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      Anotace 

 

Název práce: Záchyt radioaktivních látek na letišti 

 

Tato diplomová práce se zabývá možnostmi záchytu radioaktivních látek na 

letišti, které mohou být zneužity k útoku teroristickými organizacemi. 

Jsou zde popsány druhy radionuklidů vhodných k tomuto účelu a způsoby jejich 

umístění v prostoru letiště. Pomocí výpočtů je zhodnocena šance použití uzavřených 

radionuklidových zářičů jako útočného prostředku. K odhalení případné radiace jsou 

vybrány vhodné druhy detekčních přístrojů a dále je pro pracovníky letiště navrženo, jak 

postupovat při záchytu radioaktivních látek. Z následných technických a organizačních 

opatření vyplývají skutečnosti, jak tuto hrozbu eliminovat na minimum. 

 

Klíčová slova: radioaktivita, ionizující záření, radionuklidy, záchyt, detekční systémy 
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      Annotation 

 

The name of theme: The Capture of Radioactive Substances at the Airport 

 

This dissertation is about the possibilities of the capturing radioactive substances at 

airports, which could be abused for attacks by terrorist organizations. 

The kinds of radionuclides exploitable for this purpose and methods of bringing them 

to area of the airport are described. The chances of using encapsulated sources as an instrument 

of attack are evaluated using computational methods. Kinds of instruments suitable for 

efficient detection of potential radiation are proposed. It is also suggested what procedures 

airport staff should adopt when handling radioactive substances. In the conclusion, technical 

and organizational measures are proposed which should result to the elimination of any 

potential danger to the minimum. 

 

Keywords: radioactive, ionizing radiation, radionuclide, capture, detection systems 
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1 Úvod 

V průběhu posledních let se po světě rozšířily útoky radikálních skupin. 

Teroristické organizace si svůj zájem prosazují různými způsoby, jedním z nejnovějších 

typů je útok pomocí radioaktivní látky. Radioaktivita je nepostřehnutelná lidskými smysly, 

tudíž strach z použití takové zbraně je opodstatněný. Způsoby provedení útoku jsou různé, 

ale záměr způsobit újmu na zdraví nic netušících osob zůstává ve všech případech stejný. 

Výjimkou nemusí být mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Ostravě - Mošnově, kde           

se denně pohybují stovky osob. 

Tato diplomová práce řeší postup při záchytu radioaktivních látek. Zabývá          

se možnostmi získání a použití radioaktivní látky jako prostředku k útoku na letiště. Budou 

zde popsány způsoby útoků a vytipovány radionuklidy vhodné k tomuto účelu. Dále 

uveden postup již zmiňovaného záchytu radioaktivních látek a vybrány vyhovující 

detekční přístroje. V neposlední řadě budou uvedeny technické a organizační opatření, 

vedoucí k ochraně zaměstnanců letiště i samotných cestujících. 
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2 Ionizující záření 

[3], [20] 

Ionizující záření je schopné při průchodu prostředím způsobit jeho ionizaci,        

tj. vytvořit z původně elektricky neutrálních atomů kladné a záporné ionty. S ohledem     

na charakter ionizačního procesu lze ionizující záření rozdělit na: 

• přímo ionizující - je tvořeno nabitými částicemi (elektrony, pozitrony, protony, 

částice alfa a beta apod.), které mají dostatečnou kinetickou energii k tomu, 

aby mohly vyvolat ionizaci. 

• nepřímo ionizující - zahrnuje nenabité částice (fotony, neutrony apod.),      

které samy prostředí neionizují, ale při interakcích s prostředím uvolňují 

sekundární, přímo ionizující částice. Ionizace prostředí je pak způsobena 

těmito sekundárními částicemi. 

2.1 Zdroje ionizujícího záření 

Každý předmět, přístroj, látka nebo preparát, který emituje ionizující záření         

se označuje jako zdroj ionizujícího záření, zkráceně zářič. Zářiče lze klasifikovat podle 

několika kritérií: 

a) Podle principu a mechanismu vzniku záření můžeme zářiče rozdělovat na: 

 radioaktivní aerosoly - obsahují přirozené i umělé radionuklidy. Aerosol 

je představován koloidní soustavou složenou z kapalných či pevných 

částic rozptýlených v plynném prostředí. Aerosoly dále obsahují 

radionuklidy z radioaktivních odpadů, radionuklidy vzniklé štěpením 

jaderného paliva (85Kr, 90Sr, 131I, 137Cs), radionuklidy vzniklé 

neutronovou aktivací prvků v konstrukčních materiálech (51Cr, 54Mn, 
59Fe, 60Co) a jiné. 

 radionuklidové zářiče - v nichž ionizující záření (α, β či γ) vzniká při 

samovolných radioaktivních přeměnách jader. Radionuklidové zářiče    

se využívají např. v radioterapii (cesiové či kobaltové ozařovače),           

v nukleární medicíně a v řadě průmyslových aplikací. 
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Z důvodu výskytu radionuklidových zářičů v relativně běžných podmínkách, jsou 

tyto zářiče v našem případě nejvýznamnější. Možnost jejich získání je poměrně snadná,    

proto lze očekávat že útočníci využijí radionuklidů právě z těchto zdrojů. 

b) Podle technického řešení a konstrukčního uspořádání se dále zdroje 

ionizujícího záření, především radionuklidové zářiče, dělí na: 

 uzavřené zářiče - v nichž je vlastní radioaktivní látka zapouzdřena tak,  

že za předvídatelných okolností používání zdroje nemůže uniknout do 

okolního prostředí, 

 otevřené zářiče - kde vlastní radioaktivní látka je volně přístupná            

k manipulacím (porcování, pipetace apod.). Jsou to především 

radioaktivní roztoky, aerosoly, popř. plyny. Při manipulacích                   

s otevřenými zářiči existuje možnost nežádoucího uvolnění 

radioaktivních látek do okolního prostředí - riziko radioaktivní 

kontaminace osob, pracovního či životního prostředí. 
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3 Radioaktivita 

[10], [19] 

Radioaktivita neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna jader nestabilních 

nuklidů na jiná jádra, při níž vzniká jaderné záření, což je ionizující záření vznikající při 

radioaktivním rozpadu. Změní-li se počet protonů v jádře, dojde ke změně prvku. 

Radioaktivitu objevil v roce 1896 Henri Becquerel u solí uranu. K objasnění podstaty 

radioaktivity zásadním způsobem přispěli francouzští fyzikové Pierre a Marie Curie. 

Z více než dvou tisíc známých nuklidů je jen 266 stálých. Ostatní, ať se nacházejí 

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

přeměňují na jiný nuklid, tj. jsou radioaktivní. Empiricky bylo zjištěno, že jádra jsou stálá, 

tj. nepodléhají radioaktivní přeměně jen při určitém poměru mezi počtem neutronů             

a protonů. Hranici schopnosti neutronů udržet jádro stabilní je izotop vizmutu Bi, který  

je nejtěžším stabilním nuklidem. Všechna těžší jádra jsou nestabilní a samovolně              

se rozpadající na jádra lehčí, která jsou stabilní nebo ke stabilní konfiguraci jádra vedou. 

Tento jev se nazývá přirozená radioaktivita. 

209
83

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá. Zde je nestabilita 

atomového jádra vyvolána uměle (obvykle jadernou reakcí). Umělá radioaktivita se řídí 

stejnými zákonitostmi jako přirozená radioaktivita. 

 

Radioaktivní rozpad má tři významné vlastnosti: 

a) mění chemickou podstatu látky - rozpad je doprovázen přeměnou jader atomů 

jednoho prvku na prvek jiný, 

b) je nezávislý na vnějších podmínkách (tlak, teplota, vlhkost apod.) - jádro         

je skryto hluboko v atomu, jeho elektronový obal účinně odstiňuje veškeré 

chemické, mechanické a teplotní vlivy, jakož i působení vnějších polí, 

c) je doprovázen emisí tří druhů záření - alfa (jádra helia), beta (elektrony), gama 

(fotony), které působí na hmotu (ionizace, fluorescence apod.) 
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4 Jaderné záření 

[4], [19], [20]  

4.1 Záření α 

Je proud jader atomů helia (helion He) a nese kladný elektrický náboj. Částice 

mají velkou rychlost (řádově 10

4
2

7 m·s-1) a tedy i značnou energii (2 MeV až 8 MeV).        

Při průchodu prostředím silně ionizují a velmi rychle ztrácejí svou energii. Dosah záření 

alfa je proto značně omezen. Ve vzduchu činí jen několik milimetrů, ve vodě nebo tkáni 

jen zlomky milimetrů. V magnetickém poli se záření odchyluje na opačnou stranu než 

záření β a zakřivení jeho trajektorie je menší. 

Ochrana před zevním ozářením α zářením nepředstavuje tedy větší problém. 

 

Obr. 4.1: Odklon jaderného záření radionuklidu v magnetickém poli [20] 

 

4.2 Záření β 

Je tvořeno rychlými elektrony nebo pozitrony se značným rozsahem energií      

(až 10 MeV) a rychlostí blížící se rychlosti světla. Vzniká při přeměně mnoha přírodních    

i umělých radionuklidů. V porovnání se zářením alfa jsou částice beta mnohem lehčí, 

pohybují se při stejné energii podstatně rychleji. Při průchodu prostředím daleko méně 

ionizují. S tím souvisí i výrazně větší dosah záření. Ve vzduchu činí až několik metrů,      

ve vodě nebo tkáni jednotky až desítky milimetrů a u těžších materiálů desetiny                

až jednotky milimetrů. 
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Při průchodu beta částic hmotným prostředím mohou nastat tyto jevy: 

a) elastický rozptyl - vlivem elektrických sil dochází k rozptylu β záření jak na 

elektronech v obalu, tak na atomových jádrech. Výsledkem je změna směru β  

záření. Rozptyl se uplatňuje hlavně u pomalých elektronů. 

b) ionizace - je hlavní příčinou ztrát energie β částic při průchodu hmotným 

prostředím. Ionizační schopnost β záření je výrazně nižší než ionizační 

schopnost α záření. 

c) brzdné záření - brzdění rychle letících elektronů (β záření) při průchodu 

elektrickým polem jádra je spojeno se vznikem brzdného rentgenova záření. 

Tímto způsobem vzniká elektromagnetické záření s pronikavostí větší          

než původní β záření. Tuto skutečnost je nutné brát v úvahu při výběru 

stínících materiálů pro β zářiče. Vhodné jsou látky obsahující lehké prvky 

(např. plexisklo). K nejčastěji používaným β zářičům patří např. 35S, 63Ni, 85Kr. 

4.3 Záření γ 

V magnetickém poli se neodchyluje, protože se jedná o elektromagnetické vlnění. 

