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Diplomová práce se zabývá problematikou řešení mimořádných událostí spojených s 

výskytem zdrojů ionizujícího záření jednotkami PO HZS ČR. V úvodní části podrobně 

analyzuje činnosti vybraných jednotek PO HZS ČR vzhledem k jejich předurčenosti pro 

plnění protiradiačních opatření při těchto zásazích. Druhá kapitola se věnuje shrnutím činností 

prováděných výjezdovými skupinami chemických laboratoří HZS ČR, které můţou veliteli 

zásahu nabídnout odbornou pomoc při zdolávání mimořádných událostí s výskytem 

radioaktivních látek. Navazující kapitola hodnotí současný stav jejich mobilního přístrojového 

vybavení, vzhledem k předpokládaným činnostem v místě zásahu. V závěru je popsán návrh 

metodiky identifikace a odhadu aktivity radionuklidů vybraným přístrojem InSpector 1000, 

vycházející z praktických a experimentálních činností prováděných  tímto přístrojem. 
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This thesis deals with the solution of extraordinary events combined with the risk of 

the possible occurance of radiation sources by Fire-fighting brigade groups of the Czech 

republic. In the first part this thesis analyses in details activities of sophisticated units of this 

Fire brigade according to their predetermined tasks with solutions of antiradiation accidents. 

The second part summarize activities of mobile chemical laboratories of fire-fighting brigade 

groups, which can offer sophisticated assistance during getting through the extraordinary 

accidents with radiation accurence. Next chapter describes contemporary mobile equipment of 

this chemical laboratories according to their possible tasks during radiation accidents. In the 

last part, there is described the proposal of methodics for the identification and evaluation of 

radionuclides activities with the selected instrument Inspector 1000, based on  practical and 

experimental messurements with this instrument. 
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Úvod 

 

Velký rozmach průmyslové výroby, pouţívání chemických látek a zdrojů ionizujícího 

záření vede k nebezpečí, plynoucí z hrozby úniku těchto látek mimo jejich místo určení. 

Ztráta kontroly nad těmito látkami, ať jiţ z důvodů poruch při technologických procesech, 

haváriích, ale i při poţárech podniků, znamená značný problém nejen pro zdraví a ţivoty lidí 

ale také pro ţivotní prostředí. Nesmíme rovněţ opomenout přepravu nebezpečných látek od 

výrobců k příjemcům, neboť i s touto činností jsou spojena závaţnější rizika, jak z hlediska 

pravděpodobnosti vzniku havárie, tak z pohledu velikosti následků pro člověka i jiţ 

zmiňovaného ţivotního prostředí. V poslední době se stále více objevují nejrůznější nelegální 

sklady skrývající značné mnoţství nebezpečných látek neznámého původu, které svými 

nebezpečnými vlastnostmi mohou představovat pro lidstvo veliké riziko. O nelegálních 

transportech a obchodech s jaderným materiálem není snad potřeba se ani zmiňovat.  

Velkou úlohu k ochraně zasahujících jednotek před ionizujícím zářením sehrávají 

detekční přístroje, které nás mohou před tímto nebezpečím včas varovat a daný zdroj 

nebezpečí identifikovat. 

V  mé diplomové práci se budu zabývat popisem současného stavu řešení 

problematiky zdolávání radiačních událostí jednotkami poţární ochrany, zejména vymezením 

jednotlivých činností prováděných těmito jednotkami vzhledem k jejich předurčenosti a 

vybavení pro tyto typy zásahů.  

V další části zanalyzuji činnosti výjezdových skupin chemických laboratoří, z hlediska 

zařazení do struktury HZS ČR, při zdolávání mimořádných událostí s výskytem zdrojů 

ionizujícího záření, jejich mobilních skupin pro monitorování radiační situace a prováděných 

opatření v místech mimořádných událostí. 

Důleţitým obsahem mé diplomové práce je výčet mobilního přístrojového vybavení, 

vhodného pro sofistikované měření dané radiační situace s vymezením základních parametrů 

jednotlivých přístrojů.  

Podrobněji se budu zabývat vybraným detekčním prostředkem, digitálním 

spektrometrem InSpector 1000, shrnutím činností prováděných tímto přístrojem a prováděním 

experimentálních měření, týkajících se stanovení radionuklidů a odhadů jejich aktivit.  

Na základě dosaţených výsledků zpracuji návrh metodiky měření při vybraných činnostech 

prováděných pomocí tohoto přístroje.  
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1 Současný stav, hlavní úkoly a organizační struktura Hasičského 

záchranného sboru České republiky  

 

Jednotky poţární ochrany plní při svých povinnostech záchranné práce v místech, kde 

jsou, nebo nelze vyloučit přítomnost zdrojů ionizujícího záření. Jedná se zejména o hašení 

poţárů v neznámých objektech a objektech kde se tyto zdroje vyrábějí a pouţívají. Dále se s 

těmito zdroji lze setkat také při vyprošťovacích pracích u dopravních nehod a havárií. 

V neposlední řadě můţe jít o úkoly plněné v  zóně havarijního plánování při radiační havárii 

jaderné elektrárny, nebo v prostoru teroristického útoku s pouţitím radiologických zbraní a 

materiálů. V případě válečného stavu nelze opomenout také činnosti v prostorech 

kontaminovaných následkem pouţití zbraní hromadného ničení. 

V letech 2003 aţ 2008 došlo, dle statistiky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na 

území České republiky k  442 mimořádným událostem souvisejících s nakládáním se zdroji 

ionizujícího záření, které si vyţádaly šetření příslušnou inspekcí na úseku radiační       

ochrany [28]. 

Všechny tyto události se vyskytovaly mimo oblast jaderných zařízení - záchyty 

vozidel transportujících kovový odpad, převáţejících komunální odpad, nálezy předmětů 

obsahujících radioaktivní materiály (nelegální sklady, skládky, opuštěné budovy) apod. 

V rámci zabezpečení radiační ochrany obyvatelstva před ionizujícím zářením provádějí 

jednotky poţární ochrany prvotní a nezbytná opatření vedoucí k minimalizaci obdrţených 

dávek a kontaminace u zasahujících osob a osob vyskytujících se v blízkosti ZIZ. Na základě 

změny intenzity záření JPO lokalizují skryté zdroje ionizujícího záření, vytyčují nebezpečné a 

bezpečnostní zóny pro zamezení vstupu nepovolaných osob a stanovují doby pobytu v těchto 

zónách. Dále provádějí jednoduchou identifikaci zdroje ionizujícího záření, určují hodnotu 

dávkového příkonu, případně odhadují aktivitu ZIZ. Veškeré tyto hodnoty a informace jsou 

potřebné pro rychlý rozhodovací proces velitele zásahu a správnou organizaci v místě zásahu. 

K těmto činnostem jsou určené jednotky vybaveny jednoduchými detekčními přístroji - 

dozimetry a radiometry.  

Vybrané JPO provádějí vyhodnocení dozimetrické kontroly u zasahujících příslušníků, 

případně jejich dekontaminaci. Pouze určené osoby, které vlastní oprávnění nakládat se zdroji 

ionizujícího záření, mohou po dohodě se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost s tímto 

materiálem bezpečně manipulovat a zamezit tak dalšímu rozšíření mimořádné události. 
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1.1 Rozdělení jednotek poţární ochrany Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

       

Dle řádu chemické sluţby byly v návaznosti na plošné rozmístění sil a prostředků a 

pro systemizaci provádění zásahů s výskytem nebezpečných radioaktivních látek jednotky PO 

rozděleny do tří kategorií [14] : 

 Základní typu „Z“; 

 Střední typu „S“; 

 Opěrné typu „O“. 

 

 Na tomto rozdělení závisí rozsah vykonávaných činností v místě zásahu, stanovení a 

vybavení patřičnými ochrannými prostředky osobní ochrany a technického vybavení pro 

zdolávání mimořádných událostí s výskytem radioaktivních látek.  

 

Základní jednotka PO typu „Z“ 

 Jednotka má osvojeny metody, postupy a je vybavena prostředky pro provedení 

zásahu u lokální radiační události, je schopna provést první neodkladná opatření ke stabilizaci 

průběhu mimořádné události do příjezdu jednotky vyššího typu, dokáţe pomocí zásahového 

dozimetru a vnějších znaků (informace, značení, havarijní plán apod.) identifikovat radiační 

událost, při níţ můţe dojít k ozáření, vnější nebo vnitřní kontaminaci osob z důvodu 

nekontrolovaného úniku radioaktivních látek do ţivotního prostředí. Tuto událost je povinna 

neprodleně prostřednictvím operačního a informačního střediska předat styčnému místu 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Určený zásahový automobil je vybaven pro případ 

radiační události jedním zásahovým a jedním osobním dozimetrem, případně jedním 

radiometrem pro měření kontaminace záření beta. Jednotka provádějící zásah je schopna za 

pouţití těchto přístrojů stanovit bezpečnostní zónu a vzhledem ke zjištěné hodnotě dávkového 

příkonu stanovit opatření k pohybu osob v těchto zónách, zejména dobu pobytu v souladu se 

zásadami radiační ochrany. Je-li jednotka vybavena měřičem kontaminace, dokáţe stanovit a 

vytýčit bezpečnostní zónu pro kontaminaci RaL emitujících záření beta a provést kontrolu 

kontaminace zasahujících osob. Po ukončení zásahu je schopna provést dozimetrickou 

kontrolu zasahujících osob, dekontaminaci zasahujících osob a věcných prostředků na vlastní 

stanici, případně na stanici vyššího typu. 
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Střední jednotka PO typu „S“ 

 Jednotka plní úkoly stejné jako jednotka typu „Z“, dále dokáţe vyhodnotit hlášení od 

základní jednotky a dle potřeby provede vlastní radiační průzkum s cílem posoudit stanovená 

opatření. Má osvojeny metody, postupy a věcné prostředky pro typ radiační události, pro 

který je předurčena, dokáţe provést prvotní opatření a stabilizovat průběh radiační události do 

příjezdu jednotky vyššího typu. Jednotka je vybavena jedním zásahovým dozimetrem, 

minimálně třemi osobními dozimetry a třemi radiometry s měřičem plošné kontaminace beta. 

Nemá-li dostatek sil a prostředků, případně odbornost ke zdolání mimořádné události, vyţádá 

si pomoc od vyšší jednotky nebo výjezdové jednotky chemické laboratoře Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Dokáţe stanovit opatření k bezpečnému střídání 

zasahujících hasičů a bezpečnému pohybu osob v bezpečnostní zóně a za pomocí vlastních 

prostředků, osvojených metod a postupů dokáţe provést úplnou dekontaminaci zasahujících a 

věcných prostředků poţární ochrany. Na celém svém územním odboru provádí činnosti 

spojené s dozimetrickou kontrolou obdrţených dávek u zasahujících hasičů. 

