

     

Obrázek 13 Radiometr DC-3H-08      Obrázek 14 Radiometr + měřící sonda (DC-3H-08)  



Diplomová práce   

 

 2017  28 

PRAKTICKÁ ČÁST 

11 Úvod  

Úkolem práce je porovnat naměřené hodnoty plošné aktivity u záření β přístroji DC-

3E-98 a RadEye a určit, který přístroj měří přesněji. Ve výbavě HZS MSK je mimo jiné od 

roku 2012 také další přístroj, který je schopen měřit plošnou aktivitu, a to DC-3H-08. Do 

pokusů byl přidán navíc z důvodu poskytnutí uceleného přehledu odchylek všech přístrojů, 

které jsou schopny monitorovat plošnou aktivitu beta.  

Porovnávání naměřených hodnot plošných aktivit mezi přístroji probíhalo za dvou 

podmínek měření, které se mezi sebou lišily nastavením měřidla. První podmínka měření 

představovala nastavení přístroje k detekci energie směsi (Am-Sr-Y). Uvedené nastavení 

přístroje je doporučováno tehdy, nevíme-li, o jakou kontaminaci radioaktivními látkami se 

jedná. Pokud je kontaminant znám, podle správné laboratorní praxe by měl být přístroj 

nastaven na snímání energie konkrétního radionuklidu (z knihovny přístroje je vybrán daný 

prvek). Dílčím cílem práce bylo také sledovat vliv nastavení těchto dvou zmíněných 

parametrů na naměřené hodnoty plošné aktivity beta.  

Pro experiment byly použity kontrolní etalony ze sady cvičných zářičů beta o známé 

aktivitě a podle aktivity k uvedenému referenčnímu datu na certifikátu byly přepočteny 

aktivity etalonů k datu měření. Poté byly stanoveny odchylky naměřených hodnot plošných 

aktivit od nominálních (vypočtených) hodnot plošných aktivit etalonů.  

Z důvodu snahy o zajištění validity výsledků, byly všechny pokusy provedeny na 

dvou kusech od každého typu uvedených přístrojů. 
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12 Použité přístroje a pomůcky 

DC-3E-98 (1), v.č.: 870114 

DC-3E-98 (2), v.č.: 890176 

RadEye (1), v.č.: HMSAP155/13 

RadEye (2), v.č.: HM1876/12 

DC-3H-08 (1), v.č.: 1101115 

DC-3H-08 (2), v.č.: VF 0900380 

Stojan na přístroje (Obr. 15) 

 

K imitaci kontaminace beta bylo použito 5 etalonů ze sady cvičných zářičů pro účely 

civilní obrany státu; vč. sady: 003-86-0-2411 (Obr. 16). Plošné aktivity etalonů byly 

přepočteny k datu měření 11. 1. 2017. 

 

Tabulka 3 Seznam kontrolních zářičů 

poř.č. Výrobní číslo RN Aktivita  

Aktivita 

11.1.2017 

Plošná A v 30 

mm [Bq/cm
2
 ] 

Referenční 

datum 

    

 

  1 CZ 03 02 Sr-90; Y-90 352 Bq 3,57Bq 7,5 5.12.1986 

2 CZ 03 03 Sr-90; Y-90 5,5 kBq 52,42 Bq 110 5.12.1986 

3 CZ 03 06 Sr-90; Y-90 113 Bq 1,14 Bq 2,4 5.12.1986 

4 CZ 03 07 Sr-90; Y-90 1,1 kBq 10,96 Bq 23 5.12.1986 

5 CZ 03 08 Sr-90; Y-90 9,9 kBq 100,07 Bq 210 5.12.1986 

 

 

 

Obrázek 15 Stojan k laboratornímu měření 
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13 Postup měření 

 Každý testovaný přístroj byl umístěn do speciálního stojanu (Obr. 15). Držák 

stojanu byl nastaven do výšky tak, aby vzdálenost mezi detektorem a laboratorní plochou 

stolu byla konstantě 3 cm.  Před každým pokusem bylo změřeno pozadí. Přístroj se nechal 

60 s ustálit a poté bylo z vyhodnocovací části přístroje postupně zaznamenáváno (každých 

10 s) 10 naměřených hodnot.  