Má velmi krátkou vlnovou délku řádově 10-11 až 10-13 m. Vzniká při radioaktivním 

rozpadu řady radionuklidů, často současně se zářením beta nebo alfa. Záření gama 

obsahuje emitované fotony. Při průchodu prostředím uvolňuje elektricky nabité částice      

a předává jim energii dostatečnou k tomu, aby byly schopny ionizovat. Jedná se tedy         

o nepřímo ionizující záření. Dosah gama záření je teoreticky nekonečno, prakticky závisí 

na absorpčních vlastnostech prostředí. Odhaduje se, že ve vzduchu má dosah řádově 

několik set metrů a v kompaktních materiálech jako např. zemina, hornina, beton je řádově 

několik centimetrů až desítek centimetrů. K nejpoužívanějším zdrojům γ záření patří 60Co 

a 137Cs. 

Tab. 4.1: Srovnání α, β a γ záření 

Druh záření Částice Ionizace Dolet

alfa 4
2 He velká malý 

beta elektron, pozitron střední střední 

gama foton nízká velký 
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5 Veličiny a jednotky 

[19], [20] 

5.1 Veličiny charakterizující zdroje záření 

 

a) Přeměnová konstanta - λ (s-1) 

Přeměnová konstanta charakterizuje rychlost rozpadu radionuklidu a udává 

relativní úbytek počtu atomů za 1 s. Čím větší je přeměnová konstanta, tím 

rychleji se radionuklid rozpadá. Jednotkou přeměnové konstanty je s-1. 

b) Poločas přeměny - T (s, min, h, r) 

Udává dobu, za kterou se rozpadne polovina původního počtu atomů 

radionuklidu. Mezi poločasem přeměny a přeměnovou konstantou platí vztah: 

                                            T
λ

0,693
λ
2ln
==                                                   (1) 

c) Aktivita - A (Bq) 

Je to počet radioaktivních přeměn v radionuklidu za jednotku času. Jednotkou 

aktivity je 1 becquerel (Bq) s rozměrem s-1. Je to jednotka velmi malá, proto se 

v praxi používají její násobky (kBq, MBq apod.). 

Vztáhneme-li aktivitu na jednotkovou hmotnost zářiče, dostaneme hmotnostní 

aktivitu am, kde jednotka je (Bq·kg-1). U plošných zdrojů se uvažuje plošná 

aktivita as, tj. aktivita vztažená na jednotkovou plochu, jednotkou je (Bq·m-2). 

Obdobně u objemových zdrojů (kapaliny, plyny, aerosoly apod.) máme 

objemovou aktivitu av, jejíž jednotkou je (Bq·m-3). Aktivita radionuklidu není 

veličina konstantní, ale klesá s časem podle exponenciálního vztahu: 

                               At = A0 · 
t*

T
0,693

e
−

                                                (2) 

kde: A0…počáteční aktivita radionuklidu v čase t = 0 (Bq) 

  At…aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

  T…poločas přeměny radionuklidu (s) 
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d) Energie emitovaných částic - E (eV) 

Tato veličina je jednoznačnou charakteristikou radionuklidu, který tyto částice 

emituje. Vlastnosti záření na této energii výrazně závisí. Jednotkou energie     

je joule (J). Zde se však používá elektronvolt (eV), nebo jeho násobky, přičemž 

platí 1eV = 1,6.10-19 J. 

5.2 Veličiny charakterizující působení záření na látku 

a) Dávka - D (Gy) 

Je to energie záření absorbovaná v hmotnostní jednotce ozařované látky. 

Označuje se D, její jednotkou je 1 gray (Gy) s rozměrem J·kg-1. 

b) Dávkový příkon - D&  (Gy·s-1) 

Udává, jak rychle se dávka mění. Je definován jako změna dávky za jednotku 

času. Označuje se  a jeho jednotkou je (Gy.s
.

D -1). 

Dávka a dávkový příkon se používají pro hodnocení přímo ionizujícího záření, 

pro hodnocení nepřímo ionizujícího záření se používají veličiny kerma a expozice. 

5.3 Veličiny používané v ochraně před ionizujícím zářením 

Biologický účinek ionizujícího záření závisí nejen na absorbované dávce, ale také 

na druhu záření. Poměr dávek potřebných dvou druhů záření k vyvolání téhož stupně 

daného biologického účinku se nazývá relativní biologickou účinností (RBÚ). Jako 

referenční záření se obvykle používá rentgenového záření s energií 200 keV. 

V praxi se místo pojmu relativní biologická účinnost používá pojmu radiační 

váhový faktor, resp. jakostní faktor. 

Tab. 5.1: Hodnoty radiačního váhového faktoru 

Typ záření Radiační váhový faktor 

fotony 1 

elektrony, miony 1 

neutrony, méně než 10 keV 5 

neutrony, 10 keV až 100 keV 10 

neutrony, 100 keV až 2 MeV 20 
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neutrony, 2 MeV až 20 MeV 10 

neutrony, více než 20 MeV 5 

protony, více než 2 MeV (mimo odažené) 5 

částice alfa, těžší jádra 20 

 

Z tabulky vyplývá, že biologické účinky beta a gama záření jsou stejné                 

a biologické účinky alfa záření jsou dvacetkrát větší než záření beta nebo gama. Vzhledem 

k tomu, že váhový faktor pro beta a gama záření je jedna, je v tomto případě dávka číselně 

rovna ekvivalentní dávce. 

a) Ekvivalentní dávka v tkáni či orgánu - HT (Sv) 

Jednotkou ekvivalentní dávky je 1 sievert (Sv). Je dána vztahem: 

 HT = wR · DTR                                                       (3) 

kde: DTR…střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (Gy) 

  wR… radiační váhový faktor příslušný záření typu R 

b) Efektivní dávka – E (Sv) 

    Je definována jako součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek        

        v tkáních nebo orgánech lidského těla. Jednotkou efektivní dávky je 1 sievert (Sv). 

Je dána vztahem: 

     E = ∑wT · HT                                                                                     (4) 

kde:  HT…ekvivalentní dávka v tkáni či orgánu (Sv) 

  wT…tkáňový váhový faktor 

 

Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně 

k celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným celotělovým ozářením. Hodnoty 

tkáňových  váhových faktorů jsou v následující tabulce: 
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Tab. 5.2: Hodnoty tkáňových váhových faktorů 

Tkáň, orgán wT

gonády 0,20 

mléčná žláza 0,05 

červená kostní dřeň 0,12 

plíce 0,12 

štítná žláza 0,05 

povrch kostí 0,01 

tlusté střevo 0,12 

žaludek 0,12 

játra 0,05 

kůže 0,01 

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

[4], [10], [19], [20] 

6.1 Účinky záření na buňku 

Pozorovatelné účinky ionizujícího záření mají svůj počátek vždy v dějích, které 

vyvolává ionizující záření v buňkách. Poškození buněk závisí především na jejich 

rozmnožovacích schopnostech. Vliv ionizujícího záření na buňku je tím výraznější, čím má 

buňka větší schopnost k rozmnožování. Při ozáření buňky příslušnou dávkou záření může 

dojít v zásadě ke dvěma význačným typům poškození: 

• smrt buňky 

• změna cytogenetické informace buňky (mutace) 

6.2 Účinky záření na lidský organismus 

Základní klasifikace účinků záření je založena na pravděpodobnosti, s jakou se   

po ozáření projeví poškození. Z tohoto hlediska se účinky rozdělují na nestochastické 

(deterministické) a stochastické (nahodilé). 

a) Nestochastické účinky 

Při vysokých dávkách záření je počet poškozených molekul biologicky 

aktivních látek již natolik vysoký, že organismus není schopen je zcela opravit 

– část buněk hyne, vzniká nemoc z ozáření. Poškození tkáně je zde přímo 

úměrné obdržené dávce záření. Tyto účinky se projevují až po dosažení určité 

prahové dávky, přičemž s rostoucí dávkou roste závažnost vzniku poškození 

(obr. 6.1). 

 

 

 

 

 

Obr. 6.1: Nestochastické účinky [19] 
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K nestochastickým účinkům patří: akutní nemoc z ozáření, lokální akutní 

poškození kůže, poškození plodu, poruchy plodnosti, zákal oční čočky apod. 

b) Stochastické účinky 

Pokud dávka záření není velká, s naprostou většinou poškození biologicky 

aktivních látek se organismus úspěšně vyrovná svými reparačními 

mechanismy. I při malých dávkách však existuje určitá pravděpodobnost,       

že některá poškození se opravit nepodaří, mutované buňky se dále dělí             

a vzniknou pozdní trvalé následky genetického nebo nádorového charakteru. 

Jelikož takové následky jsou zcela náhodné, individuální a nepředvídatelné, 

nazývají se účinky stochastické. Pravděpodobnost výskytu poškození              

je lineárně závislé na dávce (obr. 6.2). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2: Stochastické účinky [19] 

 

 Ke stochastickým účinkům patří: zhoubné nádory a genetické změny. 
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7 Dávkové limity 

[10], [19], [20] 

Představují nejvyšší přípustné dávky, které mohou radiační pracovníci                   

i  jednotlivci z řad obyvatelstva obdržet. Jsou to závazné kvantitativní ukazatele, jejichž 

překročení není přípustné. Dávkové limity dělíme na: 

• obecné limity (pro obyvatelstvo) 

• limity pro radiační pracovníky 

Do čerpání limitů ozáření se nezapočítává ozáření z přírodních zdrojů, kromě 

ozáření z těch přírodních zdrojů, které jsou vědomě a záměrně využívány (např. horníci 

v uranových dolech) 

7.1 Hodnoty obecných limitů 

Tab. 7.1: Obecné limity 

Efektivní dávka  

za kalendářní rok 1 mSv

za dobu pěti po sobě následujících kalendářních roků 5 mSv

Ekvivalentní dávka  

v oční čočce za kalendářní rok 15 mSv

v 1 cm2 kůže za kalendářní rok 50 mSv

 

7.2 Hodnoty limitů pro radiační pracovníky 

Tab. 7.2: Limity pro radiační pracovníky 

Efektivní dávka  

za kalendářní rok 50 mSv

za dobu pěti po sobě následujících kalendářních roků 100 mSv

Ekvivalentní dávka  

v oční čočce za kalendářní rok 150 mSv

v 1 cm2 kůže za kalendářní rok 500 mSv
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Efektivní dávka zahrnuje jak vnější tak vnitřní ozáření. Efektivní dávka se týká 

celotělového ozáření, ekvivalentní dávka pak orgánů, kterými záření do těla vstupuje. 
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8 Detekce radioaktivního záření 

[3], [19] 

Většina záření je lidskými smysly neregistrovatelná. Aby bylo možné se o jeho 

přítomnosti přesvědčit, je třeba jej detekovat pomocí příslušných fyzikálních metod           

a vhodné přístrojové techniky. 