 

Opěrná jednotka PO typu „O“ 

 Jednotka tohoto typu dokáţe provést veškeré činnosti jako jednotky niţšího typu („Z“ 

a „S“), dále je schopna za pomocí vlastních věcných prostředků vytýčit nebezpečnou zónu, 

vyhledat a lokalizovat ZIZ a provést další neodkladná opatření vedoucí ke sníţení nebo 

přerušení emitovaného záření (stíněním, uzavřením do přepravního kontejneru, přenesením na 

bezpečné místo, atp.). K veškerým těmto činnostem dokáţe na základě radiačního průzkumu a 

vyuţitím vlastních znalostí navrhnout a pouţít věcné prostředky, kterými je pro tento typ 

radiační události předurčena. Jednotka je vybavena minimálně jedním zásahovým 

dozimetrem, deseti osobními dozimetry a pěti radiometry pro měření plošné kontaminace beta 

případně jedním radiometrem s měřičem kontaminace alfa. Při zásahu spolupracuje 

s výjezdovou skupinou CHL HZS ČR a to zejména k ověření, zda se jedná o radioaktivní 

látky emitující záření alfa, případně zdroje neutronového záření. Během zásahu reguluje 

pohyb osob a dozimetrickou kontrolu obdrţených dávek a kontaminace u zasahujících hasičů. 

Buduje vlastní dekontaminační pracoviště, má osvojeny metody, postupy a prostředky pro 

následnou a hromadnou dekontaminaci do 10 osob, které opustily nebezpečnou zónu. Po 

provedení dekontaminace zajistí kontrolu účinnosti provedené dekontaminace výjezdovou 

skupinou CHL HZS ČR. V případě radiační havárie jaderných elektráren, plní v zóně 

havarijního plánování a v okolí jaderných elektráren úkoly stanovené vnějším havarijním 

plánem, zejména organizuje a zabezpečuje provoz míst dozimetrické kontroly na hranici zóny 
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havarijního plánování (na uzávěrách) a na místech speciální očisty osob a techniky a 

v případě potřeby je schopna spolupracovat při provozu míst speciální očisty osob a míst 

dekontaminace techniky a terénu. Při těchto činnostech spolupracuje se speciálními sloţkami 

(záchranné prapory Armády české republiky ČR, chemické vojsko apod.). Na celém svém 

územním odboru provádí činnosti spojené s dozimetrickou kontrolou obdrţených dávek u 

zasahujících hasičů všech jednotek PO. 

 

1.2 Chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Chemické laboratoře Hasičského záchranného sboru České republiky jsou 

specializovanými pracovišti, jejichţ úkolem je, mimo jiné, provádět odbornou činnost v místě 

zásahu, která slouţí veliteli zásahu pro jeho vlastní rozhodovací proces. 

Tato odborná činnost CHL HZS ČR je zaměřena zejména na zabezpečení speciálních 

úkolů v oblasti chemického a radiačního průzkumu, dozimetrické, laboratorní, chemické a 

radiologické kontroly. Telefonicky nebo přímo v místě zásahu poskytují územně příslušnému 

operačnímu středisku nebo přímo veliteli zásahu odborné konzultace. Podávají návrhy na 

stanovení stupně ochrany zasahujících hasičů a sloţek integrovaného záchranného systému, 

jejich dekontaminaci a ochranu obyvatelstva pro případ mimořádných událostí s únikem 

nebezpečných látek. Dále také při teroristických útocích nebo při pouţití zbraní hromadného 

ničení. Chemické laboratoře HZS ČR a jejich výjezdové skupiny při vzniku mimořádné 

události s moţným výskytem radioaktivních látek na místě zásahu zajišťují měření dávkových 

příkonů a kontaminace způsobenou ionizujícím zářením, provádějí kvalitativní a kvantitativní 

analýzy odebraných vzorků ţivotního prostředí. Po dohodě se SÚJB mohou pro odvrácení 

rizika a rozšíření mimořádné události bezpečně nakládat se zdroji ionizujícího záření. 

Dále tyto laboratoře provádějí identifikaci a odhad aktivity radiotoxických látek. 

Zjištěné údaje interpretují do podkladů a návrhů protiradiačních opatření pro rozhodovací 

proces velitele zásahu, příslušných orgánů nebo krizových štábů a pro ochranu obyvatelstva 

(nutnost evakuace, způsob ochrany apod.). 

Díky svému vybavení dokáţí spolu s dalšími sloţkami IZS (např. ZÚ HZS ČR Hlučín) 

zajistit monitorování, meteorologickou situaci a případnou dezaktivaci nejen v okolí místa 

zásahu, ale i na velice rozsáhlých územích. Tyto informace slouţí pro určení nebezpečných 

oblastí se zvláštním reţimem ţivota, stanovení tohoto reţimu a pro optimální postup a 

účinnost dekontaminace zasahujících sloţek IZS a obyvatelstva [9].  
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Společně s ostatními sloţkami zainteresovanými v problematice zabezpečení radiační 

ochrany České republiky tvoří svými stálými monitorovacími body nedílnou součást Sítě 

včasného zjištění. Z tohoto plyne také zajištění plnění úkolů v Celostátní monitorovací síti 

prostřednictvím svých mobilních skupin.  

Ke zvládání problematiky zdolávání mimořádných událostí s výskytem RaL se svou 

činností v období „míru“ podílejí také na odborné přípravě, školení a výcviku příslušníků 

HZS ČR spadajících pod jejich působnost. Zúčastňují se taktických a prověřovacích cvičení 

organizovaných jednotlivými územními odbory JPO, poskytují rady a konzultují vhodné 

taktické postupy. 

Vzájemně spolupracují s ostatními sloţkami na úseku poţární ochrany, dávají návrh a 

podílejí se na vytváření osnov odborných a specializačních kurzů, metodik a hodnocení 

současného stavu vybavení technickými prostředky jednotek poţární ochrany. 

 

1.2.1 Rozdělení chemických laboratoří HZS ČR dle pracovišť 

 

Na základě plošného pokrytí, vybavení a svého předurčení byly chemické laboratoře 

rozděleny následovně:  

 Střední „S“  - CHL Třemošná, Frenštát p. Radhoštěm a Kamenice pro radiační účely;  

              - CHL Třemošná, Frenštát p. Radhoštěm a Tišnov pro chemické účely.  

 Opěrná „O“ - CHL IOO Lázně Bohdaneč a Kamenice pro chemické účely;  

              - CHL IOO Lázně Bohdaneč a Tišnov pro radiační účely.  

 

 Chemické laboratoře HZS ČR mají svou působnost rozdělenou mezi všech 14 krajů 

České republiky.  

 CHL IOO Lázně Bohdaneč - Královehradecký kraj, Pardubický kraj; 

 CHL HZS Třemošná - Plzeňský kraj, Karlovarský kraj, Ústecký kraj; 

 CHL HZS Kamenice - Praha, Středočeský kraj, Českobudějovický kraj, Liberecký 

kraj; 

 CHL HZS Tišnov - Jihomoravský kraj, kraj Vysočina; 

 CHL HZS Frenštát p. R. - Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj; 

 

Kaţdá z výše uvedených laboratoří je vedena svým územně příslušným Hasičským 

záchranným sborem kraje podle místa současné dislokace. Všechny výše popsané činnosti a 

úkoly uvedené v kapitole 1.2 provádějí tyto laboratoře v takto přidělených krajích. Pro 
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rozsáhlejší mimořádné události je předpokládána vzájemná pomoc a spolupráce mezi 

jednotlivými kraji na území celé republiky. 

 

Jednotlivé laboratoře spadají pod odlišný rámec sluţeb dle organizační struktury 

jednotlivých krajů následovně: 

 IOO Lázně Bohdaneč - náměstek generálního ředitele HZS ČR pro prevenci a civilní 

nouzové plánování; 

 ŠS a CHL Třemošná - kancelář krajského ředitele HZS Plzeňského kraje; 

 ŠS a CHL Kamenice - náměstek pro úsek IZS a operační řízení HZS Středočeského 

kraje; 

 ŠS a CHL Tišnov - kancelář krajského ředitele HZS Jihomoravského kraje; 

 CHL Frenštát p. R. - odbor sluţeb krajského ředitele HZS Moravskoslezského kraje.  

 

Z tohoto rozdílného zařazení plynou odlišné finanční moţnosti jednotlivých laboratoří, 

které vedou k rozdílům ve vybavení zejména mobilní poţární technikou. Ta je v současné 

době u některých CHL na nepříliš vyhovující úrovni. Po metodické stránce jsou laboratoře 

vedeny IOO Lázně Bohdaneč. Základní přístrojové vybavení chemických laboratoří, potaţmo 

radiometrického pracoviště, je aţ na malé odlišnosti díky jejich předurčenosti téměř totoţné.  

Vypracování jednotného systému pro zabezpečení nákladů v oblasti financování by 

přispělo k významnému zlepšení činností výjezdových skupin CHL. Dále činností 

stacionárních laboratoří, odborné přípravy a výcviku z hlediska jejich působení v rámci CHS. 

Tento jednotný systém by byl rovněţ přínosem pro zásahové činnosti jednotek PO při 

mimořádných událostech s výskytem nebezpečných látek. 

Dále se v této práci budu zabývat pouze radiometrickou částí chemických laboratoří 

HZS ČR. 
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2 Místo a úloha výjezdové skupiny chemické laboratoře Hasičského 

záchranného sboru České republiky při zásazích s výskytem zdrojů 

ionizujícího záření  

 

Chemická laboratoř a její výjezdová skupina poskytuje pomoc jednotkám poţární 

ochrany na základě výzvy příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje ve 

třech základních úrovních [9] : 

1. stupeň - telefonická porada (telefonická informace, konzultace nebo porada 

oprávněným příslušníkem CHL nebo příslušníkem vykonávající sluţbu ve VS CHL; 

2. stupeň - porada v místě zásahu/mimořádné události (vyslání VS CHL do místa 

zásahu/mimořádné události s omezeným přístrojovým vybavením a osobními ochrannými 

prostředky dle typu události (radiační/chemická); 

3. stupeň - odborná činnost v místě zásahu/mimořádné události (vyslání VS CHL do 

místa zásahu/mimořádné události s kompletním přístrojovým vybavením a OOP vzhledem 

k předpokládanému druhu činnosti. 

VS CHL plní při provádění radiačního průzkumu hlavní a neodkladné úkoly, které 

budou popsány v následujících kapitolách. 

 

2.1 Monitorování místa zásahu 

 

Při řešení mimořádných událostí jsou nezbytné rychlé a spolehlivé údaje o charakteru 

a rozsahu mimořádné události, o kontaminaci osob, zvířat, ovzduší, terénu, techniky, objektů, 

vody a potravin. Tyto údaje jsou ze všech výchozích informací prvořadě nezbytné, neboť se 

od nich odvíjejí všechna další ochranná opatření. Na druhu a mnoţství uniklé nebo záměrně 

pouţité radioaktivní látky závisí také rozhodnutí o varování a vyrozumění obyvatelstva. Dále 

postup poskytování první pomoci a lékařského ošetření zasaţeným osobám, způsob ochrany 

obyvatelstva, reţim ţivota v kontaminovaném prostředí, dekontaminaci atd. 

 Na základě těchto poţadavků a na ţádost velitele zásahu provádí výjezdová skupina 

chemické laboratoře radiační průzkum v poţadované lokalitě nebo v místě zásahu. Toto 

monitorování je zaměřeno zejména na potvrzení vzniku radiační mimořádné situace a na 

odhad dalšího vývoje souvisejícího se šířením radionuklidů do okolí.  
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2.1.1 Měření dávkových příkonů dle zón 

 

 Pro bezpečný pohyb zasahujících osob, kontrolu obdrţených dávek a stanovení 

jednotlivých zásahových úrovní v místě mimořádné události, provádí VS CHL dle 

předběţného vytýčení a stanovení zón předchozími jednotkami PO kontrolu dávkových 

příkonů. Tuto stanovuje na hranicích těchto zón, případně určí nové hranice zón, 

limitovaných následujícími hodnotami [14] : 

 hranice vnější zóny - místo, kde dávkový příkon dosahuje hodnoty max. 0,5 

μGy/hod, minimálně však 50 m od předpokládaného místa nálezu ZIZ; 

 hranice bezpečnostní zóny - místo, kde dávkový příkon dosahuje hodnoty od             

10 μGy/hod.; 

 hranice nebezpečné zóny - místo, kde dávkový příkon dosahuje hodnoty od                

1 mGy/hod. 