 Po změřeném pozadí následovalo měření jednotlivých vzorků (Obr. 16). Cvičný 

etalon byl položen na desku stolu tak, aby byla zachována konstantní vzdálenost zářiče od 

detektoru. Přístroj se opět nechal 60 s ustálit a poté bylo z přístroje odečteno a 

zaznamenáno (každých 10 s) 10 naměřených hodnot plošné aktivity beta. Celkem bylo 

změřeno 5 vzorků na třech typech přístrojů. U každého typu přístroje byly použity 2 kusy. 

 Všechna měření u přístroje RadEye byla provedena za 2 podmínek, které se lišily 

nastavením parametrů v přístroji. Nejprve byl přístroj nastaven na detekci energie Am-Sr-

Y (americium-stroncium-yttrium), poté na samotné Sr (stroncium).  

 

 

 

Obrázek 16 Kontrolní zářič 
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13.1 Postup vyhodnocení měření  

Naměřené hodnoty byly aritmeticky zprůměrovány a od těchto hodnot odečtena 

průměrná hodnota pozadí na laboratorním stole. U každého z 5 ti vzorků byla stanovena 

průměrná hodnota plošné aktivity etalonu daným přístrojem a pomocí studentova 

koeficientu byla vypočtena směrodatná odchylka měření. Pro každý vzorek byly určeny 

dvě průměrné hodnoty plošné aktivity ze dvou přístrojů stejného typu. Jelikož byly použity 

tři typy přístrojů po dvou kusech, tak bylo získáno šest aritmeticky zprůměrovaných 

hodnot plošné aktivity téhož zářiče. Tyto hodnoty byly dále porovnány v grafech. Po 

porovnání výsledku se přistoupilo k výpočtu směrodatných odchylek jednotlivých 

přístrojů. 

13.2 Výpočty - směrodatné odchylky 

Zabývali jsme se také přesností samotného měření přístroje na zářiči. Pomocí 

studentova rozdělení jsme zjistili odchylku od naměřené hodnoty a to takovým způsobem, 

že v našem případě se porovnávala přesnost po sobě jdoucích deseti měření. Díky velikosti 

směrodatné odchylky bylo zjištěno, jak přesně jsme schopni s daným přístrojem měřit. 

Pro příklad výpočtu použijeme měření prvního vzorku pomocí přístroje DC-3E-98. 

Z deseti měření byla spočítána průměrná hodnota. Od té pak odečteny naměřené hodnoty, 

které byly zapsány jako ∆t. ∆t.. Po té byly umocněny na druhou, což představuje ∆t
2
. Další 

postup je uveden podle vzorců v tabulce 4. 

 

Tabulka 4 Výpočet směrodatné odchylky 

 

 

Výsledek je průměrná hodnota ± krajní chyba. Vzorek číslo jedna má hodnotu 

0.899± 0,058 Bq/cm
2
. 
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14 Sběr a analýza dat  

Jako první bylo prováděno měření s přístrojem DC-3H-98 (Obr. 17). Dále bylo 

měřeno s přístrojem RadEye (Obr. 18) a nakonec s DC-3H-08. Jednotlivé měření jsou 

popsány v následujících kapitolách. 