Existuje celá řada detektorů ionizujícího záření, které využívají různých 

fyzikálních principů a technických konstrukcí. 

8.1 Dělení detektorů: 

a) Podle časového průběhu detekce se rozeznávají dvě základní skupiny 

detektorů: 

 Kontinuální „on-line“ detektory - poskytují průběžnou informaci              

o okamžité intenzitě záření či počtu kvant ionizujícího záření. Přestane-li 

být detektor ozařován, signál na jeho výstupu poklesne na nulu              

či hodnotu pozadí. 

 Kumulativní detektory - postupně shromažďují svou rostoucí odezvu 

během expozice. Tato odezva zůstává v detektoru uchována                     

i po ukončení expozice a může se vyhodnotit dodatečně. 

b) Podle principu detekce: 

 Fotografické - založené na fotochemických účincích záření nebo 

využívající fotografické zobrazení stop částic v určitém látkovém 

prostředí. Zde patří například filmové dozimetry, rtg filmy, jaderné 

emulze. 

 Elektronické - zde se část absorbované energie ionizačního záření 

převádí na elektrické proudy či impulzy, které se zesilují a vyhodnocují 

v elektronických obvodech. Patří sem ionizační komory, scintilační 

detektory, polovodičové detektory, magnetické spektrometry. 
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 Materiálové - využívají dlouhodobější změny vlastností určitých látek 

(barva, složení) působením ionizujícího záření. Patří sem například 

stopové detektory. 

c) Podle komplexnosti měřené informace: 

 Detektory záření - udávající pouze intenzitu záření, respektive počet 

kvant záření, bez informace o druhu záření a jeho energii. Patří sem 

filmové a termoluminiscenční dozimetry, ionizační komory včetně GM 

detektorů. 

 Spektrometry ionizujícího záření - měří nejen intenzitu či počet kvant, 

ale i energii kvant záření a případné jeho další charakteristiky. Sem patří 

scintilační detektory, polovodičové detektory, magnetické spektrometry. 

8.2 Ionizační komory 

Ionizační komora je tvořena dvěma elektrodami různého tvaru, které jsou 

umístěny ve vhodné plynové náplni (vzduch nebo jiné plyny za různého tlaku). Provozní 

napětí se volí tak, aby ionizační komora pracovala v oboru nasyceného proudu (asi 150 až 

200 V). Ionty vytvořené ionizujícím zářením jsou přiváděny elektrickým polem 

k elektrodám komory a ve vnějším obvodu se projeví buď ionizačním proudem nebo 

krátkým napěťovým impulsem. 

 

Obr. 8.1: Ionizační komory [19] 

8.3 Polovodičové detektory 

Představují určitý ekvivalent ionizačních komor. Na rozdíl od nich mají detekční 

médium tvořeno tuhou látkou – polovodičem. Jedna z hlavních výhod spočívá v podstatně 

menší energii, která je potřebná na vytvoření jedné dvojice elektron - díra. 

Polovodičový detektor je v podstatě dioda zapojená v elektrickém obvodu           

(s vysokým napětím, cca 1000 – 2000 V) přes velký ohmický odpor v závěrném směru. 
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Obr. 8.2: Schéma zapojení polovodičového detektoru [3] 

8.4 Geigerovy-Müllerovy detektory 

Geiger-Müllerovy počítače mají tvar trubice s pláštěm z kovu nebo umělé hmoty. 

Katoda je většinou tvořena válcem z tenkého plechu (průměr okolo 10 mm), anodu tvoří 

tenký drátek (poloměr okolo 0,05 mm), který je napnutý v ose trubice. 

 

 

Obr. 8.3: Schéma zapojení Geiger-Mülerova počítače [19] 

8.5 Scintilační detektory 

Dopadá-li ionizující záření na určité látky, vyvolává v nich slabé světelné 

záblesky (scintilace). Scintilace jsou podmíněny existencí luminiscenčních center, která 

vznikají vniknutím iontů cizího prvku do krystalové mřížky iontového krystalu. Vedle 

anorganických lze využít i organické, kapalné a plastické látky. Scintilační počítač je 

složen ze scintilátoru, fotonásobiče a registračního zařízení. 
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Obr. 8.4: Scintilační počítač [19] 
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9 Ochrana před ionizujícím zářením 

[4], [10] , [12] , [20], [24] 

9.1 Ochrana před zevním zářením 

Při zevním ozáření se zdroj ionizujícího záření nachází mimo osobu a na osobu 

působí pouze záření. Ochrana před ozářením spočívá v zeslabení dávky záření                  

na zanedbatelnou hodnotu. Dosahuje se toho udržováním patřičné vzdálenosti od zdroje 

záření, odstíněním záření a co nejkratší dobou pobytu v prostoru zářiče. 

• ochrana vzdáleností – dávkový příkon záření ubývá s druhou mocninou 

vzdálenosti  od zdroje záření, 

• ochrana stíněním – dávkový příkon záření se snižuje dobře absorbujícím 

materiálem vhodné tloušťky, 

• ochrana časem – doba pobytu v blízkosti zářiče musí být zkrácena natolik,    

jak je z praktického hlediska možné. 

9.2 Ochrana před vnitřním ozářením 

Vnitřní kontaminace zatěžuje organismus dlouhodobě a zevnitř - radionuklid 

vstoupí do metabolismu a podle své chemické povahy se hromadí v určitých orgánech, 

které jsou pak bezprostředně vystaveny účinkům záření. K vnitřní kontaminaci může 

docházet zažívacím ústrojím, dýchacím ústrojím nebo průnikem přes pokožku. Pro 

zabránění kontaminace je tedy nutno dodržovat pravidla hygieny, v kontrolovaném pásmu 

nejíst, používat ochranné rukavice, s těkavými radioaktivními látkami pracovat v digestoři 

atd. K praktické realizaci radiační ochrany výrazně napomáhá používání ochranných 

pomůcek. Jsou to: 

• pomůcky stínící - olověná pouzdra, kryty, nádobky či kontejnery na zářiče, 

stínící stěny, zástěry, brýle apod., 

• pomůcky manipulační - pinzety, pipety, dálkové manipulátory, dopravníky      

apod., 

• pomůcky proti kontaminaci - gumové rukavice, pláště, roušky, neprodyšná 

obuv a další. 
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10 Možné způsoby umístění radioaktivní látky na letišti 

Bezpečnostní systém mezinárodního letiště Leoše Janáčka v Ostravě – Mošnově   

je nastaven velmi dobře. Teoreticky by se nežádoucí osoba neměla za žádných okolností 

dostat na letištní plochu nebo do jiných prostor kde jsou umístěny technologie či jiné 

zařízení. Toto opatření je dáno rozdělením plochy letiště do bezpečnostních zón. První 

zónou je zóna veřejná, zde se mohou pohybovat cestující a jejich doprovod. Jedná se         

o odletovou halu a okolí před ní. Druhá zóna je neveřejná, zde se prochází první kontrolou. 

Jde o vrátnici, kde návštěva předloží občanský průkaz a obdrží identifikační kartu, která ho 

opravňuje pohybovat se v neveřejné zóně. Do neveřejné zóny patří přistávací a odletová 

dráha, parkoviště pro zaměstnance, budovy místní hasičské jednotky, plochy pro opravy 

vozidel apod. Třetí zónou je SRA zóna (Security Restricted Area). Bezpečnost této zóny 

spočívá v tom, že každý kdo vstupuje do SRA zóny musí projít přes další kontrolu. Zde 

pracovník ochrany letiště požaduje identifikační kartu SRA zóny, obsluhuje detektor kovů 

a pásový rentgen. Pokud osoba vstupující do této zóny má s sebou nějaké zavazadlo, musí 

projít tímto pásovým rentgenem. Na monitoru pracovník ochrany letiště vidí případné 

nebezpečné předměty nebo jiné věci, které by mohly ohrozit letový provoz. Takové 

bezpečnostní opatření se týká i vlastních zaměstnanců letiště. Pokud pracovník                   

v pracovní době opouští SRA zónu je vždy při příchodu zpět kontrolován. Tímto opatřením 

jsou eliminovány možné nebezpečné stavy, které by mohly vzniknout přímo na letištní 

ploše. Do SRA zóny patří odstavná dráha a část odbavovací haly. 

 

Obr. 10.1: Bezpečnostní zóny letiště Ostrava – Mošnov [13] 
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10.1 Možnosti průniku nežádoucích osob do prostoru letiště 

Hranice lidské vynalézavosti jsou nekonečné, i přes dobré bezpečnostní opatření 

existují způsoby jak proniknout do prostor letiště za účelem umístění radioaktivní látky. 

Výčet možných způsobů průniku nežádoucích osob do prostor letiště:  

• zaměstnat člověka z vlastních řad na letišti – po zaučení má tento člověk 

v rámci svých pravomocí možnost dostat se do všech prostor na letišti. Tento 

způsob je ovšem časově náročný a vyžaduje vytvoření nové identity pro tohoto 

zaměstnance, 

• zaměstnat člověka u dodavatelských firem – obdobný způsob, zde je ovšem 

problém, že takoví lidé mají pouze omezený přístup, 

• najetí těžkým vozidlem do prostor letištních hal a odhození radionuklidu – tato 

možnost je značně destruktivní, 

• odcizení ID karty a vydávání se za zaměstnance letiště – s odcizením karty by 

útočníci neměli problém, ovšem i v 21. století je možnost brát na sebe cizí 

podobu dosti nereálná, 

• nepozorované proniknutí do prostoru letiště – v tomto případě zaleží na úrovni 

výcviku bezpečnostní služby letiště, 

• násilné proniknutí do prostoru letiště – zde se musí počítat s možností ztrát na 

životech jak pracovníků letiště, tak útočníků. Opět záleží na úrovni výcviku 

bezpečnostní služby letiště. 