 

 Do těchto hodnot se nezapočítává hodnota přírodního pozadí, která se pohybuje 

v rozmezí od 0,05 μGy/h aţ do 0,3 μGy/hod. Tuto hodnotu je nutné při vytyčování 

jednotlivých zón vţdy odečíst od naměřené hodnoty. Obrázek 1 graficky znázorňuje 

jednotlivé zóny. 

 

 

 

Obrázek 1 Grafické znázornění jednotlivých zón 

 

Hranice bezpečnostní zóny 

Hranice nebezpečné zóny 

ZIZ 

Hranice vnější zóny- 
min.50m 
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2.1.2 Lokalizace ZIZ  

 

Lokalizací ZIZ se rozumí činnost, která vede k  zaměření a určení přesné polohy 

daného zdroje ionizujícího záření. Tato činnost je vykonávána s ohledem na změnu intenzity 

záření, vycházejícího z předpokládaného místa nálezu ZIZ. Jednotka provádí vizuální a 

indikační kontrolu místa pravděpodobného výskytu ZIZ, sleduje hodnoty dávkových příkonů 

za pomocí vybraných detekčních prostředků a na základě naměřených hodnot určuje 

nejpravděpodobnější místo výskytu ZIZ. Bere v úvahu směrové šíření ionizujícího záření ZIZ 

a moţné stínění překáţkami (např. terén, stavební konstrukce, vozidlo, atp.). Pohledem 

kontroluje místo výskytu a vyhledává průvodní znaky radiační události (přepravní kontejner, 

stínění, nádoby, výstraţná označení apod.). Při těchto činnostech vyuţívá svých znalostí 

z problematiky zdolávání radiačních událostí a ostatních úkolů spjatých s touto problematikou 

(školení, výcvik, IMZ apod.). 

 

2.1.3 Identifikace ZIZ 

 

Bezprostředně po lokalizaci ZIZ je v jeho bezpečné vzdálenosti prováděna kvalitativní 

a kvantitativní spektrometrická analýza zdrojů záření a radioaktivních kontaminantů alfa, beta 

a gama. Spektrometrická analýza zahrnuje svou činností nabírání a analýzu jednotlivých 

spekter záření emitovaného radionuklidy. Analýza spektra zahrnuje lokalizaci polohy píků na 

vodorovné ose spektra určenou energií záření a výpočet jejich plochy daný intenzitou ZIZ. 

Takto získané údaje jsou porovnány s vybranou knihovnou, instalovanou v určených 

přístrojích - spektrometrech, na jejichţ základě dojde k identifikaci zkoumaného zdroje. 

Identifikací radionuklidu jsou získány důleţité údaje související se ZIZ, zejména odhad 

aktivity a poločas rozpadu; údaje související s navrţením bezpečnostních opatření 

(dekontaminace, izolace ZIZ apod.). 

 

2.1.4 Odhad aktivit ZIZ 

 

Pro ochranu zasahujících příslušníků, osob a další potřebná šetření příslušným 

styčným místem SÚJB jsou vyţadovány údaje o míře nebezpečnosti ZIZ. Ta je dána 

především jeho aktivitou. Na základě hodnoty dávkového příkonu, vzdálenosti a 

klasifikovaného druhu ZIZ, zjištěného při předchozí identifikaci, jednotka dokáţe odhadnout 
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danou aktivitu zdroje. S rostoucí aktivitou obecně vzniká vetší mnoţství uvolňovaných částic 

a z toho plynoucí moţné větší riziko ozáření. 

K tomuto měření se pouţívá spektrometr nebo radiometr s externí sondou upevněnou 

v teleskopické tyči, která umoţňuje provádět tuto činnost u vysoce aktivních zdrojů záření se 

zachováním bezpečného odstupu od zdroje. 

 

2.1.5 Měření kontaminace 

 

 Při potvrzení rozptýlení a úniku radioaktivních látek ZIZ do okolí v důsledku 

poškození přepravních obalů při nesprávné manipulaci, dopravních nehodách či poţáru, je 

předpoklad pro vnější kontaminaci předmětů, které byly v kontaktu s látkou. Při neodborném 

zacházení se zdrojem ionizujícího záření můţe také dojít ke kontaminaci osob. Nejvyšší 

dávky způsobuje na nekryté části povrchu těla záření beta, na poraněných částech těla a 

z hlediska vnitřní kontaminace záření alfa. K těmto činnostem se vyuţívají přístroje, které 

nazýváme měřiče plošné kontaminace. Pro přesné výsledky měření je potřebné dodrţení 

správné geometrie měření, cca 1 – 3 cm dle druhu záření.  

 Došlo-li ke kontaminaci terénu, je nutné stanovit hranice pro plošnou kontaminaci 

terénu dle následujících hodnot [14] : 

 hranice bezpečnostní zóny - hranice, kde hodnota plošné kontaminace dosahuje        

10 Bq/cm
2
; 

 hranice nebezpečné zóny - hranice, kde hodnota plošné kontaminace je větší neţ      

10 kBq/cm
2
. 

 

S případnou kontaminací dále souvisí tzv. dekontaminační stanoviště, které se buduje 

na hranici kde hodnota dávkového příkonu je menší neţ 1 μGy/hod. a hodnota plošné 

kontaminace menší neţ 1 Bq/cm
2 

[16].  

 

2.1.6 Odběry vzorků a měření objemové aktivity 

 

V případě podezření na povrchovou a objemovou kontaminaci materiálů, jejichţ 

některá měření nelze provést na místě mimořádné události (velikost, přesnost měření, metoda 

měření apod.), provádí VS CHL odběry kontaminovaných vzorků ţivotního prostředí. 

 K těmto činnostem pouţívá vhodné odběrové prostředky a metody, lišící se 



 13 

v závislosti na druhu odebíraného vzorku. Za vzorky ţivotního prostředí se povaţují vzorky 

vegetace, půdní vzorky, vzorky potravin a krmiv, aerosolů, sedimentů, vzorky vody 

stanovených objemů a jiných materiálů podezřelých z kontaminace. Takto odebrané vzorky 

stanovených objemů se podrobují ve stacionárních laboratořích důkladné a přesné analýze. 

Získané údaje slouţí ke stanovení vhodných opatření, vedoucích ke sníţení moţnosti 

radiačního ohroţení osob při kontaktu s tímto povrchem a dalšímu rozšíření mimořádné 

události. Dalším cílem provádění měření povrchové a objemové aktivity u odebraných vzorků 

je určení účinnosti prováděných dekontaminačních prací.  

Ke všem odebraným vzorkům ţivotního prostředí se vyplňuje tzv. průvodní list, 

obsahující předepsané údaje, které slouţí pro bliţší identifikaci daného vzorku. 

 

2.1.7 Detekce neutronů 

 

Monitorování neutronů je jednou z oblastí, která nabývá v poslední době na významu. 

Hlavní příčinou je zejména předpokládaná působnost JPO při zdolávání mimořádných 

událostí i v takových směrech, jako jsou moţné havárie energetických zařízení, jaderných 

technologií či transportů jaderný paliv. Nelze opomenout moţnost výskytu neutronového 

záření ve formě radioaktivních odpadů a odpadů všeobecně, poţárech nelegálních skladů, ale 

ani moţnosti zneuţití radioaktivních materiálů pro teroristické účely. Detekcí neutronů se také 

pokrývá oblast kontroly a identifikace nelegálních transportů štěpných materiálů, jakými jsou 

např. obohacený uran, plutonium 
240

Pu nebo také kalifornium 
252

Cf.  

 

2.1.8 Návrh opatření pro velitele zásahu 

 

Výjezdová skupina CHL podává veliteli zásahu v místě zásahu/mimořádné události 

odborné konzultace a stanovuje příslušná opatření vzhledem k rozsahu mimořádné události, 

případně k předpokládanému ohroţení zasahujících osob a obyvatel. Veškeré podávané 

informace se týkají zejména identifikace o charakteru události, odhadu obdrţených dávek, 

hodnocení vzniklé radiační situace, předpovědi jejího dalšího moţného vývoje a přípravy 

podkladů o opatřeních vedoucích ke sníţení nebo k odvrácení ozáření osob. Na základě 

monitorování místa zásahu stanovuje moţný rozsah ohroţení území a navrhuje vhodnou 

realizaci, která je z hlediska vzniklé radiační mimořádné situace nezbytná. Společně pak 

hodnotí účinnost a kvalitu daných ochranných opatření. 
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2.1.9 Vyhodnocení osobní dozimetrie 

 

Výjezdová skupina chemické laboratoře spolupracuje s osobou vyčleněnou velitelem 

zásahu při sledování obdrţených dávek, zejména stanovuje reţimová opatření pro střídání 

zasahujících hasičů tak, aby byly obdrţené dávky co nejniţší a aby nebyly překročeny 

jednotlivé zásahové úrovně. Tyto limity slouţí pro rychlé rozhodnutí ke stanovení 

tolerovatelných dávek při jednotlivých událostech. Tabulka 1 uvádí přehled jednotlivých 

zásahových úrovní tolerovatelných dávek vzhledem k situaci v místě zásahu. 

 

Tabulka 1 Tolerovatelné dávky dle typu události [12] 

Událost Popis události na místě zásahu 
Tolerovatelné dávky pro 

zásah v mSv 

I. Událost nevede k ohroţení ţivota, zdraví a 

majetku, např. záchyty a nálezy ZIZ 
1 

II. 
Událost vede k ohroţení ţivota, zdraví a majetku, 

např. poţáry a zásahy na pracovištích se ZIZ, 

dopravní nehody, apod. 

50 

III. 

Událost vede k ohroţení ţivota většího počtu 

osob a vzniku rozsáhlých majetkových škod, 

např. radiační havárie, teroristický útok, 

kontaminace velkých území. 

200 

 

VS dále navrhuje veliteli zásahu vhodná opatření vedoucí k  minimalizaci 

kontaminace povrchu těla a k minimalizaci vnitřní kontaminace, způsobenou vdechováním, 

ingescí, vstřebáváním, poraněnou pokoţkou, a podává návrh na pouţití vhodných ochranných 

prostředků.  

 

Tabulka 2 uvádí maximální limity pro omezování ozáření pro hasiče stanovené vyhl. 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb., o radiační ochraně [26]. 
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Tabulka 2 Limity pro omezování ozáření 

 

Typy limitů 

  

 

Hodnoty efektivní dávky 

 

Obecné limity  

(pro obyvatelstvo) § 19 vyhl. č.307/2002 

 

 

Limity pro radiační pracovníky 

§ 20 vyhl. č.307/2002 

 

 

Omezování ozáření ve zvláštních případech 

(pro zasahující fyzické osoby při mimořádné události 

(radiační nehoda, radiační havárie) § 92 odst. 5 vyhl. 