      

Obrázek 17 Měření plošné aktivity DC-3E-98       

 

 

Obrázek 18 Obrázek 18 Měření plošné aktivity s RadEye 
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14.1 DC-3E-98 

 Získaná data se oproti ostatním přístrojům lišila dvojnásobně, jelikož naměřené 

hodnoty přístrojem DC-3E-98 bylo nutno upravit. Byla provedena korekce podle druhu 

radionuklidu. Jelikož bylo dáno, že se jedná o směs radionuklidu Sr + Y, tak bylo dle grafu 

na druhé straně (Obr. 19) přístroje zjištěno, že je potřeba naměřené hodnoty vydělit 

hodnotou (korekčním faktorem) 2. Po provedení korekce se naměřené hodnoty  

už shodovaly s hodnotami z ostatních přístrojů. Na obrázcích 20 a 21, jsou zobrazeny 

naměřené hodnoty před korekci (Obr. 20) a hodnoty po provedení korekce (Obr. 21) 

 

Obrázek 19 Graf pro odečtení hodnoty pro korekci  

 

Měření proběhlo při pomalé odezvě. Rozdíl mezi oběma přístroji DC-3E-98 byl v 

řádu 2-7 % procent. Nezávisle na aktivitě vzorku. Při srovnání naměřených hodnot aktivity 

vzorku před korekcí a s korekcí, je patrné, že naměřené hodnoty jsou mnohem větší (v 

tomto případě dvojnásobné). Proto by došlo k velké chybě, pokud by naměřené hodnoty 

nebyly upraveny. 
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Obrázek 20 Hodnoty plošné aktivity [Bq/cm
2
] u vzorků 1-5, měřené dvěma měřidly DC-3E-98      

před korekcí 

 

 

Obrázek 21 Hodnoty plošné aktivity [Bq/cm
2
] u vzorků 1-5, měřené dvěmi měřidly DC-3E-98 po 

korekci 
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14.2 RadEye AB 100 

 U přístroje RadEye se postupovalo obdobně jako u DC-3E-98. Rozdíl byl v tom, že 

v naměřených hodnotách plošné aktivity již byly příslušné korekční faktory zohledněny, 

podle zvoleného nastavení parametrů jej přístroj automaticky započítal do měření.  První 

měření bylo prováděno pro směs prvků Am+Sr+Y. Pro druhé měření byl přístroj nastaven 

pomocí softwaru pro RadEye na měření energie izotopu Sr
90

. 

Díky tomu bylo možno porovnat rozdíl mezi měřením jednoho nataveného izotopu 

nebo měřením s více prvku najednou (Obr. 22). 

 

 

 

Obrázek 22 Srovnání naměřených hodnot plošné aktivity β [Bq/cm2] u energií Am-Sr-Y a Sr dvěmi 

přístroji RadEye 

 

 

Z obrázku 22 jde vidět, že v tomto případě měření směsi nebo pouze měření izotopu 

Sr
90

 nemělo vliv na výsledky, přestože tyto zářiče byly složením Sr + Y. Dále lze vyčíst, že 

měřiče kontaminace RadEye  měly mezi sebou velmi malou odchylku, která 

byla maximálně do 3%. 
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14.3 DC-3H-08 

 U přístroje DC-3H-08 bylo postupováno stejně jako u DC-3E-98. Výsledky ale 

byly překvapující. Použité přístroje DC-3H-08 se od sebe lišily někdy i přes 10% (Obr. 

23). U vzorku 3 s malou plošnou aktivitou (1,14Bq) měřil oproti ostatním radiometrům 

nejmenší hodnoty, čímž opět „vybočil“ od průměru. Toto je zobrazeno u rozboru vzorku 3 

(Obr. 26). 

 

 

Obrázek 23 Hodnoty plošné aktivity [Bq/cm
2
] u vzorků 1-5, měřené dvěmi měřidly DC-3H-08  
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14.4 Vzorky  

Zde bylo uvedeno posouzení jednotlivých přístrojů na daných vzorcích. Vzorky byly 

řazeny podle pořadových čísel. 

 

14.4.1  Vzorek 1 

 Vzorek o plošné aktivitě 0,85 Bq/cm
2
. Přístroje DC-3E-98 měly mezi sebou 

odchylku 11% (Obr. 24). Oproti ostatním měřily lehce nadprůměrně. Přístroje RadEye při 

měření směsi (jako u ostatních přístrojů) naměřily téměř totožnou hodnotu, jež se lišila o 

0,3%. Přístroj DC-3H-08 s v.č. 1101115 ukazoval průměrné hodnoty. Přístroj s  v.č VF 

0900380 vykazoval hodnoty podprůměrné a kvůli tomu měly přístroje DC-3H-08 největší 

odchylku mezi sebou o 32%. 