 

10.2 Způsoby uložení radionuklidu v prostoru letiště 

Radioaktivita je lidskými smysly nepostřehnutelná, pokud by byl radionuklid 

dobře uložený, mohlo by trvat týdny než by se ho podařilo najít. Za tu dobu, mohou být 

stovky lidí vystaveny radioaktivnímu záření. Dá se říci, že bez potřebné měřící techniky   

je radioaktivita zaznamenatelná až při projevech jejich účinků na lidech. Správné umístění 

nebezpečné látky vyžaduje dobrou znalost letiště a perfektní provedení jejího uložení. 
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Možnosti uložení radioaktivní látky do prostoru letiště: 

• útok pomocí špinavé bomby – jedná se o konvenční bombu s explozivní náplní 

obsahující radioaktivní materiál. Takto vybavená střela, vyslaná do prostoru 

letiště, může rozptýlit radioaktivní materiál na velké ploše a způsobit velké 

škody, 

• zaslat zavazadlo s radionuklidem a ponechat jej bez majitele – zavazadlo        

ke kterému se nikdo nehlásí je ponecháno ve ztrátách a nálezech, kde může 

setrvat několik hodin. Doba uložení zavazadla závisí na tom, kdy odlétá další 

letadlo příslušným směrem. Tato možnost je dosti pravděpodobná, bez 

vyhovující měřící techniky by v závislosti na použité látce mohlo být ozářeno 

větší množství lidí, 

• umístit nebezpečnou látku přímo v odletové nebo příletové hale – takto 

provedený útok může být zmařen pouze včas zasahujícími složkami letištní 

ostrahy, 

• zaslat radionuklid balíkem – možnost zaslání balíku má výhodu v anonymitě, 

ovšem počet zasažených lidí je závislý na pohotovosti člověka jemuž je balík 

adresován, 

• ponechání radionuklidu v blízkosti letištní haly – zde opět záleží na pohotovosti 

letištní ostrahy, 

• umístit radionuklid do ventilace – pokud mají útočníci možnost pohybu 

v místech, kde se nachází vzduchotechnika a podaří se jim tuto látku dobře 

umístit. Je velmi obtížné vystopovat jak radionuklid, tak samotné pachatele. 
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11 Záchyt radioaktivních látek na letišti 

[1], [6], [7], [8], [9], [10], [14], [15], [18], [22] 

11.1 Látky použitelné k útoku na letiště 

Radioaktivní látky jsou hojně využívány v různých průmyslových a vědních 

oborech. Jejich použití je závislé na druhu radionuklidu, množství a aktivitě. Odcizenou 

radioaktivní látkou může být surovina čekající na zpracování (jaderné elektrárny, 

výzkumné ústavy), hotový produkt (zde je spektrum látek velmi široké) či radioaktivní 

odpad (jaderné elektrárny, lékařství, úložiště odpadů apod.).  

K útoku na civilní cíle lze použít uzavřených či otevřených radionuklidových 

zářičů. Z důvodu ochránění sebe sama, by útočníci pravděpodobně využili uzavřených 

zářičů. Zde ovšem záleží na velikosti a hmotnosti stínícího kontejneru. Osoba pohybující 

se s těžkým a velkým kufříkem je nápadná a celá akce by mohla být zmařena již v zárodku. 

Použití otevřených zářičů by mohlo vést k cíli, ovšem zde je nutno počítat s ozářením 

útočníků. V tomto případě by útočníci museli přijmout určitá opatření k eliminaci 

škodlivých účinků radiace, typu jódové profylaxe. 

Použití radionuklidů a tím i možnosti jejich nelegálního získání jsou uvedeny 

v následujících odstavcích.  

11.1.1 Průmyslové využití radioaktivních látek 

• Eliminátory elektrostatického náboje - využívají se v prádelnách, tkalcovnách, 

gumárnách atd. Svým zářením ionizují vzduch, vybíjejí elektrostatický náboj   

a tím snižují riziko požáru. Zářičem bývá tenký kovový pásek s 241Am             

o aktivitě až několik Gbq, 

• Čidla ionizačních hlásičů požáru - zářiče jsou obsaženy v čidlech umístěných 

na stropech, tyto hlásiče většinou najdeme ve výrobních halách a výškových 

budovách. Uvnitř čidel jsou 241Am nebo 85Kr o aktivitě několik desítek kBq, 

avšak těchto čidel je v provozu obrovské množství. 

• Průmyslová měřidla 

 indikátory poloh a hladin - jsou založeny na pohlcování záření gama 

přepravovanou nebo skladovanou látkou. Signalizují ucpání pásu, 
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násypky, potrubí apod. Nejčastěji se používají v dolech, elektrárnách, 

cukrovarech a všude tam kde se přepravují a sladují sypké či tekuté 

hmoty. Převážně obsahují 60Co o aktivitě až několik desítek GBq a 137Cs 

s aktivitou až stovky GBq, 

 hustoměry - měří hustotu kapalin pomocí absorpce gama záření. Mají 

využití v chemickém průmyslu, ve stavebnictví, cukrovarnictví apod. 

Hustoměry obsahují silné zdroje, nejčastěji 60Co a 137Cs, 

 popeloměry - měří popelnatost uhlí v důlních úpravnách, teplárnách        

a elektrárnách. Obsahují dva zářiče 137Cs o aktivitě stovek MBq a 241Am 

mající aktivitu až desítky GBq, 

 tloušťkoměry - mají využití ve válcovnách plechů, papírnách                   

a gumárnách, 

 počítadla předmětů - využívají gama záření, zejména zdrojů 60Co a 137Cs. 

Nalezneme je především v dolech, na průmyslových lanových drahách, 

ale i kdekoliv v pásové výrobě, 

 vlhkoměry - používají se k určování vlhkosti písků a jiných materiálů   

ve stavebnictví, slévárenství, v cihelnách apod. Obsahují neutronové       

a gama zdroje, 

 karotážní sondy - používají se při geologickém průzkumu k zjišťování 

vlastností hornin ve vrtech. Obsahují nejčastěji zdroje záření gama          

a neutronů o vysokých aktivitách. 

• Defektoskopické přístroje a jejich součásti - slouží k nedestruktivnímu 

zjišťování kvality kovových výrobků ve slévárnách, strojírenských závodech, 

při kontrole svárů na stavbě plynovodů apod. Využívají zdrojů záření gama, 

nejčastěji 192Ir, méně často 169Yb, 60Co a 75Se o aktivitách od stovek GBq až 

jednotek TBq. 

• Lékařské ozařovače a zářiče 

 terapeutické ozařovače - používají se na onkologických pracovištích. 

Jedná se o velká záření s obrovskými zářiči, především 60Co, řidčeji 
137Cs a aktivitami až stovek TBq, 

 terapeutické zářiče - používají se na onkologických pracovištích a slouží 

k lokálnímu ozařování pacienta zvenku i zevnitř. Obsahují nejčastěji 
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226Ra, vzácněji 137Cs, 192Ir a 90Sr o aktivitách stovek MBq až jednotek 

GBq. 

• Výzkumné ústavy - výzkumné ústavy v naší republice se zabývají možnostmi 

využití radioaktivních látek, ať už v medicínské nebo průmyslové oblasti. 

V jejich skladech je možno nalézt různé druhy radioaktivních materiálů nebo 

radioaktivních odpadů. Úroveň zabezpečení takových ústavů je sice dostatečná, 

ale právě v této oblasti existuje dosti reálná možnost odcizení těchto látek. 

• Jaderná energetika - zneužití jaderného paliva se zdá být nereálné, z důvodu 

přísných bezpečnostních opatření v jaderných elektrárnách. Pro úplnost zde 

uvádím látky používané v jaderné energetice. Jako palivo využívají české 

jaderné elektrárny oxid uraničitý (UO2), mírně obohacený o štěpitelný izotop 

235 uranu. Při normálním provozu vznikají v jaderné elektrárně převážně 

nízkoaktivní, případně středně aktivní odpady a vyhořelé jaderné palivo. Pro 

orientaci uvádím, že vyhořelé palivo představuje asi 95 % všech zdrojů aktivity 

v jaderné elektrárně. Protože vyhořelé jaderné palivo lze po přepracování 

znovu použít jako jaderné palivo, není považováno za radioaktivní odpad. 

Zbytek po přepracování vyhořelého jaderného paliva tvoří vysoce aktivní 

odpad, který je bezpečně uložen. 

11.1.2 Uzavřené radionuklidové zářiče 

Za uzavřený radionuklidový zářič se podle vyhlášky státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů považuje 

radionuklidový zářič, jehož úprava, například zapouzdřením nebo ochranným krytem, 

zabezpečuje zkouškami ověřenou těsnost a vylučuje tak, za předvídatelných podmínek 

použití a opotřebování, únik radionuklidů ze zářiče. 

11.1.2.1 Nejvhodnější radioaktivní látky použitelné k útoku 

Aby účinnost útoku byla co nejvyšší, musí se vybrat vhodná radioaktivní látka, 

která splňuje následující vlastnosti. Musí mít delší poločas rozpadu (měsíce až roky)          

a vysokou aktivitu. Nejsou vhodné látky s velmi dlouhým poločasem rozpadu (stovky let), 

z důvodu malé aktivity. 

Radioaktivní látky mohou být použity samostatně nebo společně s chemickou 

látkou, zápalnými, dýmotvornými nebo biologickými prostředky. 
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11.1.2.2 Vlastnosti nejvhodnějších radioaktivních látek 

Kobalt 60 (60Co) 

Pro komerční použití se vyrábí v lineárních urychlovačích. Dále vzniká jako 

vedlejší produkt při ozařování různých materiálů v jaderných reaktorech a také je obsažen 

v radioaktivním spadu po jaderných zbraních. Radionuklid kobaltu 60Co se samovolně 

přeměňuje na 60Ni. Přeměnu jednoho atomu kobaltu provází emise jednoho elektronu       

(β - rozpad). Takto vzniklý elektron získá energii maximálně 0,32 MeV. A dále emisi dvou 

fotonů γ-záření. Fotony γ-záření mají energii 1,173 MeV a 1,332 MeV. Protože na každé 

přeměněné jádro kobaltu připadá vždy jedna dvojice těchto fotonů, často se udává střední 

energie uvolněného γ-záření jako aritmetický průměr těchto energií, tj. přibližně 1,25 

MeV. Poločas rozpadu  je 5,24 – 5,2717 let (podle různých zdrojů). Izotop kobaltu           

se využívá v lékařství, jako zdroj γ-záření pro ozařování rakovinných nádorů a dalších 

tkání. Dále v defektoskopii k vyhledávání vnitřních vad v materiálu a k likvidaci hub, 

plísní a dřevokazného hmyzu. 

 

Obr. 11.1: Kobalt [23] 

Stroncium 90 (90Sr) 

Stroncium je šedobílý, lesklý měkký kov, silně elektropozitivní a reaktivní. Izotop 
90Sr, vzniká při štěpení uranu, tedy při výbuchu atomové bomby nebo i v jaderných 

reaktorech. Je to poměrně silný beta zářič s poločasem rozpadu 29,1 let. Pokud se dostane 

do živého organizmu, může se zabudovat do kosti a je potenciálním zdrojem vzniku 

rakovinného bujení. 