č.307/2002 

 

K záchraně ţivota a zabránění rozvoje mimořádné 

události s rozsáhlými společenskými a 

hospodářskými důsledky [13] 

 

 

1 mSv za kalendářní rok 

Výjimečně 5 mSv za dobu 5 za 

sebou jdoucích kalendářních let; 

 

100 mSv za 5 za sebou jdoucích 

kalendářních let, nejvýše 50 mSv 

za kalendářní rok; 

 

Výjimečně lze připustit 

jednorázově 200 mSv za 

kalendářní rok 

 

 

Ve zdůvodnitelných případech      

1 aţ 2 Sv u celotělového ozáření, 

nebo 5 aţ 10 Sv lokální ozáření 

kůţe. 

 

Při zjištění obdrţené dávky je osoba odpovědná za evidenci hasičů zasahujících u 

mimořádné události s výskytem ZIZ povinna vyplnit tzv. „Záznamový list o měření 

kontaminace osob“. Záznamy o dávkách ionizujícího záření se u zasahujících hasičů 

uchovávají po celou dobu sluţby u HZS ČR a dále aţ do 75 let věku osoby, nebo po dobu 30 

let po ukončení pracovní činnosti, během které byla osoba vystavena ionizujícímu záření [14]. 

Vzhledem k probíhající realizaci systému evidence obdrţených dávek zasahujících 

příslušníků HZS prostřednictvím terminálu elektronických osobních dozimetrů, bude tato 

činnost organizována a řízena celoplošně. Dojde tím k zefektivnění a zvýšení bezpečnosti 

zasahujících osob nejen u radiačních událostí, ale také u událostí, při kterých se zdroj 

ionizujícího záření nepředpokládal. 

 

2.1.10 Dezaktivace osob a techniky 

 

Dezaktivací osob a techniky se u radiační havárie rozumí soubor metod, postupů a 

prostředků ke sníţení rizika ozáření osob, omezení šíření radioaktivních látek a kontaminantů 

přenosem, nebo přímým kontaktem kontaminovaných a nekontaminovaných ploch. Podstatou 

dekontaminace je odstranění kontaminantů z povrchů osob a techniky, ke sníţení 
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kontaminace na bezpečnou mez, při které nehrozí další rozšíření mimořádné události. Správná 

dekontaminace osob je provedena tehdy, je-li hodnota plošné aktivity niţší neţ 3 Bq/cm
2
, u 

techniky je tato hodnota stanovená na 10 Bq/cm
2
. Z důvodu moţného zkreslení výsledků 

měření je nutno tuto činnost provádět v místech, kde hodnota dávkového příkonu je menší neţ 

1 µ Gy/h, nebo hodnota plošné kontaminace menší neţ 1 Bq/cm
2 
[14]. 

Hlavní úkoly prováděné výjezdovou skupinou CHL spočívají především ve zjištění 

přítomnosti kontaminantů v prostoru zásahu a regulaci pohybu osob v takto kontaminovaných 

prostorech. Díky vhodnému vybavení pro měření kontaminantů emitovaných zářením alfa a 

beta provádí kontrolu zasahujících hasičů a osob vystupujících z bezpečnostní zóny před a po 

provedené dekontaminaci.  

 

2.1.11 Opatření po zásahu dle konzultace se SÚJB 

 

Kaţdou radiační událost jsou jednotky poţární ochrany povinny neprodleně nahlásit 

prostřednictvím operačního a informačního střediska Regionálnímu centru SÚJB. Na základě 

naměřených hodnot a zjištěných okolností o rozsahu radiační události navrhne inspektor 

příslušného SÚJB vhodná bezpečnostní opatření, případně pověří výjezdovou skupinu o 

zajištění zdroje ionizujícího záření. Také navrhuje a rozhoduje o případné likvidaci následků 

radiační havárie, likvidaci kontaminovaných předmětů a odpadních dezaktivačních směsí po 

provedené dekontaminaci. 

 

2.2 Úkoly Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci součinnostních 

dohod 

 

Při řešení mimořádných událostí s výskytem ionizujícího záření je nezbytná vzájemná 

informovanost a pomoc mezi Hasičským záchranným sborem ČR a ostatními dotčenými 

orgány státní správy, ministerstvem obrany, financí, Státním úřadem pro jadernou a 

biologickou ochranu a orgány ochrany veřejného zdraví. Tato spolupráce mezi jednotlivými 

subjekty zkracuje dobu potřebnou pro rozhodovací proces, potřebný k rychlému a 

efektivnímu průběhu zdolávání mimořádných událostí. Vzájemná spolupráce, vycházející ze 

smluvních vztahů - dohod, dává prostor oboustranné výměně informací, zkušeností a 

neposlední řadě organizování společných cvičení za účelem zdokonalení se v problematice 

zdolávání radiačních událostí. Zejména v případě mimořádných událostí velkého rozsahu. 



 17 

Budování a prohlubování těchto meziresortních vztahů povede k zajištění vzájemné 

připravenosti při zajišťování rychlé, odborné a účinné pomoci. 

V návaznosti na vytvoření takto vymezených pravidel při řešení mimořádných událostí 

byly uzavřeny mezi Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského sboru České 

republiky a ostatními orgány a subjekty následující součinnostní dohody :  

 o vzájemné spolupráci mezi Institutem ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč a 

Státním ústavem jaderné, chemické a biologické ochrany; 

 o vzájemné spolupráci mezi Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru České republiky a Státním úřadem pro jadernou 

bezpečnost České republiky, uzavřená dne 31. května 2001; 

 o zabezpečování a přijímání informací v případě vzniku mimořádné události 

Ministerstvem vnitra - generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

České republiky a Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky, 

uzavřená dne 31. května 2001; 

 o plánované pomoci na vyţádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra -

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a 

Ministerstvem obrany - Generálním štábem Armády České republiky, uzavřená 

dne 25. června 2003; 

 o plánované pomoci na vyţádání mezi Českou republikou, Ministerstvem vnitra -

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a 

Ministerstvem financí - Generálním ředitelství cel, uzavřená dne 2. července 2003; 

 Smlouva o činnosti sloţek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti 

Ministerstva vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky uzavřená se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky, 

dne 31. května 2004. 

 

2.2.1 Monitorování území monitorovacími body  

 

HZS ČR je prostřednictvím svých chemických laboratoří součástí Sítě včasného 

zjištění, kterou tvoří systém měřicích míst provádějících nepřetrţité měření dávkového 

příkonu na území České republiky a neprodleného informování o případném zvýšení příkonu 

nad obvyklé hodnoty. Získané údaje jsou prostřednictvím telekomunikační sítě automaticky 

odesílány kaţdou hodinu do centrální databáze SÚJB v Praze.  
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Součástí Sítě včasného zjištění je teledozimetrický systém, kterým jsou prostředky pro 

soustavné nepřetrţité měření dávek, dávkových příkonů, aktivity radionuklidů a 

meteorologické situace a jejich časového integrálu. Cílem je při radiační mimořádné situaci 

nebo podezření na ni zaznamenat a vyhodnotit únik do ovzduší a do vodotečí [5]. 

 

2.2.2 Monitorování po stanovených trasách 

 

Hasičský záchranný sbor ČR se podílí na funkci a organizaci Radiační monitorovací 

sítě svými mobilními skupinami chemických laboratoří HZS ČR [5]. RMS řídí SÚJB podle 

zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření a o změně a 

doplnění některých zákonů a vyhlášky SÚJB č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní 

radiační monitorovací sítě. Činnost MS se řídí metodikou VDMI 005, která je součástí 

smlouvy (č. j. PO-340/OOB-2004) o činnosti sloţek celostátní radiační monitorovací sítě 

v působnosti MV-GŘ HZS ČR uzavřenou se SÚJB. 

Pojezdové měření při monitorování se sestává z kontinuálního měření příkonu 

fotonového dávkového ekvivalentu při terénním monitoringu po předem stanovených trasách, 

ze sběru takto naměřených dat a zeměpisných souřadnic trasy. Monitorování se provádí ve 

dvou reţimech, a to v reţimu normálním a v reţimu havarijním.  

Normálním reţimem dle [16] se rozumí monitorování za obvyklé radiační situace a 

podílejí se na něm stálé sloţky monitorovací sítě. Monitorování je zaměřeno zejména na 

sledování časové a prostorové distribuce dávek, dávkových příkonů a aktivity radionuklidů ve 

sloţkách ţivotního prostředí za účelem stanovení dlouhodobých trendů a včasného zjištění 

odchylek od nich. Slouţí zároveň k udrţování organizační, technické a personální 

připravenosti sloţek monitorovací sítě k monitorování v havarijním reţimu. Na základě 

Smlouvy o činnosti sloţek celostátní radiační monitorovací sítě v působnosti Ministerstva 

vnitra - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky uzavřené se 

Státním úřadem pro jadernou bezpečnost České republiky, dne 31. května 2004 a pokynu 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV č. 29 ze dne 2. srpna 2006, provádí MS 

chemické laboratoře monitorování v normálním reţimu po trase na vzdálenosti min. 50 km a 

takto získaná data předává v elektronické podobě odpovědné osobě Institutu ochrany 

obyvatelstva Lázně Bohdaneč. Následně jsou data ve formě datových souborů předána 

k uloţení do centrální databáze Informačního systému RMS. 
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Havarijní reţim je dle [16] monitorování za radiační mimořádné situace nebo při 

podezření na její vznik a podílejí se na něm jak stálé, tak i pohotovostní sloţky RMS. 

Monitorování v havarijním reţimu je zaměřeno zejména na potvrzení vzniku radiační 

mimořádné situace, na odhad dalšího vývoje radiační havárie a šíření radionuklidů do okolí, 

odhad dávek osob, hodnocení vzniklé radiační situace a přípravu podkladů pro rozhodování o 

opatřeních vedoucích ke sníţení nebo k odvrácení ozáření osob, včetně určení území, kde jsou 

tato opatření z hlediska vzniklé radiační mimořádné situace doporučována, hodnocení 

účinnosti realizovaných ochranných opatření a předpověď vývoje radiační situace. 

 Činnost MS CHL v havarijním reţimu řídí po organizační stránce příslušné styčné 

místo SÚJB, které určí příslušnou trasu s monitorovacími body, na které má být příslušné 

monitorování provedeno. Další postupy prováděné při monitorování jsou upřesněny 

v Metodice VDMI 061 [7], vydanou Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. 

 

2.2.3 Šetření nálezu ZIZ  

 

Mobilní skupiny CHL HZS, resortu SÚJB a Ministerstva financí provádějí činnosti při 

záchytech nebo nálezech  ZIZ a to podle okolností buď samostatně, nebo v součinnosti. Cílem 

měření na místě záchytu nebo nálezu radioaktivního materiálu  je získat nebo upřesnit 

informace o zachyceném nebo nalezeném RM pro potřeby rozhodování o dalším postupu. 