 

 

Obrázek 24 Naměřené hodnoty plošné aktivity se směrodatnou odchylkou [Bq/cm
2
]

 
vzorku 1 
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14.4.2  Vzorek 2 

 Vzorek o plošné aktivitě 13,1 Bq/cm
2
. Přístroje DC-3E-98 měly nejvyšší odchylku 

mezi sebou a to o 6% (Obr. 25). Oproti ostatním měřily nadprůměrně. Přístroje RadEye při 

měření směsi, jako u ostatních přístrojů, měřily nejpřesněji a to s odchylkou 3%. Nebyl 

rozdíl ani mezi měřením směsi (Am+Sr+Y) a radionuklidu Sr 90. Přístroji RadEye byly 

zaznamenány podprůměrné hodnoty plošné aktivity. Přístroj DC-3H-08 s v.č. 1101115 

vykazoval téměř průměrné hodnoty, druhý s v.č. VF 0900380 vykazoval průměrné 

hodnoty, odchylka byla 8%. 

 

 

Obrázek 25 Naměřené hodnoty plošné aktivity se směrodatnou odchylkou [Bq/cm
2
]

 
vzorku 2 
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14.4.3  Vzorek 3 

Hodnota plošné aktivity u vzorku 3 byla ze všech testovaných etalonů nejnižší (0,29 

Bq/cm
2
). Přístroje DC-3E-98 mezi sebou měly největší odchylku o 37% (Obr. 26). 

Přístroje RadEye při měření směsi, stejně jako u ostatních přístrojů, měřily nejpřesněji a to 

s odchylkou 2,5%.  Přístroj DC-3H-08 vykazoval u uvedeného vzorku velice podprůměrné 

hodnoty. Odchylka mezi oběma přístroji však byla menší než u přístrojů DC-3E-98 a to 

24%. 

 

 

Obrázek 26 Naměřené hodnoty plošné aktivity se směrodatnou odchylkou [Bq/cm
2
]

 
vzorku 3 
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14.4.4   Vzorek 4 

 Vzorek o plošné aktivitě 3,1 Bq/cm
2
. Přístroje DC-3E-98 měly odchylku 8% mezi 

sebou, oproti ostatním měřily lehce nadprůměrně (Obr. 27). Přístroje RadEye při měření 

směsi jako u ostatních přístrojů, naměřil opět téměř totožnou hodnotu. Nebyl zaznamenán 

rozdíl mezi naměřenými hodnotami plošné aktivity u nastavené směsi (Am+Sr+Y) i 

radionuklidu Sr 
90

. Přístroj DC-3H-08 s v.č. 1101115 vykazoval nadprůměrné hodnoty. 

Druhý s v.č.   VF 0900380 vykazoval průměrné hodnoty. Přístroje DC-3H-08 ale měly 

největší odchylku mezi sebou, která dělala 24%. 

 

 

Obrázek 27 Naměřené hodnoty plošné aktivity se směrodatnou odchylkou [Bq/cm
2
]

 
vzorku 4 
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14.4.5   Vzorek 5 

 Vzorek s nejvyšší hodnotou plošné aktivity:29,1 Bq/cm
2
. Přístroje DC-3E-98 díky 

velké aktivitě snížily svou odchylku (Obr. 28), kterou měly mezi sebou na minimum 1,5%, 

a oproti ostatním měřily nadprůměrně. Přístroje RadEye (při měření směsi jako u ostatních 

přístrojů) naměřily poprvé lehce rozdílnou hodnotu odchylky o 2,5%. Tytéž rozdíly byly  u 

měření směsi (Am+Sr+Y) i radionuklidu Sr
90

. Přístroj DC-3H-08 s v.č. 1101115 vykazoval 

nadprůměrné hodnoty a druhý s v.č VF 0900380 vykazoval podprůměrné hodnoty. 