 33



 

Obr. 11.2: Stroncium v petroleji [23] 

Cesium 137 (137Cs) 

Cesium se vyskytuje pouze vzácně jak na Zemi tak i ve vesmíru. Je to 

stříbrolesklý měkký kov se zlatožlutým odstínem, velmi reaktivní, nejelektropozitivnější 

stálý prvek. Na vzduchu se samovolně vzněcuje. Elementární cesium se vyrábí 

elektrolýzou roztaveného chloridu cesného (CsCl) na železné anodě. Vzhledem ke své 

mimořádné nestálosti a reaktivitě má kovové cesium jen minimální praktické využití. Jeho 

nízký ionizační potenciál dává možnost uplatnění ve fotočláncích, sloužících pro přímou 

přeměnu světelné energie v elektrickou, fotoelektrických čidlech a ve zdrojích 

ultrafialového záření. Zároveň je perspektivním médiem pro iontové motory, jako pohonné 

jednotky kosmických lodí. 

 

 

Obr. 11.3: Cesium [23] 

Iridium 192 (192Ir) 

Je to ušlechtilý, poměrně tvrdý kov. Elektricky i tepelně středně vodivý. V přírodě 

se vyskytuje téměř pouze jako ryzí kov, převážně v okolí míst dopadu meteoritů, vždy 

společně s jinými drahými kovy. Chemicky je mimořádně odolný a lze je rozpustit pouze 

za vysokého tlaku v koncentrované kyselině chlorovodíkové za přítomnosti chloristanu 

sodného. Vzhledem ke své mimořádné chemické odolnosti je iridium legováno do slitin     

s rhodiem a platinou, které se používají na výrobu odolného chemického nádobí pro 
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rozklady vzorků tavením nebo spalováním za vysokých teplot. Izotop iridia, iridium 192  

je poměrně silný beta zářič a má poločas rozpadu 73,8 dne. 

 

Obr. 11.4: Iridium [23] 

 

Plutonium 239 (239Pu) 

Kovové plutonium je tmavošedý, poměrně silně elektropozitivní kov. V přírodě  

se vyskytuje jako nepatrná příměs v uranových rudách. Technicky lze plutonium připravit 

z uranových článků jaderných reaktorů, štěpí se podobně jako 235U. V čisté formě lze 

plutonium získat redukcí fluoridu PuF, parami barya při 1200°C. Velkým problémem při 

výrobě je nejenom samotné chemické dělení, ale i jeho vysoká toxicita. Plutonium            

se využívá k výrobě atomové bomby, nebo ho lze využít k výrobě jaderného paliva,        

pro zvláštní druh jaderného reaktoru. 

 

Obr. 11.5: Plutonium [23] 

Americium 241 (241Am) 

Americium je stříbrně bílý tažný kov. Izotop americia, americium 241 má poločas 

rozpadu 433 let. Americium je nebezpečný prvek, protože je vysoce radioaktivní a může  

se hromadit v kostní tkáni. Používá se jako složka přesných měřících přístrojů a jako 

složka detektorů kouře. V lékařství se využívá při léčbě nádorů štítné žlázy. 
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Obr. 11.6: Americium [23] 

Tab. 11.1: Přehled uzavřených zářičů 

Radionuklid T (roky) Rozpad E (MeV) Forma Použití 
60Co 5,27 β -, γ 1,25 tvrdý kov zdroj gama 
90Sr 29,1 β - 0,546 lehký kov lékařství 

137Cs 30,07 β - 1,176 lehký kov zdroj gama 
192Ir 0,2 β - 1,460 tvrdý kov defektoskopie 

239Pu 24100 α 4,666 kov štěpný materiál
241Am 433 α, γ - tažný kov požární hlásiče

11.1.3 Otevřené radionuklidové zářiče 

Za otevřený radionuklidový zářič se považuje podle vyhlášky státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

radionuklidový zářič, který není uzavřeným radionuklidovým zářičem. 

K otevřeným radionuklidovým zářičům patří běžné radioaktivní roztoky, 

radioaktivní plyny a aerosoly, radioaktivní látky v podobě prášku a jiné. 

11.1.3.1 Vlastnosti nejvhodnějších radioaktivních látek 

Fosfor 32 (32P) 

Fosfor je nekovový prvek, vyskytující se v přírodě pouze ve formě sloučenin,       

a to ve třech alotropických modifikacích. Bílý fosfor, prudce jedovatý, na vzduchu hoří. 

Červený fosfor vzniká zahřátím bílého fosforu na 250 ºC v uzavřené nádobě pod tlakem    

v inertním prostředí. Černý fosfor má vrstevnatou strukturu a je nejedovatý. Radioaktivní 

fosfor má poločas rozpadu 14,3 dnů. V lidském těle se ukládá ve vláknitých molekulách 
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deoxyribonukleové kyseliny, která je nositelem dědičné informace. Radionuklid fosforu   

se využívá v nukleární medicíně a k výrobě radiofarmak. 

 

Obr. 11.7: Červený fosfor [23] 

Jód 125 a 131 (125I a 131I) 

Jód je velmi vzácný prvek, který se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. 

Elementární jód je tmavě fialová až černá látka, která za atmosférického tlaku přechází 

přímo do plynné fáze, sublimuje. Radioaktivní jód má schopnost shromažďovat se ve štítné 

žláze člověka a způsobit její poškození. Největší využití má radioaktivní jod v nukleární 

medicíně a radiologii. 

 

Obr. 11.8: Jód [23] 

Tab. 11.2: Přehled otevřených zářičů 

Radionuklid T (roky) Rozpad E (MeV) Forma Použití 
32P 14,3 dne β - 1,711 krystalická látka medicína 
125I 60 dní elektron 0,186 krystalická látka medicína 
131I 8,04 dne β - 0,971 krystalická látka medicína 

 

Výše jmenované radionuklidy používané jako otevřené zářiče jsou ve většině 

případů využívány v nukleární medicíně nebo na výrobu radiofarmak. I když mají 

dostatečný poločas rozpadu, jedná se o slabé zářiče. Proto bude výhodnější použít 

radionuklidy z uzavřených zářičů, které jsou uvedeny výše (60Co, 90Sr, 137Cs, 192Ir, 239Pu, 
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241Am) a zbavit je stínícího kontejneru. Zde ovšem útočníci musí počítat s ozářením 

každého člověka, který přijde s radionuklidem do styku. Z tohoto důvodu by bylo vhodné 

eliminovat počet osob účastnících se útoku na minimum, nebo provést vhodná opatření     

k eliminaci škodlivých účinků radiace (např. jódová profylaxe).  

V praxi se nedá přesně odhadnout látka, která by byla v případě útoku použitelná. 

Záleží na technickém vybavení útočníků a jejich důvtipu. Dá se říci, že útočníci použijí 

radioaktivní látku, která bude v dosahu jejich možností. 

11.2 Možnosti záchytu a detekce 

Detekce radioaktivních látek na letišti musí pokud možno probíhat v reálném čase 

a musí detekovat více druhů záření, aby se mohly přijmout určitá bezpečnostní opatření 

k ochraně cestujících a pracovníků letiště. 

Detektory snímající záření v prostoru letiště: 

• monitory dávkového příkonu - jsou určeny pro měření dávkového příkonu       

v prostředí s dávkovými příkony v rozsahu od přirozeného pozadí až do 10 

mGy/h. Monitor obsahuje GM počítač a řídící mikroprocesorovou jednotku      

s podpůrnými obvody, 

 

Obr. 11.9: Monitor dávkového příkonu [21] 

 

• signalizátor převýšení dávkového příkonu - slouží k signalizaci převýšení 

nastavené signalizační úrovně dávkového příkonu gama záření s možností 

použití externí signalizační jednotky. Obsahuje GM počítač, VN zdroj, řídící 

mikroprocesorovou jednotku, výstupní relé s jedním přepínacím kontaktem      

a interní optickou signalizaci stavu, 

 

Obr. 11.10: Signalizátor převýšení dávkového příkonu [21] 
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• měřiče plošné aktivity - měří plošnou aktivitu kontaminované plochy obvykle 

v Bq.m-2, ovšem pouze pro radionuklidy, na které jsou testovány a pro které 

mají korekční faktory uložené v paměti. 

 

Detektory pro cestující a pracovníky letiště: 

• elektronické dozimetry s přímým odečtem - tyto přístroje obsahují vhodný 

elektronický detektor záření (většinou GM trubici, pro vyšší dávky příp. 

ionizační komůrku) a vyhodnocovací elektroniku s číselným displejem pro 

okamžitý odečet, 

• monitor povrchové kontaminace - monitor je vybaven plynotěsným detektorem 

pro měření beta a gama záření, 

 

 

Obr. 11.11: Monitor povrchové kontaminace [2] 

 

• přenosný dozimetr - přenosný přístroj pro měření pracovního prostředí             

a lokalizaci zdrojů ionizujícího záření. Přístroj obsahuje dva GM detektory pro 

záření gama a beta, 

 

 

Obr. 11.12: Přenosný dozimetr [2] 
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• proporcionální průtokové detektory - používají se pro měření případné 

povrchové kontaminace α, β a γ zářiči, 

 

Stacionární detekční systémy u vstupních bran 

• gama rám - slouží k měření radioaktivity u silničních vozidel vjíždějících       

do prostoru letiště. Rám je vybaven dvěmi detekčními tělesy s velkoplošnými 

plastickými scintilátory. Navíc každé těleso má NaI scintilační sondu, která 

chrání systém před zahlcením při měření vysokých aktivit. 

 

 

Obr. 11.13: Gama rám [2] 

 

11.3 Hodnocení dopravy radionuklidů na letiště 

11.3.1 Cesium 137 

Uzavřené zářiče jsou koncipovány tak, že vlastní radioaktivní látka v nich 

zapouzdřená, nemůže za předvídatelných okolností uniknout do okolního prostředí. Stínící 

kontejner musí být z vhodného materiálu a jeho stěny musí mít odpovídající tloušťku. 

Níže uvedené výpočty posuzují situaci, zda existuje reálná možnost použití 

radioaktivního izotopu cesia 137 o aktivitě 500 GBq v uzavřeném boxu, k útoku na letiště. 

Po vhodném umístění by se box pomocí časového spínače nebo jiného mechanismu 

otevřel. V tomto odstavci se hodnotí hmotnost stínícího kontejneru, ve kterém by byla 

přepravována radioaktivní látka na letiště, tak aby ozáření dopravované osoby bylo 

minimální. 

Současně jsou vypočítány dávky ozářených osob v různých vzdálenostech          

od zdroje, za 10 minut pobytu v zamořené oblasti. 
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K výpočtu tloušťky stěny olověného stínícího kontejneru, nutného k přenesení 

zářiče na letiště, je použit nomogram (příloha 2) příslušného radionuklidu. Pokud se 

kontejner bude nést 20 cm od těla, dávkový příkon nestíněného zářiče je 960 mSv·h-1 

(vypočteno dle vzorce č. 8). Kontejner musí snížit dávkový příkon na deseti násobek 

přírodního pozadí, které je přibližně 0,1 μSv·h-1. 