Dále provést lokalizaci ZIZ v nákladu nebo na místě nálezu, určení radionuklidu, odhad jeho 

aktivity a případné provedení vizuální identifikaci ZIZ, např. označení. Provést lokalizaci 

předmětu obsahujícího ZIZ a zajistit další informace pro přijetí vhodných bezpečnostních 

opatření pro ochranu osob a ţivotního prostředí. Veškeré takto získané údaje jsou 

zaznamenávány do stanovených formulářů uvedených v Metodice VDMI 005 [4]. 
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3 Zhodnocení mobilního přístrojového vybavení výjezdových skupin 

Chemických laboratoří Hasičského záchranného sboru České republiky 

 

Úkolem výjezdových skupin chemických laboratoří HZS ČR je poskytnout odbornou 

pomoc jednotkám PO tam, kde ke zdárnému průběhu zdolání mimořádné události jejich síly a 

prostředky jiţ nestačí. Mimo běţné činnosti prováděné jednotkami PO, jako je měření 

dávkových příkonů, lokalizace zdroje a vytýčení jednotlivých zón, spočívá činnost výjezdové 

skupiny především ve speciálních činnostech, pro které jsou tyto laboratoře vybaveny 

vhodnými přístroji. Mezi tyto činnosti se řadí vyhodnocování a posuzování kontaminace 

způsobené zářeními alfa, beta a gama, provádění kvalitativní a kvantitativní analýzy 

radionuklidů s určením jejich aktivity, detekci neutronů, ale především činnosti spojené s 

monitorováním radiační situace v místě mimořádné události. Zajištění činností spojených 

s monitorováním radiační události spočívá ve zjišťování meteorologické situace, stanovení 

radionuklidů v terénu, ovzduší nebo vzorcích ţivotního prostředí nacházejících se v místě 

zásahu. Činnost provádí nejen na přilehlém, ale i na rozsáhlejším území, zasaţeném radiační 

událostí.  

  Tato kapitola se zabývá shrnutím a zhodnocením současného stavu vybavení 

výjezdových skupin chemických laboratoří vzhledem k činnostem uvedených v kapitole 2.1, 

prováděných při zdolávání mimořádných událostí s výskytem zdrojů ionizujícího záření. 

 

3.1  Současný stav přístrojového vybavení výjezdových skupin v radiační oblasti 

 

Přístroje pouţívané výjezdovými skupinami chemických laboratoří rozdělujeme na: 

 

 indikátory - přístroje indikující ionizující záření gama; 

 dozimetry - přístroje pro měření obdrţené dávky;  

 radiometry - přístroje pro měření intenzity pole záření gama a beta;  

 spektrometry - přístroje analyzující daný ZIZ; 

 měřiče plošné aktivity - přístroje pro měření plošné aktivity. 
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Indikátor ionizujícího záření GI 3-H, BQM, ČR 

Tento přístroj je vhodný především pro osoby, které se pohybují v blízkosti zdrojů 

ionizujícího záření. Svými malými rozměry ( Ø 34 mm x 147 mm, 106 g) je určen pro nošení 

v náprsní kapse nebo na opasku. Nemá energeticky kompenzovaný detektor, pro detekci 

vyuţívá G-M trubici typu SBM21, všechny dále udávané hodnoty příkonu fotonového 

dávkového ekvivalentu platí pro 
137

Cs. Přístroj detekuje záření gama o energii od 50 keV do 

1,5 MeV.  

Má interně nastaveny dvě signalizační úrovně, jejichţ překročení indikuje odlišným 

způsobem.  

První signalizační úroveň je cca 2 µSv/h. Příkony do této úrovně přístroj indikuje 

slabým "cvaknutím" a bliknutím diody LED při detekci kaţdého impulsu.  

Druhá signalizační úroveň je cca 10 µSv/h. Při překročení této signalizační hladiny a 

dále kaţdých 5s vydá 2x krátký výstraţný tón a kaţdý impuls indikuje stejným způsobem, tj. 

intenzivním blikáním LED diody.  

Vzhledem k velmi malé spotřebě nemá ţádné ovládací prvky ani vypínač, stálý provoz 

je zaručen vzhledem k pouţití po dobu cca 4 aţ 5 měsíců. Je napájen dvěma alkalickými 

dobíjecími články typu AAA. Stav akumulátorů je průběţně kontrolován a pokles napájecího 

napětí přístroj oznamuje krátkým pípnutím v minutových intervalech. V tomto stavu můţe být 

přístroj funkční ještě několik dnů. Po dalším poklesu napájecího napětí dojde k jeho 

automatickému vypnutí ohlášeného třikrát dlouhým pípnutím [8]. Baterie se dobíjí pomocí 

síťového adaptéru, který je součástí příslušenství přístroje (Obrázek 2). Provozní teploty 

tohoto indikátoru jsou od 0 – 50°C. 

 

 

Obrázek 2 Indikátor ionizujícího záření GI 3-H  s příslušenstvím 

 

 



 22 

Elektronický osobní dozimetr EPD Mk2, SIEMENS E.S.L., UK 

Operativní dozimetr ( Obrázky 3 a 4) je určen osobám provádějící radiační průzkum. 

Slouţí jako osobní monitor radiace detekující a měřící záření beta (15 keV – 10 MeV) a gama 

(250 keV – 1,5 MeV). K tomuto účelu pouţívá třech detektorů z křemíkových diod. 

Přístrojem zpracované záření poskytuje indikaci hloubkové dávky, povrchové dávky a 

dávkových příkonů. Přehled o překročení nastavených hodnot obdrţených dávek a dávkových 

příkonů  lze získat pomocí přednastavených výstraţných akustických alarmů. Tyto údaje lze 

také odečíst z digitálního displeje na dozimetru. Svými malými rozměry ( 86 x 62 x 18,5mm, 

95g) umoţňuje pouţivateli pohodlné nošení na místech určených jako referenční místo - na 

hrudi, opasku, případně na tkanici či řetízku zavěšeném na krku. 

Tento přístroj se pouţívá ke sledování a zaznamenávání obdrţených dávek, 

akumulované dávky, lze jej rovněţ pouţít ke sledování skupinových dávek při radiačních 

událostech menšího rozsahu. Pomocí připojení k PC prostřednictvím infračerveného 

komunikačního rozhranní a vyuţitím programu „Easy EPD2“ lze zjišťovat historii ozáření 

v čase. Pro minimalizaci ztráty veškerých  údajů při poruše přístroje, jsou tyto hodnoty 

kaţdých 15 min. ukládány do zajištěné paměti uvnitř dozimetru [18]. 

 

         

Obrázky 3 a 4 Osobní elektronický dozimetr EPD Mk2 

 

Radiometr DC-3E-98, VF a.s., ČR 

Radiometr DC-3E-98 vyniká jednoduchou obsluhou, velkou citlivostí, širokým 

rozsahem uplatnění a svou spolehlivostí. Slouţí k měření dávkových příkonů záření gama     

(0 μGy/h – 10mGy/h), zjišťování záření beta a měření plošné aktivity pevných, sypkých a 

tekutých materiálů (0 Bq/cm
2
 – 30kBq/m

2
). K vyhledávání radioaktivních nebo 

kontaminovaných předmětů je radiometr vybaven zvukovou indikací četností impulsů záření. 

Konstrukce přístroje dovoluje práci při rozsahu provozních teplot od -10°C do +50°C. 
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Radiometr se skládá ze dvou částí - detekční (G-M počítač typu STB-10) a 

vyhodnocovací. Obě části jsou vzájemně propojeny pomocí kabelu a dají se snadno a rychle 

sestavit do jednoho kompaktního celku. Vyhodnocovací část přístroje tvoří analogové měřidlo 

se dvěma stupnicemi, pod nímţ jsou přehledně rozmístěny ovládací prvky. Na spodní části 

vyhodnocovacího přístroje je informační štítek s grafy energetické závislosti detektoru sondy. 

Na spodní straně skříňky detektoru je vysouvatelná hliníková clona o tloušťce 2 mm, která 

slouţí k odstínění záření beta a ke sníţení energetické závislosti účinnosti záření gama. Citlivé 

okénko detektoru je při vysunutí clony chráněno proti poškození mříţkou. Konstrukce sondy 

umoţňuje vysouvání clony bez nutnosti změny geometrie měření. 

Soupravu přístroje doplňuje kontrolní etalon, kolimační clona pro zajištění správné 

geometrie měření plošné kontaminace a přídavný nástavec pro napájení z baterie typu R20, 

viz Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 Radiometr DC-3E-98 s příslušenstvím 

 

Univerzální operativní měřič RDS - 120, RADOS TECHNOLOGY OY, Finland 

RDS-120 je přenosný měřič radiace vhodný zejména pro měření příkonu dávkového 

ekvivalentu záření gama. Je navrţen zejména pro aplikace, ve kterých je kladen důraz na 

přesné měření dávkového příkonu při nízkých úrovních.  

Měřený dávkový příkon je zobrazován jak v číselné formě , tak formou bargrafu. 

Nastavení jednotek lze volit mezi  Sv/h a rem/h. 

Dvě energeticky kompenzované G-M trubice v kombinaci s mikroprocesorovou 

technologií poskytují rozsah měření energií v rozmezí: 

 od 50 keV do 3 MeV a dávky v rozsahu 0,05 μSv/h aţ 10 Sv/h,  

 od 80 keV do 3 MeV a dávky v rozsahu 10 mSv/h do 10 Sv/h.  
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K RDS-120 můţe být také připojena vnější gama sonda typu GMP-11 standardně 

vybavena propojovacím kabelem o délce 2 m (viz Obrázek 6), kterou lze upevnit do 

teleskopické tyče, pro měření aktivity u vysoce aktivních  ZIZ. Měřící rozsah externí sondy je 

0,10 μSv/h aţ 10 Sv/h. Přístroj se po připojení sondy a zapnutí automaticky nastaví na 

příslušný měřící rozsah a jednotky. Při překročení úrovně alarmů dávky a dávkového příkonu, 

které jsou přeprogramovány  uţivatelem a uloţeny v paměti přístroje, je spuštěn akustický 

alarm doplněn optickým alarmem zobrazeným na displeji přístroje. Přístroj disponuje vnitřní 

pamětí pro automatické uloţení naměřených hodnot s nastavitelným časem odečtu               

(aţ 999 hodnot). Protokol přenosu dat s telefonním modemem umoţňuje pouţití RDS-120 

jako jednotky v systému monitorování prostředí. Protokol je kompatibilní se SW AAM-90 

systému RADOS. K systému zle připojit tiskárnu a vytisknout naměřené hodnoty, nebo PC 

k přenosu těchto dat. 

 

 

           Obrázek 6 Universální operativní měřič RDS-120 s externí gama sondou 

 

Robustní hliníkové pouzdro přístroje je odolné proti vniknutí vody a prachu a spolu se 

širokým provozním teplotním rozsahem ( od -30 do +55°C) je RDS-120 předurčen pro měření 

téměř za jakýchkoliv podmínek. Univerzální měřič RDS-120 provádí neustále kontrolu 

operací a komponent včetně kalibrace, stavu baterií, operací paměti a GM trubic a dává 

chybová hlášení doprovázena zvukovou signalizací [17]. 
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Přenosný monitor kontaminace Contamat FHT 111 M, THERMO, E.C., Germany 

Je to univerzální přenosný přístroj pro měření plošné kontaminace alfa, beta a gama. 

Tento přístroj se vyznačuje robustní konstrukcí a snadným přehledným ovládáním. Ovládání 

je zajištěno pomocí sedmi tlačítek opatřených fólií pro snadnou údrţbu a případnou 

dekontaminaci. Jednoroční pouţívání tohoto přístroje zaručuje jeho nízká váha (1,5 kg), a 

přijatelné rozměry (216 x 138 x 115 mm). 