Přístroje DC-3H-08 měly největší odchylku mezi sebou a to 29%. 

 

 

Obrázek 28 Naměřené hodnoty plošné aktivity se směrodatnou odchylkou [Bq/cm
2
]

 
vzorku 5 
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14.5 Shrnutí 

Na obrázcích 21 - 23 je patrné, jakou měly jednotlivé přístroje přesnost měření. 

Přístroje DC-3E-98 vykazovaly mezi sebou kromě nejslabšího zářiče odchylky 1-10%, 

tudíž opět prokázaly svou nepostradatelnost u HZS ČR. Rozdílnost přístrojů RadEye je 

velmi malá a oba přístroje měřili velmi podobně. Naproti tomu přístroje DC-3H-08 s v.č. 

1101115 vykázaly oproti přístroji DC-3H-08 s v.č. VF 0900380 nezanedbatelnou odchylku 

(8-32%), která byla velice překvapující a nelze říci, zda jeden z přístrojů vykazoval 

nějakou chybu nebo poruchu. Dále jde vidět na obrázcích 24 – 28, že přístroj DC-3E-98 

s rostoucí aktivitou zdroje snižovaly svou odchylku a zpřesňovaly se. Přístroje RadEye 

měřily s téměř stejnou odchylkou u všech vzorků. Z toho vyplývá, že nastavení 

radionuklidů na měření nemá vliv. 
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14.6 Výsledky - směrodatné odchylky 

 V tabulce 5 jsou uvedeny průměrné naměřené hodnoty a na obrázku 30 jsou 

směrodatné odchylky. Následně procentuálně vyjádřené odchylky měření jsou uvedeny v 

tabulce 6, ve které je vidět přesnost jednotlivých radiometrů. Jak bylo předpokládáno, tak 

největší nepřesnost měření byla u velmi slabých zdrojů ionizačního záření, a čím byl zdroj 

silnější, tím se i zmenšovala velikost chyby. U nejsilnějšího zářiče, který jsme měli, a to 

 29 Bq/cm
2
 , byla naměřená nejvyšší odchylka 3% u přístroje DC-3H-08. Dále bylo 

zjištěno, že radiometr DC-3H-08 měl stejnou odchylku také u velmi slabých zdrojů, což 

ostatní přístroje měly chybu výrazně větší. U nejsilnějšího zářiče nám radiometr Rad Eye 

měřil s odchylkou 1,5 - 2,1% . Překvapením ale bylo, že zastaralý přístroj DC-3E-98 měřil 

ve vyšších hodnotách nejpřesněji a to s přesností 0,7 - 1,1%. 

 

Tabulka 5 Průměrné naměřené hodnoty 

 

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 

Etalony C2 03 02 C2 03 03 C2 03 06 C2 03 07 C2 03 08 

Bq/cm2 0,848 13,061 0,289 3,131 29,061 

 

Tabulka 6 Směrodatné odchylky v [%] 

 

Vzorek 

1 

Vzorek 

2 

Vzorek 

3 

Vzorek 

4 

Vzorek 

5 

 DC-3E-98  870114 0,059 0,394 0,026 0,048 0,394 Odchylka [Bq/cm
2
] 

  6,5 2,4 7,7 1,3 1,1 Odchylka v % 

DC-3E-98  890176 0,035 0,258 0,035 0,037 0,258 Odchylka [Bq/cm
2
] 

  3,5 1,5 16,3 1,1 0,7 Odchylka v % 

Rad Eye An+Sr+Y 0,071 0,184 0,047 0,064 0,371 Odchylka [Bq/cm
2
] 

(HMSAP155/13) 8,7 1,7 15,6 2,2 1,5 Odchylka v % 

Rad Eye Sr 90 0,044 0,269 0,049 0,135 0,534 Odchylka [Bq/cm
2
] 