 

Pro výpočet zeslabení platí vztah [11]: 

 

 Z = 
vD
pD
&

&
                 (5) 

kde:   … hodnota dávkového příkonu ve vzduchu 20 cm od   

     zářiče (mSv·h

V

.
D

-1) 

  …10-ti násobek přírodního pozadí (mSv·hpD& -1) 

 

Z = 
960
001,0  

Z = 0,000001041 ⇒ záření o dané aktivitě musíme 960000x zeslabit, abychom 

dostali hodnotu deseti násobku přírodního pozadí. 

 

Z nomogramu [16] je určeno, že u cesia 137 koeficientu zeslabení 0,001 odpovídá    

6,2 cm tloušťka stěny. Pro výpočet polotloušťky stěny olověné desky, platí vztah [11]: 

 

Z = 1/2d
d

2
−

                              (6) 

 

kde:  d… tloušťka olovněné stěny (cm) 

  d1/2…polotloušťka (cm) 

 

0,001 = 1/2d
26

2
,−

 

d1/2 = 
5,6
001,0log2

−
 

d1/2 = 0,967 cm 
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Výpočet tloušťky stěny kontejneru, podle vzorce (6): 

Z = 1/2d
d

2
−

 

0,000001041 = 0,967
d

2
−

 

- d = 
967,0

000001041,0log2  

d = 12,37 cm 

Tloušťka stěny kontejneru činí 12,37 cm. 

 

Výpočet hmotnosti stínícího kontejneru. Rozměry kontejneru jsou 30 x 28 x 28 cm, 

přičemž součet objemů šesti stěn kontejneru o tloušťce stěny 12,37 cm činí 23464,1 cm3. 

Manipulační prostor uvnitř kontejneru je cca 5 x 3 x 3 cm. Hustota olova je 11340 kg·m-3

Pro výpočet hmotnosti platí vztah: 

m = ρ · V                               (7) 

kde:  ρ…hustota materiálu (kg·m-3) 

  V…objem (m3) 

m = 11340 · 0,023 

m = 260,8 kg 

 

Výpočet úbytku dávky zářiče ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů od 
137Cs, o aktivitě 500 GBq za 10 minut pobytu v zasažené oblasti.: 

 

A = 500 GBq 

r = 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 m 

t = 10 min; 0,16 h 

ΓCs = 0,0768 mSv·m2·h-1·GBq-1 

Pro výpočet dávkového příkonu platí vztah [24]:  

V

.
D = ΓCs · 2r

A                    (8) 

kde:   ΓCs…dávková konstanta gama radionuklidu (mSv·m2·h-1·GBq-1) 

   A…aktivita zdroje(GBq) 

   r…vzdálenost od zdroje (m) 
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dávkový příkon pro 1 metr: 

V

.
D = 0,0768 · 21

500  = 38,4 mSv·h-1

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávkové příkony pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů.  

 

dávkový příkon pro 2 metry: 

V

.
D = 9,6 mSv·h-1

dávkový příkon pro 3 metry: 

V

.
D = 4,267 mSv·h-1

dávkový příkon pro 4 metry: 

V

.
D = 2,4 mSv·h-1

dávkový příkon pro 5 metrů: 

V

.
D = 1,536 mSv·h-1

dávkový příkon pro 10 metrů: 

V

.
D = 0,384 mSv·h-1

dávkový příkon pro 15 metrů: 

V

.
D = 0,171 mSv·h-1

                                                                               dávkový příkon pro 20 metrů: 

                                                                               = 0,096 mSv·hV

.
D -1

 

Pro výpočet dávky za 10 minut platí vztah [11]: 

D = · t                    (9) V

.
D

kde:   …dávkový příkon ve vzduchu (mSv·hV

.
D -1) 

             t…čas (s) 

 

dávka pro 1 metr: 

D = 38,4 · 0,16 = 6,144 mSv 

 

 

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávky pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů. 

 

dávka pro 2 metry: 

D = 1,536 mSv 

dávka pro 3 metry: 

D = 0,683 mSv 

dávka pro 4 metry: 

D = 0,384 mSv 

dávka pro 5 metrů: 

D = 0,246 mSv 

dávka pro 10 metrů: 

D = 0,0615 mSv 
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dávka pro 15 metrů: 

D = 0,0274 mSv 

dávka pro 20 metrů: 

D = 0,015 mSv 

 

Grafické znázornění úbytku přijaté dávky za 10 minut, ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 

10, 15 a 20 metrů od zářiče: 

 

Obr. 11.14: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 137Cs 

 

Grafické znázornění úbytku přijaté dávky od cesia 137 za 10 minut pobytu 

v zamořené oblasti jasně dokazuje funkčnost ochrany vzdáleností. Pro člověka 

pohybujícího se v jednom metru od zářiče je přijatá dávka 6,144 mSv, ve dvou metrech    

je to 1,536 mSv, v deseti metrech 0,0615 mSv a ve dvaceti metrech 0,015 mSv.  

Z výpočtů hmotnosti stínícího kontejneru je patrné, že použití cesia 137 není 

reálné. Hmotnost kontejneru o rozměrech 30 x 28 x 28 cm činí 260,8 kg. Takto těžký 

kontejner není možno nepozorovaně pronést do prostor letiště. 

11.3.2 Kobalt 60 

K výpočtu tloušťky stěny olověného stínícího kontejneru, nutného k přenesení 

zářiče na letiště, je použit nomogram [16] příslušného radionuklidu. Pokud se kontejner 

bude nést 30 cm od těla, dávkový příkon nestíněného zářiče se rovná 1711,11 mSv·h-1 

(vypočteno dle vzorce č. 8). Kontejner musí snížit dávkový příkon na deseti násobek 

přírodního pozadí, které je přibližně 0,1 μSv·h-1. 

44 



Výpočet zeslabení podle (5): 

Z = 
vD
pD
&

&
 

Z = 
11,1711

001,0  

Z = 0,000000584⇒ záření o dané aktivitě musíme 1711110x zeslabit, abychom 

dostali hodnotu deseti násobku přírodního pozadí. 

Z nomogramu [16] je určeno, že u kobaltu 60 koeficientu zeslabení 0,001 

odpovídá 12,5 cm tloušťka stěny. Výpočet polotloušťky stěny olověné desky, dle (6): 

Z = 1/2d
d

2
−

 

0,001 = 1/2d
12,5

2
−

 

d1/2 = 
5,12
001,0log2

−
 

d1/2 = 0,48 cm 

 

Výpočet tloušťky stěny kontejneru, ze vzorce (6): 

Z = 1/2d
d

2
−

 

0,000000584 = 0,48
d

2
−

 

- d = 
48,0

000000584,0log2  

d = 25,97 cm 

Tloušťka stěny kontejneru činí 25,97 cm. 

 

Výpočet hmotnosti stínícího kontejneru. Rozměry kontejneru jsou 57 x 55 x 55 cm, 

přičemž součet objemů šesti stěn kontejneru o tloušťce stěny 25,97 cm činí 172377,62 cm3. 

Manipulační prostor uvnitř kontejneru je cca 5 x 3 x 3 cm. Hustota olova je 11340 kg·m-3. 

Pro výpočet hmotnosti platí vztah (7): 

m = ρ · V 

m = 1950,48 kg 
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V tomto odstavci jsou uvedeny výpočty úbytku dávky zářiče v určité vzdálenosti 

za 10 minut pobytu v zasažené oblasti.  

Výpočet dávky ve vzduchu ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů od 60Co, 

o aktivitě 500 GBq za 10 minut: 

 

A = 500 GBq 

r = 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 m 

t = 10 min; 0,16 h 

ΓCo = 0,308 mSv·m2·h-1·GBq-1 

 

Výpočet dávkového příkonu, dle (8):  

V

.
D = ΓCo · 2r

A  

dávkový příkon pro 1 metr: 

V

.
D = 0,308 · 21

500  = 154 mSv·h-1 

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávkové příkony pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů. 

 

dávkový příkon pro 2 metry: 

V

.
D = 38,5 mSv·h-1

dávkový příkon pro 3 metry: 

V

.
D = 17,1 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 4 metry: 

V

.
D = 9,63 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 5 metrů: 

V

.
D = 6,16 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 10 metrů: 

V

.
D = 1,54 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 15 metrů: 

V

.
D = 0,68 mSv·h-1 

                                                                               dávkový příkon pro 20 metrů: 

                                                                               = 0,39 mSv·hV

.
D -1

Výpočet dávky za 10 minut, dle (9): 

D = · t V

.
D

dávka pro 1 metr: 

D = 154 · 0,16 = 24,64 mSv 

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávky pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů. 
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dávka pro 2 metry: 

D = 6,16 mSv 

dávka pro 3 metry: 

D = 2,74 mSv 

dávka pro 4 metry: 

D = 1,54 mSv 

dávka pro 5 metrů: 

D = 0,99 mSv 

dávka pro 10 metrů: 

D = 0,25 mSv 

dávka pro 15 metrů: 

D = 0,11 mSv 

                                                                               dávka pro 20 metrů: 

                                                                               D = 0,06 mSv 

 

Grafické znázornění úbytku přijaté dávky za 10 minut, ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 

10, 15 a 20 metrů od zářiče: 

 

Obr. 11.15: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 60Co 

Grafické znázornění úbytku přijaté dávky od kobaltu 60 za 10 minut pobytu 

v zamořené oblasti jasně dokazuje funkčnost ochrany vzdáleností. Pro člověka 

pohybujícího se v jednom metru od zářiče je přijatá dávka 24,64 mSv, ve dvou metrech    

je to 6,16 mSv, v deseti metrech 0,25 mSv a ve dvaceti metrech 0,06 mSv.  

Z výpočtů hmotnosti stínícího kontejneru je patrné, že použití kobaltu 60 není 

reálné. Hmotnost kontejneru o rozměrech 57 x 55 x 55 cm činí 1950,48 kg. Takto těžký 

kontejner není možno nepozorovaně pronést do prostor letiště. 

47 
47 



11.3.3 Iridium 192 

K výpočtu tloušťky stěny olověného stínícího kontejneru, nutného k přenesení 

zářiče na letiště, je použit nomogram [16] příslušného radionuklidu. Pokud se kontejner 

bude nést 20 cm od těla, dávkový příkon nestíněného zářiče se rovná 1362,5 mSv·h-1 

(vypočítáno dle vzorce č. 8). Kontejner musí snížit dávkový příkon na deseti násobek 

přírodního pozadí, které je přibližně 0,1 μSv·h-1. 

Výpočet zeslabení, dle (5): 

Z = 
vD
pD
&

&
 

Z = 
5,1362

001,0  

Z = 0,000000733⇒ záření o dané aktivitě musíme 1362500x zeslabit, abychom 

dostali hodnotu deseti násobku přírodního pozadí. 