 Detekční část přístroje FHT 111 M je tvořena pomocí průtočného detektoru o celkové 

ploše 166cm
2
. Detektor je plněný butanem a umoţňuje měření alfa, beta současně s gama 

zářením. Pro plnění jsou k dispozici speciální bombičky, obsahující čistý butan. Kvalita plynu 

je s ohledem na jeho pouţití neustále kontrolována laboratořemi FAG. Přístroj s plnící 

bombičkou je znázorněn na Obrázku 7. Teplotní rozsah detektoru umoţňuje pracovat 

v prostředích od +10 do 45°C. 

 

 

Obrázek 7 Přenosný monitor kontaminace Contamat FHT 111 M 

 

Kontaminace můţe být zobrazena v cps, Bq nebo Bq/cm
2
 podle verze software. Na 

displeji lze odečíst číselnou hodnotu nebo analogovou hodnotu pomocí sloupcového 

indikátoru v rozsahu 0 – 19999 cps. Pro oba druhy měření alfa a beta je k dispozici jeden 

signalizační práh. Pokud měřená hodnota překročí tento práh, rozbliká se LED. Současně je 

generován akustický signál. Paměť přístroje umoţňuje zaznamenat 128 hodnot                         

(64 párů měření pro alfa a beta+gama). Hodnoty lze zobrazit na displeji nebo přenést do PC 

nebo tiskárny. Paměť uchovává 128 posledních měření [20]. 
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Příruční spektrometr záření gama GR-135, EXPLORANIUM G.S. Ltd., Kanada 

Přenosný spektrometr GR-135 je kompaktní přenosný přístroj pro měření záření gama. 

Jeho rozměry (235 x 110 x 108 mm), váha (2,4 kg) a čtyřpolohové ovládací tlačítko umístěné 

na rukojeti, umoţňují jeho snadnou jednoruční manipulaci. Technické provedení tohoto 

přístroje umoţňuje obsluhu také v rukavicích a jeho robustní a odolné provedení je 

uzpůsobeno pro práci i v nepříznivých podmínkách. 

  Zvuková indikace umoţňuje snadné vyhledávání nebo zjišťování přítomnosti zdrojů 

ionizujícího záření bez nutnosti pozorování displeje. Citlivost zvukové indikace si nastaví 

přístroj sám v závislosti na úrovni pozadí v místě spuštění měření, nebo je moţno práh 

indikace nastavit ručně. 

GR-135 vyuţívá vysoce citlivý detektor záření gama NaI(Tl) vhodný pro vyhledávání 

radioaktivních zářičů a Geiger-Müllerovu trubici pro měření vysokých dávkových příkonů   

(od 10 nSv/h  aţ 100 mSv/h). Spektrometr pracuje v oblasti od 20 keV do 3,5 MeV, díky 

1024 kanálovému analyzátoru není třeba dalších rozsahů pro měření nízkých energií záření 

gama.  

 

           

        Obrázek 8 Příruční spektrometr GR-135            Obrázek 9 Souprava pro monitorování 

 

Přístroj můţe pracovat v reţimu manuálním nebo automatickém. Automatický reţim 

je vhodný pro rutinní vyhledávání a identifikaci zářičů, po nalezení zářiče jedním stisknutím 

ovládacího tlačítka dojde k automatickému nabírání spektra. Po skončení měření se provede 

analýza spektra. Systém vyhledá všechny píky a jejich parametry porovná s některou z pěti 

zavedených knihoven radionuklidů. Spektrum je moţné uloţit do paměti a podrobnou analýzu 

provést dodatečně. Na základě ukládaných údajů lze tato spektra vyvolávat z paměti a 

dodatečně analyzovat přímo v přístroji, nebo vyhodnocením na monitoru počítače pomocí 
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programu Identiwiew [2]. Napájení přístroje je zajištěno dvěmi bateriemi typu R20, dobíjení 

se provádí pomocí síťového adaptéru který je společně s přepravní brašnou a kontrolním 

etalonem příslušenstvím přístroje (Obrázek 8). 

Vyuţití tohoto spektrometru výjezdovou skupinou spočívá zejména k provádění 

činností spojených s identifikací a lokalizací ZIZ, pro sledování hmotnostních a plošných 

aktivit sledovaného radionuklidu metodou „in-situ“, ale především v soupravě určené 

k monitorování, tvořenou spektrometrem GR 135, notebookem s příslušným softwarem a 

naváděcím systémem GPS viz Obrázek 9. Takto sestavená souprava se pouţívá k činnostem 

popsaným v kapitole 2.2.2. 

 

Digitální spektrometr InSpector 1000, CANBERRA INDUSTRIES INC., USA 

Přístroj InSpector 1000 je digitální, mnohokanálový, přenosný analyzátor 

s jednoduchým ovládáním vhodný jak pro Civilní ochranu a aplikace spojené s „první úrovní 

zásahu“ (hasiči, policie, pobřeţní hlídky, havarijní personál nemocnic), tak pro celní a 

hraniční kontroly, práce s kovovým odpadem, dozimetrické aplikace, které vyţadují výsledky 

s uvedením specifických izotopů. Velké uplatnění má při rychlém a rozsáhlém šetření v 

prostředí (In Situ měření), u léčebných a proti proliferaci zaměřených postupů a sledování 

jaderných transportů [1].  

Přístroj InSpector 1000 můţe být pouţit pro všechny „terénní“ aplikace vyţadující 

měření dávky a četností, vyhledávání zdrojů, identifikaci nuklidů měřením jejich aktivity, 

nabírání a analýzu spekter. Nepřetrţitě aktualizuje informace o radiačním riziku: 

identifikovaných nuklidech, aktivitě nuklidů nebo dávkovém příkonu.  

InSpector 1000 je vybaven integrovaným G-M detektorem pro měření vyšších dávkových 

příkonů aţ do hodnoty 100 mSv a externí gama sondou typu NaI(Tl) dovolující nám pracovat 

v oblasti energií od 50 keV do 3 MeV (Obrázek 10).  

Z finančních prostředků evropské unie a v rámci dovybavení jednotek PO došlo 

k osazení tohoto přístroje novým typem LaBr3(Ce) scintilační sondy IPROL-1 a sondou pro 

detekci neutronů IPRON-N (Obrázek 11). 

 Tomuto přístroji, jeho pouţití a takticko - technickým datům se podrobně věnuje 

kapitola 4. 
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Obrázek 10 a 11  Spektrometr InSpector 1000, před a po „rozšíření“ 

 

3.2 Nová přístrojová technika 

 

Na přelomu roku 2008 a 2009 byly vybrané jednotky poţární ochrany dovybaveny 

novými přístroji, pořízených z finančních prostředků Evropské unie [10]. Následující kapitola 

popisuje jednotlivé přístroje určené pro ochranu, detekci a měření hodnot charakterizujících 

přítomnost zdrojů ionizujícího záření.  

 

Osobní elektronický dozimetr SOR/R020, typ DMC, MGP Instruments, USA  

Jako jednotný prostředek osobní dozimetrie je zaváděn dozimetr, speciálně upravený 

pro potřeby HZS (Obrázek 12). Jeho konstrukce (a tedy i odolnost) je odvozena od typu 

SOR/R a dozimetrické vlastnosti od typu DMC 2000S. Detektorem záření gama je křemíková 

dioda. Dozimetr měří ekvivalentní dávku v rozmezí od 1 μSv do 10 Sv a příkon dávkového 

ekvivalentu v rozmezí od 10 μSv/h do 10 Sv/h. Má podsvícený displej a ovládá se pomocí 

jednoho funkčního tlačítka. Kaţdých 10 minut je automaticky testována funkce dozimetru i 

napájecí baterie (1 x 3V), která zajišťuje provoz dozimetru v úrovni přirozeného pozadí po 

dobu aţ 12 měsíců. Hmotnost dozimetru je 55 g, rozměry 80,5 x 48 x 9 mm. 

Osobní dozimetr hasiči nosí pod zásahovým oděvem, na bezpečnostní tkanici vedoucí kolem 

krku, tak, aby dozimetr byl situován na hrudi ve výšce prsou (stanovené referenční místo u 

HZS). Při zásahu dozimetr slouţí ke stanovení obdrţených dávek a pro signalizaci překročení 

dvou alarmových úrovní dávky (1 mSv a 50 mSv) a dvou přednastavených úrovní PDE      
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(20 mSv/h a 200 mSv/h). Změřenou hodnotu dávkového ekvivalentu je moţno odečíst 

z displeje dozimetru po skončení zásahu a později z historie ukládané v dozimetru [24]. 

 

 

Obrázek 12 Osobní elektronický dozimetr SOR/R020, typ DMC [24] 

 

Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115, CANBERRA INDUSTRIES INC., USA 

Tento přístroj slouţí při zásahu jako indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako 

měřič dávkového příkonu od 0,1 μSv/h do 5 Sv/h, pro účely stanovení doby pobytu 

zasahujících, jako prostředek umoţňující vytyčování bezpečnostní zóny záření gama a jako 

operativní dozimetr s moţností přímého odečítání dávkového ekvivalentu od                       

0,01 μSv do 10 Sv. Pro účely dohledávání zdroje ionizujícího záření je vybaven moţností 

akustického sledování četnosti impulsů [24]. 

Přístroj po uvedení do provozu zobrazuje hodnoty dávkového příkonu a stisknutím 

tlačítka DOSE zobrazuje hodnotu kumulované dávky. Velký a přehledný displej umoţňuje 

jeho podsvícení nejen při práci v noci. Přístroj umoţňuje nastavení dvou úrovní signalizací 

překročení jednotlivých hodnot, a to jak pro ekvivalentní dávku, tak pro dávkový příkon. Pod 

displejem jsou umístěny dvě dvoubarevné LED, slouţící pro optickou signalizaci překročení 

alarmu dávkového příkonu a kumulované dávky doplněné signalizací akustickou a vibrační. 

 

 

Obrázek 13 Zásahový dozimetr UltraRadiac URAD 115 [24] 
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Jak je vidět na Obrázku 13, přístroj má robustní hliníkové pouzdro o rozměrech     

80,5 x 48 x 9 mm, opatřené šesti odolnými ovládacími tlačítky, vodotěsné do hloubky 

1 metru, odolné proti nárazu, vibracím a záření. Jeho provedení mu zaručuje pouţití i ve 

výbušném prostředí a při rozsahu pracovních teplot od -30 do +61°C. S plně nabitými 

bateriemi je přístroj schopen při plné zátěţi aţ 10 hodinového provozu. Dobíjení baterií 

přístroje se provádí za pomocí síťového adaptéru, který je společně s transportním pouzdrem 

součástí příslušenství. Pro komunikaci se čtečkou a dalšími doplňky je vybaven 

infračerveným portem. 

 

Zásahový radiometr DC3H08, VF a.s., ČR 

Přístroj vyuţívá jedinečných komponentů a vlastností svého předchůdce přístroje   

DC-3E-98 (velkoplošná sonda, rychlá odezva detektoru). Měří příkon kermy ve vzduchu od 

0,1 μGy/h aţ do 10 mGy/h, příkon prostorového dávkového ekvivalentu se stejnými 

hodnotami a plošnou aktivitu  od 0,3 Bq/cm
2
 do 30 Bq/cm

2
. Tento radiometr umoţňuje 

provádět radiační průzkum, kontrolu kontaminace osob a předmětů a zjišťovat dávku 

a přípustné doby pobytu pro zadané hodnoty tolerovatelné dávky. Díky indikaci četnosti 

impulsů slouţí i jako indikátor pole ionizujícího záření gama. 