(HMSAP155/13) 6,0 2,4 22,7 4,6 2,1 Odchylka v % 

Rad Eye An+Sr+Y 0,053 0,356 0,018 0,076 0,377 Odchylka [Bq/cm
2
] 

(HM1876/12) 6,5 3,1 6,1 2,7 1,5 Odchylka v % 

Rad Eye Sr 90 0,073 0,193 0,043 0,064 0,331 Odchylka [Bq/cm
2
] 

(HM1876/12) 8,8 1,7 13,5 2,2 1,3 Odchylka v % 

DC-3H-08 1101115 0,033 0,301 0,013 0,168 0,985 Odchylka [Bq/cm
2
] 

Bruntál 3,5 2,1 11,0 4,6 2,9 Odchylka v % 

DC-3H-08 VF 0900380 0,021 0,483 0,008 0,102 0,756 Odchylka [Bq/cm
2
] 

Frenštát 3,2 3,7 5,0 3,4 3,0 Odchylka v % 
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14.7 Zhodnocení přesnosti měření přístrojů 

Při pohledu na obrázek 29, je patrné, že s rostoucí aktivitou zářiče roste i přesnost 

měření. Stejné radiometry vykazovaly stejnou přesnost měření jako RadEye  u vzorku 1, 2 

a 5 nebo radiometry DC-3H-08 u vzorku 1, 4 a 5. Radiometry DC-3E-98 na tom byly hůř. 

Oba vykazovaly mezi sebou rozdíly. DC-3E-98 s číslem 870114, kromě velmi slabého 

vzorku 3, který vykazoval větší nepřesnost než radiometr DC-3E-98 s číslem 890176. 

Přesto DC-3E-98 měl nejmenší směrodatné odchylky. 

 

 

Obrázek 29 Souhrn směrodatných odchylek všech přístrojů na vzorcích 1-5 
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Závěr 

 Při porovnávání radiometrů jsem došel k závěru, že radiometry využívané u HZS 

jsou kvalitní. Každý přístroj má své výhody a nevýhody, které následně rozepíši.  

           O starém radiometru DC-3E-98 se zdaleka nedá říci, že by byl zastaralý. V mnoha 

případech prokázal svou přesnost. Volba rozsahových stupnic je obtížná stejně jako 

správné zorientování se a přepočítávání hodnot na analogové stupnici. Po zaškolení však 

by ho měl být schopný používat každý uživatel. Co se týká přepočtového koeficientu pro 

úpravu naměřených hodnot, tak lze konstatovat, že se v praxi HZS ČR s tímto 

koeficientem nepočítá, respektive řečeno, všechny digitální přístroje k monitoraci plošné 

aktivity jsou již předem nastaveny na energii měřícího spektra Am-Sr-Y. Je to dáno 

především tím, že spektrum látek, se kterým se mohou hasiči při MU setkat je opravdu 

široké. Zasahující JPO nejsou schopny vždy identifikovat radionuklid. Identifikace 

vyžaduje jednak příslušné přístrojové vybavení (spektrometr) a znalosti z oboru 

spektrometrie radioaktivních látek. V případě potřeby lze na místo události povolat 

chemickou laboratoř, která ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost je 

schopna určit zdroj kontaminace, změřit plošnou aktivitu, vypočítat aktivitu zdroje a 

doporučit způsob likvidace kontaminantu. Měření s nastavením směse radionuklidu 

(Am+Sr+Y) a samotného radionuklidu Sr 
90

 vykazovaly téměř stejné hodnoty. Vyplývá 

z toho tvrzení, že nastavení radionuklidu na měření nemá zásadní vliv. JPO, která je 

vybavena tímto radiometrem, na místě MU není schopna zjistit o jaký materiál 

radionuklidu se jedná. Z toho důvodu mohou být vytýčeny nesprávné odstupové 

vzdálenosti. Jelikož podle správné laboratorní praxe se naměřené hodnoty upravují 

vydělením koeficientem příslušného radionuklidu,  tak obsluha může vytyčit větší oblast. 