 

Z nomogramu [16] je určeno, že u iridia 192 koeficientu zeslabení 0,001 odpovídá   

4,5 cm tloušťka stěny. Výpočet polotloušťky stěny olověné desky, dle (6): 

Z = 1/2d
d

2
−

 

0,001 = 1/2d
4,5

2
−

 

d1/2 = 
5,4
001,0log2

−
 

d1/2 = 1,3 cm 

 

Výpočet tloušťky stěny kontejneru, ze vzorce (6): 

Z = 1/2d
d

2
−

 

0,000000733 = 1,3
d

2
−

 

- d = 
3,1

000000733,0log2  

d = 9,4 cm 

Tloušťka stěny kontejneru činí 9,4 cm. 
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Výpočet hmotnosti stínícího kontejneru. Rozměry kontejneru jsou 24 x 22 x 22 cm, 

přičemž součet objemů šesti stěn kontejneru o tloušťce stěny 9,4 cm činí 11562,8 cm3. 

Manipulační prostor uvnitř kontejneru je cca 5 x 3 x 3 cm. Hustota olova je 11340 kg·m-3. 

Pro výpočet hmotnosti platí vztah (7): 

m = ρ · V 

m = 136,08 kg 

 

V tomto odstavci jsou uvedeny výpočty úbytku dávky zářiče v určité vzdálenosti 

za 10 minut pobytu v zasažené oblasti.  

Výpočet dávky ve vzduchu ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů od 192Ir, 

o aktivitě 500 GBq za 10 minut: 

 

A = 500 GBq 

r = 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 m 

t = 10 min; 0,16 h 

ΓIr = 0,109 mSv·m2·h-1·GBq-1 

 

Výpočet dávkového příkonu, dle (8):  

V

.
D = ΓIr · 2r

A  

 

dávkový příkon pro 1 metr: 

V

.
D = 0,109 · 21

500  = 54,5 mSv·h-1

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávkové příkony pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů. 

 

dávkový příkon pro 2 metry: 

V

.
D = 13,63 mSv·h-1

dávkový příkon pro 3 metry: 

V

.
D = 6,06 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 4 metry: 

V

.
D = 3,4 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 5 metrů: 

V

.
D = 2,18 mSv·h-1 

dávkový příkon pro 10 metrů: 

V

.
D = 0,55 mSv·h-1 
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dávkový příkon pro 15 metrů:                                dávkový příkon pro 20 metrů: 

V

.
D = 0,24 mSv·h-1                                                  = 0,14 mSv·hV

.
D -1 

 

Výpočet dávky za 10 minut, dle (9): 

D = · t V

.
D

dávka pro 1 metr: 

D = 54,5 · 0,16 = 8,72 mSv 

Adekvátním způsobem jsou vypočteny dávky pro 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů. 

 

dávka pro 2 metry: 

D = 2,18 mSv 

dávka pro 3 metry: 

D = 0,97 mSv 

dávka pro 4 metry: 

D = 0,54 mSv 

dávka pro 5 metrů: 

D = 0,35 mSv 

dávka pro 10 metrů: 

D = 0,088 mSv 

dávka pro 15 metrů: 

D = 0,038mSv

                                                                               dávka pro 20 metrů: 

                                                                               D = 0,022 mSv 

 

Grafické znázornění úbytku přijaté dávky za 10 minut pobytu v zamořené oblasti, 

ve vzdálenosti 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 metrů: 

 

Obr. 11.16: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 192Ir 
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Grafické znázornění úbytku přijaté dávky od iridia 192 za 10 minut pobytu 

v zamořené oblasti jasně dokazuje funkčnost ochrany vzdáleností. Pro člověka 

pohybujícího se v jednom metru od zářiče je přijatá dávka 8,72 mSv, ve dvou metrech      

je to 2,18 mSv, v deseti metrech 0,088 mSv a ve dvaceti metrech 0,022 mSv. 

Z výpočtů hmotnosti stínícího kontejneru je patrné, že použití iridia 192 není 

reálné. Hmotnost kontejneru o rozměrech 24 x 22 x 22 cm činí 136,08 kg. Takto těžký 

kontejner není možno nepozorovaně pronést do prostor letiště. 

 

11.3.4 Vyhodnocení výpočtů hmotností kontejnerů 

Z výpočtů lze usuzovat, že použití radioaktivních izotopů cesia 137, kobaltu 60 

nebo iridia 192 v uzavřeném boxu, k útoku na letiště není reálné. Hmotnost stínícího, 

olověného kontejneru u iridia 192 činí 136,08 kg. U cesia se hmotnost kontejneru pohybuje 

okolo 260 kg. Pokud by se měl použít kobalt 60, zde se hmotnost kontejneru blíží              

ke 2 tunám. U radionuklidů cesia a kobaltu není možné bez povšimnutí dopravit tak těžký 

kontejner do vhodné vzdálenosti k letišti. Hmotnost kontejneru stínící iridium, je menší, 

ovšem ne natolik, aby bylo jeho použití možné.  

Vhodnějším prostředkem pro útok na cestující v prostorách letiště je použití 

otevřených zářičů. Zde ovšem útočníci musí počítat s rizikem radioaktivního ozáření sebe 

sama. 

11.4 Činnosti při záchytu radioaktivní látky 

V případě nálezu předmětu nebo látky, kdy existuje podezření, že obsahují zdroj 

ionizujícího záření nebo jsou kontaminovány radionuklidy, doporučuji provést následující 

kroky: 

• nálezce či pověřený pracovník případ neprodleně oznámí Státnímu úřadu      

pro jadernou bezpečnost, Policii ČR a svému nadřízenému pracovníkovi, 

• přístrojem pro měření dávkového příkonu se provede měření na povrchu 

nalezeného předmětu či látky a následně se postup opakuje ve vzdálenosti 2 m 

od jejího povrchu. Pokud přístroj signalizuje příliš vysoké hodnoty, provede   

se měření z bezpečné vzdálenosti a podle příslušného vzorce (8) se dávkový 

příkon přepočítá na danou vzdálenost,  
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• pokud dávkový příkon významně převyšuje průměrné hodnoty pozadí, místo  

se označí a provede se detailní měření na větších plochách, 

• během měření se započne řízená evakuace osob pohybujících se v okolí 

nalezeného předmětu,  

• změří se povrchová kontaminace na těchto osobách, 

• dále je nutno postupovat dle pokynů pracovníků SÚJB. 

Výsledky měření se zaznamenají do schématického náčrtku (viz příloha 1),         

ze kterého musí být jasné jaká hodnota dávkového příkonu byla na jakém místě naměřena. 

 

V případě, kdy detektory radiace v odletové či příletové hale hlásí zvýšenou 

radiaci, se musí provést následující kroky: 

• pověřený pracovník případ neprodleně oznámí státnímu úřadu pro jadernou 

bezpečnost, Policii ČR a svému nadřízenému pracovníkovi, 

• v prostorách odletové či příletové haly se přístrojem pro měření dávkového 

příkonu provede měření, pro zjištění místa s nejvyšší radiací, 

• pokud dávkový příkon významně převyšuje průměrné hodnoty pozadí, místo se 

označí a provede se detailní měření na větších plochách, 

• během měření se započne řízená evakuace osob pohybujících se v prostoru 

zvýšené radiace,  

• změří se povrchová kontaminace na těchto osobách, 

• dále je nutno postupovat dle pokynů pracovníků SÚJB. 

Výsledky měření se opět zaznamenají do schématického náčrtku (viz příloha 1), 

ze kterého musí být jasné jaká hodnota dávkového příkonu byla na jakém místě naměřena. 

SÚJB může vyžadovat vymezení bezpečnostní, případně nebezpečné zóny v okolí 

nalezeného předmětu. Do níž je třeba kontrolovat přístup a uvnitř které je třeba kontrolovat 

pohyb osob. Optimální hranicí je hodnota dávkového příkonu 10 μGy/h to je zhruba 

stonásobek přírodního pozadí. Hranice zóny musí být pod neustálým dohledem dozorující 

osoby. 
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12 Navrhovaná opatření pro záchyt radioaktivních látek 

Proto, aby byl zmařen útok pomocí radioaktivní látky co možná nejdříve a nebyli 

tím ohroženi cestující ani zaměstnanci letiště, měla by se zavést tato bezpečnostní opatření: 

12.1 Obvodová ochrana 

• brány sloužící k vjezdu automobilů vybavit stacionárním detekčním systémem 

(gama rám), 

• v daných časovým intervalech procházet kolem plotu, sledovat a hlásit 

případné  odchylky od normálu, 

• v případě nálezu extrémně těžké tašky či balíku, neprodleně tuto skutečnost 

hlásit nadřízenému, který rozhodne o následujících krocích, 

• být ve stálém radiovém spojení s ostatními členy ostrahy letiště, 

• instalovat do plotu mikrofonní kabel, z důvodu rychlejšího odhalení narušitele, 

• důkladnější kontrola vytipovaných osob u vstupů do areálu letiště či u vstupů 

do příletové a odletové haly. 

12.2 Prostorová ochrana 

• příletovou a odletovou halu vybavit detektory radiace (monitory dávkového 

příkonu, signalizátor převýšení dávkového příkonu, detektory povrchové 

kontaminace apod.), 

• z důvodu eliminace planých poplachů a tím vzniklé paniky, předem určená 

místa vybavit ručními detektory radiace, 

• lékárničky vybavit přiměřeným množstvím ampulí s jódovou profylaxí,  

• předem určená místa vybavit detektory radiace pro cestující a pracovníky 

letiště (elektronické dozimetry s přímým odečtem, monitor povrchové 

kontaminace apod.), 

• na předem určená místa vyvěsit tabulky s hodnotami obecných limitů, 

z důvodu porovnání naměřených veličin, 

• dovybavit  letiště mobilními dekontaminačními sprchami, 
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12.3 Organizační opatření 

Zde je zahrnuto proškolení zaměstnanců ostrahy letiště v oblasti radioaktivity       

a jejích důsledků. Jedná se především o: 

• vytipování podezřelých osob, 

• způsob chování při takové mimořádné události, 

• znalost důležitých telefonních čísel, 

• způsob vyrozumění obyvatel v okolí, 

• zásady provedení řízené evakuace. 
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13 Závěr 

Použití radioaktivních látek k teroristickým útokům na letiště se zatím jeví jako 

neefektivní, vzhledem k jejich fyzikálně chemickým vlastnostem, ceně, dostupnosti           

a manipulací s těmito látkami. Výrazně dostupnější a levnější jsou biologické či chemické 

látky. 

Je tedy možno konstatovat, že pokud vyloučíme válečné použití jaderných zbraní, 

pravděpodobnost teroristických útoků s reálnou radiologickou hrozbou není vysoká. Výše 

uvedené způsoby útoku nejsou ve srovnání s klasickými bombovými teroristickými útoky 

účinnější a z hlediska lidských ztrát mohou být podstatně méně efektivní než útoky            

s použitím chemických či biologických látek.  