Radiometr je sloţen ze dvou samostatných dílů - detekční a vyhodnocovací jednotky 

(Obrázek 14 a 15). Detekční jednotka obsahuje dva detektory, detektor SBT-10 pro měření 

příkonu kermy ionizujícího záření gama ve vzduchu a plošné aktivity a detektor ZP-1302 

umoţňuje měřit příkony prostorového dávkového ekvivalentu vyšších hodnot. Okno detektoru 

je kryto ochrannou mříţkou; vně mříţky je umístěna výsuvná kompenzační clona ve vodicích 

lištách, upravující průběh energetické závislosti. Při vysunuté cloně se měří záření beta a 

gama, se zasunutou clonou pouze záření gama. 

 

                    

Obrázek 14 a 15 Zásahový radiometr DC-3H-08 
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Součástí detekční jednotky je drţadlo pro připojení vyhodnocovací jednotky, vypínač 

a bateriové napájení. Na krabici přístroje je vyveden konektor pouţívaný při nabíjení, 

konektor USB pro připojení s počítačem k přenosu dat. Vyhodnocovací jednotka obsahuje 

řídicí jednotku s procesorem a pamětí, pět ovládacích tlačítek, displej, bargraf pro vizuální 

indikaci a dvojici paralelně zapojených bzučáků. Vyhodnocovací jednotka s přehledným 

displejem je s detekční jednotkou spojena čtyřmi pruţnými kontakty a lze ji od detekční 

jednotky oddělit. Při odpojení probíhá komunikace mezi detekční a vyhodnocovací jednotkou 

bezdrátově pomocí Bluetooth. 

Přístroj umoţňuje pracovat v teplotních podmínkách od -25°C aţ do +55°C. Váha 

kompaktního celku je 2,47 kg při rozměrech 108 x 235 x 203 mm [25]. 

 

Souprava UniSpecGym MCA, CANBERRA INDUSTRIES INC., USA 

Tato souprava je produktem fy Canberra Packard a je sloţena z několika částí, které 

společně tvoří mobilní systém, vhodný a určený zejména pro práci v terénu a ve ztíţených 

podmínkách. Moţnost jeho vyuţití je i k měření a analýzám v mobilních či stacionárních 

laboratořích. 

Souprava je rozdělena na dvě části, které jsou vzájemně kompatibilní. Společnou částí 

pro obě sestavy je v tomto případě inteligentní scintilační dvoulitrová NaI(Tl) sonda Scionix  

o velikosti 100 x 100 x 200 mm (Obrázek 16). Vzhledem ke svým rozměrům a hmotnosti     

(cca 10kg) je pro terénní aplikace přenášena ve speciálně zhotoveném přepravním batohu 

(Obrázek 17). Tento přepravní obal byl navrţen pracovníky chemických laboratoří. 

 

                                               

Obrázek 16 a 17 Dvoulitrová NaI(Tl) sonda SCIONIX 
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Díky umístění batohu na zádech obsluhy má tato zaručenou volnost rukou pro práci 

s přenosným mini notebookem zn. MIVVY (Obrázek 18), který se sondou komunikuje 

prostřednictvím spektrometrického softwaru Genie 2000 a vyhodnocovacího softwaru iRSS, 

oba rovněţ z dílny fy Canberra. Sběr a transport naměřených dat zajišťuje software iRSS 

Wiewer, který je součástí softwarové výbavy tohoto notebooku. Souprava v tomto sloţení je, 

jak jiţ bylo zmíněno, určena pro práci v terénu, monitorování místa předpokládaného výskytu 

zdroje ionizujícího záření, lokalizaci a dohledání ZIZ a také pro identifikaci radionuklidů.  

Rozsah provozních teplot této soupravy se odvíjí od teplotní odolnosti mini notebooku 

a to od +10 do +40°C po dobu dvou hodin. Poţadavek na funkčnost systému byl 4 hodiny 

provozu, proto byla k systému dodána navíc jedna náhradní baterie. K přesnému určení 

polohy při měření v terénu nebo po stanovených trasách, je souprava doplněna geografickým 

pozičním systémem komunikujícím se softwarem iRSS prostřednictvím softwaru Franson 

GPSGate 2.6. 

Pro práci v náročných, zejména povětrnostních nebo ztíţených podmínkách (déšť, 

mráz, případně i pád) a pro vyhodnocování naměřených dat na monitoru s větším rozlišením, 

je určen vysoce odolný notebook zn. KONTRON ReVolution (Obrázek 19). Provozní teploty 

v těchto podmínkách jsou garantovány při teplotách od -20 do +60°C po dobu 2 hodin. Tuto 

teplotní odolnost lze ještě zvýšit prostřednictvím „termoobalu“, ale vzhledem k provozním 

teplotám inteligentní NaI(Tl) sondy která je od -10 do +55°C se s dalším zvyšováním teplotní 

odolnosti nepočítá.  

 

    

Obrázek 18 a 19 Přenosný mini notebook MIVVY s inteligentní NaI(Tl ) sondou SCIONIX a 

vyhodnocovací („odolný“) notebook KONTRON s tiskárnou 

 

Systém rovněţ pracuje s vyhodnocovacím spektroskopickým softwarem Genie 2000 

prostřednictvím SW iRSS. Sběr a transport dat zajišťuje software iRSS Wiewer. Nelze 
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opomenout i moţnost upevnění tohoto notebooku pomocí speciální dokovací stanice do 

předem určeného vozidla a provádět tímto sběr naměřených dat po předem (krizovým plánem, 

havarijním plánem, nařízením VZ, apod.) stanovené trase, viz čl. 2.2.2. 

Obě tyto na sobě nezávislé soustavy lze propojit s příslušnou tiskárnou (kabelem nebo 

prostřednictvím komunikačního rozhraní Bluetooth) a poskytnout veliteli zásahu, případně 

jiným orgánům provádějícím šetření, výsledek měření ve formě protokolu, vygenerovaného 

pomocí jiţ výše zmiňovaného softwaru iRSS. 

Jelikoţ výjezdové skupiny chemických laboratoří působí ve více krajích a lze 

předpokládat jejich vyuţití na území celé republiky, byla pro lepší a rychlejší lokalizaci místa 

mimořádné události jejich výbava doplněna vozidlovým geografickým pozičním systémem 

GPS Nüvi 4600. 

 

3.3 Zhodnocení současného stavu přístrojového vybavení 

 

V současné době, díky výzkumnému úkolu „Prostředky detekce a měření k osobní 

ochraně jednotek a osob zasahujících v prostředí s výskytem ionizujícího záření“ pod 

pracovním názvem „DOZIMETR“ [11], na jehoţ základě byly navrţeny jednotlivé detekční 

přístroje, jsou JPO dostačujícím způsobem vybaveny detekčními prostředky. Tyto je dokáţou 

před ionizujícím zářením včas informovat a umoţnit jim provést nezbytná opatření pro 

zamezení rozšíření mimořádné události. Morální zastaralost některých přístrojů vedla 

k nezbytné modernizaci a tolik ţádanému sjednocení prostředků protiradiační ochrany.  

 

V dalším odstavci se krátce zmiňuji o některých obměnách a doplněních, které byly ve 

vybavení předurčených jednotek, a zejména ve vybavení CHL, provedeny.  

Indikátor záření gama GI-3H je jedním z přístrojů, který byl mezi hasiči velice 

oblíben. Jeho přednosti spočívaly v malé velikosti a snadné - vlastně aţ na dobíjení baterií, 

ţádné údrţbě. Jediná nevýhoda je pomalá odezva na nízkoaktivní ZIZ, která můţe osobu 

pouţívající tento přístroj do jisté míry vystavit nebezpečí plynoucí z ozáření a kontaminaci 

radioaktivními látkami. Je potřeba zmínit, ţe tímto indikátorem byly vybaveny jen některé 

jednotky, z hlediska jejich finančních moţností.  

Jako vhodná „náhrada“ či doplňující alternativa se naskytl přístroj, zásahový dozimetr 

UltraRadiac URAD 115, který nejenţe dokáţe rychleji detekovat vyskytující se zdroj 

ionizujícího záření, ale je navíc schopen operativně sledovat obdrţené dávky a signalizovat 



 34 

jejich překročení. Poslední zmiňovanou činností tedy vhodně nahradí osobní elektronický 

dozimetr EPD Mk2, který byl pro svoji poruchovost velmi nepopulární.  

Nelze opomenout současné vybavení jednotek PO osobním elektronickým dozimetrem 

SOR/R020, typ DMC který ve spojení s vyhodnocovacím terminálem elektronických 

dozimetrů TED (Obrázek 20) a jiţ zmiňovaným zásahovým dozimetrem UltraRadiac, tvoří 

nedílnou součást osobní dozimetrie. Celý systém bude dotvářen celostátní databází, ve které 

budou shromaţďovány veškeré obdrţené dávky, ale také servisní informace jako kalibrace 

dozimetrů nebo ověření a opravy dozimetrických přístrojů.  

 

 

Obrázek 20 Terminál elektronických dozimetrů s osobními dozimetry SOR/R020, a 

zásahovými dozimetry UltraRadiac Urad 115 [19] 

 

U přístroje InSpector 1000 došlo také k novelizaci, kdy byl přístroj vybaven 

scintilačním detektorem LaBr(Ce3) s daleko sofistikovanějšími vlastnostmi a charakteristikou 

při identifikaci fotopíků, jako např. energetická závislost a energetický rozsah, teplotní stálost 

či rozlišovací schopnost (viz Obrázek 21). Následné zakoupení sondy pro detekci neutronů 

rovněţ přispělo k pokrytí oblasti, která jednotkami PO dosud nebyla zajištěna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21 Graf srovnávající rozlišení spektra 
133

Ba u NaI(Tl) a LaBr3(Ce) detektoru [3] 
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Dalším velkým přínosem byl vývoj a zejména pořízení nového zásahového radiometru 

typu DC-3H-08, který nahradil svého „předchůdce“ - radiometr DC-3E-98. Vzhledem ke 

končícímu typovému schválení by tak jednotky nedisponovaly přístrojem, který by svými 

výsledky a údaji měl váhu stanoveného měřidla v souladu se zákonem č. 50/1990 Sb. 

Pořízení spektrometrické soupravy UniSpecGym MCA s dvoulitrovou NaI(Tl) sondou 

Scionix bylo velice vhodným doplněním spektrometrických přístrojů GR 135 a InSpectoru 

1000. Dokoupení sondy k této soupravě typu G-M trubice, která dokáţe měřit vyšší dávkové 

příkony a zatím v systému chybí, by přispělo k výraznému pokroku v této oblasti.  

Pro své pouţití i ve ztíţených povětrnostních a terénních podmínkách tak uspěje 

v poţadavku na relevantní výsledky, které se daly dosud pořídit jen zásluhou laboratorních 

expertíz. Rovněţ pouţitím této soupravy při kontinuálním měření PFDE po stanovených 

trasách bude tato činnost pro lepší účinek zdvojená, v případě poruchy jednoho zařízení tak 

můţe dojít k jeho zastoupení.  

Tabulka 3 uvádí zhodnocení stavu přístrojového vybavení CHL vzhledem 

k prováděným činnostem při protiradiačních opatřeních. Poslední řádek tabulky uvádí počet 

přístrojů, které jsou schopny svými parametry a konstrukcí splnit jednotlivé úkoly dané 

prováděním protiradiačních opatření v místech mimořádných událostí. 