To naštěstí nevadí, jelikož dojde ke zvýšení bezpečnosti.  

 Ovládání měřiče kontaminace RadEye AB100 je jednoduché Po zapnutí se   

na displeji objeví dvě hodnoty. Jedna udává plošnou aktivitu α a druhá plošnou aktivitu  

zaření β.( Lze i přepnout na další veličinu – četnost, ta ovšem nebyla předmětem zkoumání 

této práce). Jelikož je to jediný přistroj ve výbavě HZS MSK, který je schopen měřit záření 

α, své místo zde najde. V případě překročení nastavených alarmů pro plošnou aktivitu 

příslušného druhu záření, přístroj spustí zvukovou, světelnou i vibrační signalizaci.  

 Radiometr DC-3H-08 je velký masivní přístroj s oddělitelnou sondou. Umožňuje 

stálé odečítání hodnot z displeje (lze držet v jedné ruce) a detektorem v druhé ruce 
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vyhledávat plošnou kontaminaci. Přístroj je vybaven LED diaodami, které se podobají 

světelnému signalizačnímu zařízení v dopravě. V případě hodnot plošných aktivit na 

úrovni přirozeného pozadí se rozblikají diody zelené barvy. U hodnot představující 

nebezpečné limity pak červeně.  Barevná signalizace je pouze orientační.  

 Co se týče výsledku měření Rad Eye AB100 meřily stejně hodnoty, sice lehce 

podprůměrné, ale na všech vzorcích se naměřene hodnoty radiometru lišily minimálně. U 

radiometru DC-3E-98 u měření vzorků docházelo k tomu, že u vzorku 1 a 2 DC-3E-98 

s v.č. 870114 měřílo vetší hodnoty nez DC-3E-98 s v.č. 890176,  

ale u vzorku 3,4 a 5 už měřil hodnoty menší. I přes to, že nezáviselo na aktivitě etalonu.  

 Radiometry DC-3H-08 vykazovaly mezi sebou odchylku v naměřených hodnotach, 

která se s rostoucí intenzitou záření mírně zvetšovala. Tedy DC-3H-08 s v.č 1101115 měřil 

vetsí hodnoty než DC-3H-08 s v.č. VF 0900380. 

 Směrodatné odchylky se zvyšující se aktivitou vzorku zmenšovaly. Přístroj DC-3H-

08 měl směrodatné odchylky okolo 2-5%, nehledě na aktivitu etalonu. Z toho vyplývá, že 

jeho přesnost není závislá na velikosti aktivity vzorku. Radiometr Rad Eye AB100, pokud 

budeme uvažovat pouze měření směsi jako u ostatních, tak měl skoro totožné odchylky.  

Jeho odchylky se na rozdíl od přístroje DC-3H-08 snižovaly s rostoucí aktivitou vzorku. U 

velmi slabých zářičů (do 0.85 Bq/cm
2
) se odchylka pohybovala 6 - 22%, ale pak se 

snižovala až na 1,5% - u nejaktivnějšího vzorku. Přístrojem s nejmenší směrodatnou 

odchylkou se stal DC-3E-98. Už nad hodnotu 1Bq/cm
2 

měl nejmenší odchylku a to 0,7-

1,1% u nejsilnějsího vzorku. Radiometr RadEye bych doporučil jako vhodný nástupce 

DC-3E-98 a to především pro jeho jednoduchost a rychlost použití, dá se říct, že stačí 

zapnout a měřit. Protože na místě MU obvykle není přiliš moc času, tak svou 

jednoduchostí splňuje požadavky, jenž jsou na něj kladeny. Dále se prokázala jeho 

přesnost při měření a jeho směřodatné odchylky jsou velice nízké. Zatím je používán jen 

v MSK, ale jde o kvalitni a pro potřeby JPO vhodný přístroj. 

 Směrodatné odchylky byly sice vetší než u staršího přístroje DC-3H-98, ale to 

vynahradí opět jeho jednoduchost a rychlost použití. 
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