Použití útoku s radiologickou hrozbou má však velmi závažný psychologický 

dopad na širokou veřejnost. Radioaktivní záření není identifikovatelné lidskými smysly, 

účinek je dlouhodobý a neprojevuje se okamžitě. Nezanedbatelné jsou proto i ekonomické 

a sociální dopady. Z těchto důvodů nelze hrozby tohoto typu podceňovat.  

Z výsledků této práce vyplývá, že případný teroristický útok by byl proveden 

pomocí otevřených radionuklidových zářičů, z důvodu reálnějšího provedení plánu. Podle 

výpočtů se hmotnosti stínících kontejnerů u uzavřených radionuklidových zářičů pohybují 

od 136 do 1950 kilogramů. K odhalení případné radiace jsou určeny vhodné detekční 

přístroje umístěné v příletových a odletových halách letiště a stacionární detekční systémy 

instalované u vjezdů do prostor letiště. Dále je pro pracovníky letiště navržen postup,      

jak se chovat při samotném záchytu radioaktivních látek. 

Ochranná opatření u cestujících a zaměstnanců letiště, v případě radiačního útoku, 

se zaměřují především na zajištění lékařské péče postiženým osobám, na varování 

obyvatelstva v okolí a na vydání pokynů, jak se má člověk v místě vzniku mimořádné 

radiační události chovat. 

 55



14 Použitá literatura 

[1] CoJeCo – Vaše encyklopedie [online]. [cit: 3. 2. 2008]. Dostupné z: 

<http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&s_lang=2&id_desc=14409&titl

e=cesium> 

[2] =EMPOS= [online]. [cit: 2. 1. 2008]. Dostupné z: <http://www.empos.cz/> 

[3] Fukátko, A.: Detekce a měření různých druhů záření, BEN - technická 

literatura, Praha 2007. ISBN: 978-80-7300-193-3 

[4] Hála, J.: Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie, Konvoj, Brno 

1998. ISBN: 80-85615-56-8 

[5] Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje [online]. [cit: 15. 1. 2008]. 

Dostupné z: <http://www.firebrno.cz/modules/obscura/detail.php?id=123> 

[6] iDNES.cz [online]. [cit: 26. 3. 2008]. Dostupné z: <http://zpravy.idnes.cz/> 

[7] JE Temelín a Dukovany, Technologie českých jaderných elektráren [online]. 

[cit: 15. 1. 2008]. Dostupné z: <http://www.je-temelin-dukovany.cz/jaderna-

elektrarna-technologie.htm> 

[8] Kaňková, J.: Špinavá bomba [online]. [cit: 2. 2. 2008]. Dostupné z: 

<http://toxicology.emtrading.cz/modules.php?name=News&file=print&sid=

31> 

[9] Kobalt [online]. [cit: 2. 2. 2008]. Dostupné z: < 

http://projektysipvz.gytool.cz/ProjektySIPVZ/Default.aspx?uid=12> 

[10] Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník 

učebních textů, Dům techniky Ostrava, spol. s r. o., Ostrava 1998. ISBN: 

80-02-01230-5 

[11] Kolektiv autorů: Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření, Sborník 

učebních textů, Dům techniky Ostrava, spol. s r. o., Ostrava 2003. ISBN: 

80-02-01529-0 

[12] Kotlinský, P., Hejdová, J.: Dekontaminace v požární ochraně, SPBI, Ostrava 

2003. ISBN: 80-86634-31-0 

 56



[13] Mapy.cz [online]. [cit: 15. 1. 2008]. Dostupné z: <http://www.mapy.cz> 

[14] Periodik table of elements [online]. [cit: 15. 2. 2008]. Dostupné z: 

<http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/> 

[15] Postup při záchytu radioaktivních materiálů [online]. [cit: 18. 1. 2008]. 

Dostupné z: <http://www.sujb.cz/docs/Zachyt_rad_materialu.pdf> 

[16] Radiation protection procedures, Safety series No. 38, International atomic 

energy agency, Vienna 1973 

[17] Radioaktivita a její měření [online]. [cit: 18. 12. 2007]. Dostupné z: 

<http://sweb.cz/radioaktivita.cz/radioaktivita.htm> 

[18] Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity 

Ostrava, řada bezpečnostní inženýrství, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 

Ostrava 2007. ISBN: 978-80-248-1552-7 

[19] Švec, J.: Radioaktivita a ionizující záření, SPBI, Ostrava 2005. ISBN: 80-

86634-62-0 

[20] Ullman, V.: Radiační ochrana [online]. [cit: 26. 2. 2008]. Dostupné z: 

<http://astronuklfyzika.cz/RadiacniOchrana.htm> 

[21] VF, a. s. [online]. [cit: 3. 1. 2008]. Dostupné z: <www.vf.cz> 

[22] Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

[23] Wikipedie, otevřená encyklopedie [online]. [cit: 2. 1. 2008]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_strana> 

[24] Žižková, T.: Radiační ochrana, seminární práce [online]. [cit: 18. 12. 2007]. 

Dostupné z: <http://mujweb.cz/skolstvi/radiacni.ochrana/?X> 

 57



15 Seznam obrázků 

Obr. 4.1: Odklon jaderného záření radionuklidu v magnetickém poli [20] .......... 12 

Obr. 6.1: Nestochastické účinky [19].................................................................... 18 

Obr. 6.2: Stochastické účinky [19]........................................................................ 19 

Obr. 8.1: Ionizační komory [19]............................................................................ 23 

Obr. 8.2: Schéma zapojení polovodičového detektoru [3].................................... 24 

Obr. 8.3: Schéma zapojení Geiger-Mülerova počítače [19].................................. 24 

Obr. 8.4: Scintilační počítač [19] .......................................................................... 25 

Obr. 10.1: Bezpečnostní zóny letiště Ostrava – Mošnov [13]............................... 27 

Obr. 11.1: Kobalt [23] ........................................................................................... 33 

Obr. 11.2: Stroncium v petroleji [23] .................................................................... 34 

Obr. 11.3: Cesium [23].......................................................................................... 34 

Obr. 11.4: Iridium [23] .......................................................................................... 35 

Obr. 11.5: Plutonium [23] ..................................................................................... 35 

Obr. 11.6: Americium [23].................................................................................... 36 

Obr. 11.7: Červený fosfor [23].............................................................................. 37 

Obr. 11.8: Jód [23] ................................................................................................ 37 

Obr. 11.9: Monitor dávkového příkonu [21]......................................................... 38 

Obr. 11.10: Signalizátor převýšení dávkového příkonu [21] ................................ 38 

Obr. 11.11: Monitor povrchové kontaminace [2].................................................. 39 

Obr. 11.12: Přenosný dozimetr [2]........................................................................ 39 

Obr. 11.13: Gama rám [2] ..................................................................................... 40 

Obr. 11.14: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 137Cs 43 

Obr. 11.15: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 60Co. 47 

Obr. 11.16: Znázornění úbytku přijaté dávky v závislosti na vzdálenosti u 192Ir.. 50 

 

 58



16 Seznam tabulek 

Tab. 4.1: Srovnání α, β a γ záření.......................................................................... 13 

Tab. 5.1: Hodnoty radiačního váhového faktoru................................................... 15 

Tab. 5.2: Hodnoty tkáňových váhových faktorů ................................................... 17 

Tab. 7.1: Obecné limity......................................................................................... 20 

Tab. 7.2: Limity pro radiační pracovníky.............................................................. 20 

Tab. 11.1: Přehled uzavřených zářičů ................................................................... 36 

Tab. 11.2: Přehled otevřených zářičů .................................................................... 37

 59



 

 

 

 

 

 

Přílohová část 

 60



Příloha č.1 

Formulář o záznamu nálezu radioaktivního materiálu [15] 

 
 

 61



Příloha č. 2 

Zeslabení záření gama vybraných radionuklidů v olovu [16] 

 

 

 

 62


	      Anotace 
	       Annotation 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 Obsah: 
	Úvod 
	2  Ionizující záření 
	2.1 Zdroje ionizujícího záření 
	3  Radioaktivita 
	4 Jaderné záření 
	4.1 Záření α 
	4.2 Záření β 
	4.3 Záření γ 

	5 Veličiny a jednotky 
	5.1 Veličiny charakterizující zdroje záření 
	5.2 Veličiny charakterizující působení záření na látku 
	5.3 Veličiny používané v ochraně před ionizujícím zářením 

	6  Biologické účinky ionizujícího záření 
	6.1 Účinky záření na buňku 
	6.2 Účinky záření na lidský organismus 

	7  Dávkové limity 
	7.1 Hodnoty obecných limitů 
	 
	7.2 Hodnoty limitů pro radiační pracovníky 

	8  Detekce radioaktivního záření 
	8.1 Dělení detektorů: 
	8.2 Ionizační komory 
	8.3 Polovodičové detektory 
	8.4 Geigerovy-Müllerovy detektory 
	8.5 Scintilační detektory 

	9  Ochrana před ionizujícím zářením 
	9.1 Ochrana před zevním zářením 
	9.2 Ochrana před vnitřním ozářením 

	10  Možné způsoby umístění radioaktivní látky na letišti 
	10.1 Možnosti průniku nežádoucích osob do prostoru letiště 
	10.2 Způsoby uložení radionuklidu v prostoru letiště 

	11  Záchyt radioaktivních látek na letišti 
	11.1 Látky použitelné k útoku na letiště 
	11.1.1 Průmyslové využití radioaktivních látek 
	11.1.2 Uzavřené radionuklidové zářiče 
	11.1.2.1 Nejvhodnější radioaktivní látky použitelné k útoku 
	11.1.2.2 Vlastnosti nejvhodnějších radioaktivních látek 

	11.1.3 Otevřené radionuklidové zářiče 
	11.1.3.1 Vlastnosti nejvhodnějších radioaktivních látek 


	11.2 Možnosti záchytu a detekce 
	11.3 Hodnocení dopravy radionuklidů na letiště 
	11.3.1 Cesium 137 
	11.3.2 Kobalt 60 
	11.3.3 Iridium 192 
	11.3.4 Vyhodnocení výpočtů hmotností kontejnerů 

	11.4 Činnosti při záchytu radioaktivní látky 

	12  Navrhovaná opatření pro záchyt radioaktivních látek 
	12.1 Obvodová ochrana 
	12.2 Prostorová ochrana 
	12.3 Organizační opatření 

	13  Závěr 
	14  Použitá literatura 
	15  Seznam obrázků 
	16  Seznam tabulek 
	 
	 
	 
	 
	 
	Přílohová část 
	 Příloha č.1 
	Příloha č. 2 