 

Tabulka 3 Zhodnocení přístrojového vybavení CHL vzhledem k prováděným činnostem 
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alfa 
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GI-3H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EDP Mk2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

DC-3E-98 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 

Rados - 120 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

Contamat FHT 111M 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 

GR 135 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

InSpector 1000 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 

DC-3H-08 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 

UltraRadiac Urad 115 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 

UniSpecGam MCA 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 

SOR/R-20, typ DMC 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Pokrytí činností Σ 1 4 11 1 1 3 8 3 8 7 3 7 9 

Vysvětlivky: 1 – lze provádět 0 – nelze provádět  
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Všechny oblasti a nynější úkoly CHL HZS ČR jsou stávajícím přístrojovým 

vybavením dostatečně pokryty, kaţdá činnost je zastoupena minimálně dvěma přístroji, pouze 

absence druhého přístroje pro měření kontaminace záření alfa a oblast detekce neutronů 

narušuje jinak vyváţenou symbiózu současného vybavení.  

Pokud by se během následujících let změnila koncepce úkolů CHL HZS ČR 

v oblastech laboratorního i terénního měření záření alfa, stávající přístrojové vybavení by 

bylo nutné doplnit měřícím přístrojem, vhodným pro splnění této činnosti.  

Dále i v případě měření neutronů je otázkou, zda pro relevantnost výsledků je přídavná 

sonda k InSpectoru 1000 dostačující. Nákupem dalšího zařízení, které zvládá tuto 

problematiku měření neutronů, by se naplnila komplexně vybavenost CHL HZS ČR. 
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4 Návrh metodického měření s přenosným digitálním spektrometrem 

InSpector 1000 

 

Velkou a nezastupitelnou roli v pouţívání prostředků protiradiační ochrany sehrávají 

vedle samotných přístrojů také jejich návody k obsluze, plány typových činností, metodické 

listy apod. Důleţité jsou rovněţ návody k měření a ostatním prováděným činnostem s těmito 

přístroji, vyhotovených ve formě metodik. Takto zpracované metodiky usnadňují jednotkám 

PO zvládání pouţívání těchto přístrojů, pouţívaných při často sloţitých situacích. 

 

4.1 Určení přístroje InSpector 1000 

 

Přístroj InSpector 1000 je digitální, mnohokanálový, přenosný spektrometr vhodný 

pro sloţky podílející se na monitorování a prováděním protiradiačních opatření u událostí 

s výskytem zdrojů ionizujícího záření. Můţe být pouţit pro všechny terénní aplikace 

vyţadující měření dávky a četností impulsů, k vyhledávání zdrojů, identifikaci nuklidů 

měřením jejich aktivity, nabíráním a analýzou spekter. Nepřetrţitě podává a aktualizuje 

informace o radiačním riziku: identifikovaných nuklidech, aktivitě nuklidů nebo dávkovém 

příkonu. 

Tento přístroj poskytuje úroveň výkonnosti dříve dostupnou pouze s vysoce 

sofistikovanými laboratorními systémy na bázi počítačů. Nabízí plný výkon časem 

prověřených algoritmů pro zpracování spekter, minimalizuje indikace falešně pozitivních 

výsledků, přičemţ zvyšuje citlivost pro nízkoaktivní stíněné zdroje ze směsí zářičů, nebo 

přirozeně či úmyslně „skryté“ zdroje radioaktivního záření [1]. 

 

4.2 Popis a takticko-technická data 

 

Přístroj poskytuje pruţnou, pro aplikaci specifickou odpověď moţností pracovat se 

sondami/detektory různých velikostí a technologií. Zdroj vysokého napětí, předzesilovač a 

A/D převodník jsou vestavěny do jednotlivých sond. Přístroj automaticky rozpozná kaţdou z 

těchto inteligentních sond a vybírá pro tuto sondu s ní spojené kalibrace a další parametry. 

Kromě toho pouţití technologie zpracování digitálního signálu v inteligentní sondě přístroje 

zvyšuje jeho celkovou výkonnost v nabírání signálu (pro tvorbu spektra), přesnost, 

konzistenci a reprodukovatelnost. 
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Jasný barevný displej a přehledné uspořádání šesti tlačítek dovoluje uţivateli rychlý 

přístup ke všem reţimům a dále přepnutí z jednoho reţimu do druhého jediným stisknutím 

příslušného tlačítka. Dokonce i v zásahových rukavicích můţe uţivatel namísto těchto tlačítek 

pouţívat dotekovou obrazovku. Intuitivní uţivatelské rozhraní (navádění uţivatele při práci) 

zajišťuje nekonečnou pruţnost v terénních aplikacích. InSpector 1000 současně nabízí 

vysokou úroveň schopností spektrometrické analýzy pro speciální vyuţití.  

Základní takticko technická data jsou následující: 

 rozměry 254 x 241 x 140 mm 

 hmotnost 7,65 kg včetně externí sondy a detektoru neutronů 

 provozní teplota od –10 do +50
0
C 

 doba provozu při nabírání spektra s plně nabitou baterií 12 hod. 

 detektory - integrovaný Geiger - Müellerův detektor - pro vyšší dávkové příkony 

                                  - externí - IPRON, Scionix 1R5x1R5 NaI(Tl) scintilační sonda  

                                                - IPROL-1, Scionix 1R5x1R5 LaBr3(Ce) scintilační sonda  

                                          - IPRON-N neutronová (
3
He) sonda 

 akustický alarm (2 úrovně), optická signalizace, akustická signalizace četnosti 

impulsů 

 rozsah měření dávkového příkonu - 10nSv/h – 100 mSv/h 

 hodnota kumulované dávky - 100nSv - 1mSv 

 energetický rozsah - GM detektor - 30 keV – 1,4 MeV 

                                                 - sonda IPRON-1 NaI(Tl) - 50 keV – 3 MeV 

                                                 - sonda IPROL-1 LaBr3(Ce) - 30 keV – 3 MeV 

 paměť - 512 spekter z rozsahu 1024 kanálů 

 

4.3 Činnosti prováděné spektrometrem InSpector 1000 

 

Tento přístroj svým všestranným pouţitím umoţňuje pokrýt několik činností/oblastí 

prováděných výjezdovými skupinami chemických laboratoří.  

 

4.3.1 Měření dávkových příkonů 

 

Po zapnutí je přístroj v reţimu Dávka (DOSE) připraven měřit okamţitý dávkový 

příkon nacházející se v daném místě pouţití od 10 nSv/h aţ do hodnoty 100 mSv/h. Obsluha 
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má na výběr volbu ze sedmi druhů zobrazení, na stupnicích (Obrázek 22) nebo 

prostřednictvím sloupcových grafů (Obrázek 23). Toto zobrazení je doplněno číselným 

údajem a také akustickou indikací četnosti impulsů. Překročení jednotlivých  předem 

nastavených výstraţných úrovní je signalizováno alarmem.  

 

                     

             Obrázek 22 Lineární stupnice [1]                      Obrázek 23 Sloupcové grafy [1] 

 

4.3.2 Lokalizace zdroje ionizujícího záření 

 

Lokalizace zdroje ionizujícího záření je pomocí přístroje prováděna v reţimu 

vyhledávání (LOCATOR). Lze zvolit jednu ze dvou moţností zobrazování, a to zobrazování 

formou histogramu (Obrázek 24), nebo formou liniového grafu (Obrázek 25). Obě tyto formy 

zobrazování jsou pro lepší indikaci doplněny akustickou signalizací, určující nám okamţitou 

intenzitu záření na základě četnosti impulsů.  

Při volbě tohoto reţimu přístroj zahájí činnost a na základě změny intenzity záření 

pomáhá vyhledávat skryté či ztracené zdroje radioaktivity. Během lokalizace jsou nepřetrţitě 

vyhodnocovány hodnoty dávkového příkonu a sledovány přednastavené výstraţné úrovně a 

úrovně alarmu.  

 

                   

               Obrázek 24 Histogram [1]                               Obrázek 25 Liniový graf [1] 
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4.3.3 Určení hranic jednotlivých zón 

 

Pomocí přístroje lze na základě naměřených hodnot dávkového příkonu stanovit 

hranice jednotlivých zón slouţících pro bezpečný pohyb zasahujících osob. K tomuto účelu je 

s výhodou pouţívána externí gama sonda IPRON nebo IPROL-1. Tyto sondy obsluze 

umoţňují prostřednictvím propojovacího kabelu oddělit sondu od vlastního přístroje a 

monitorovat tak místa výskytu ZIZ s vyloučením náhlého vystavení se vysokému dávkovému 

příkonu. 

 

4.3.4 Identifikace zdroje ionizujícího záření 

 

Po spuštění nabírání a analýzy spektra nám přístroj na základě energie a intenzity 

záření lokalizuje polohu jednotlivých píků a vypočte jejich plochu. 

Takto získané údaje porovnává s vybranou knihovnou a stanovuje příslušný 

radionuklid. Přístroj má k dispozici celkem 10 knihoven, ve kterých jsou jednotlivé 

radionuklidy zatříděny podle druhu provozu, ve kterém se nejčastěji vyskytují. 

 

4.3.5 Stanovení/odhad aktivity ZIZ 

 

Na základě identifikace radionuklidu je přístrojem okamţitě vyhodnocena a stanovena 

aktivita daného zdroje, s hodnotou určenou ve vzdálenosti 0,25 m od zdroje.  

Tato činnost je dále rozebírána v kapitole 4.4.5. 

 

4.3.6 Spektrometrické měření odebraných vzorků 

 

Touto činností se zjišťuje přítomnost kontaminantů v odebraných vzorcích, zejména 

ţivotního prostředí. Zjištěním a identifikací příslušného radionuklidu obsaţeného ve vzorku, 

je moţno stanovit jeho aktivitu. Přístroj lze za pomocí spektrometrické soupravy pouţít jak 

v místě mimořádné události, tak v mobilních či stacionárních laboratořích. Spektrometrická 

souprava pouţívaná VS CHL pro stanovení objemové kontaminace odebraných vzorků je 

vyobrazena na Obrázku 26. 
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Obrázek 26 Spektrometrická souprava (DC-5A-94) 

 

4.3.7 Detekce neutronů 

 

Přístroj umoţňuje pomocí neutronové sondy IPRON-N aktivovanou (
3
He) detekovat 

neviditelné svazky neutronového záření. Díky předem nastavených výstraţných úrovní, 

dokáţe včas upozornit na tento druh záření. 

  

Následující kapitola 4.4 se bude zabývat experimentálním činnostem prováděných s 

digitálním spektrometrem InSpector 1000.  

Vzhledem k rozsáhlému pouţití tohoto přístroje se zaměřuji pouze na dvě činnosti, a 

to identifikaci zdroje ionizujícího záření a stanovení/odhad aktivit ZIZ. 

 

4.4 Experimentální část měření se spektrometrem InSpector 1000 

 

Základním úkolem bylo zjistit nastavení parametrů spektrometru InSpector 1000 na 

hodnoty, při kterých bude schopen přístroj v co nejkratším čase identifikovat radionuklidy a 

určit jejich aktivitu. Lokalizace identifikačních píků je zobrazena v reţimu spektroskopie 

(SPEC) vybarvením plochy píku modrou barvou (červenou, pokud pík byl lokalizován, ale 

nebyl mu přiřazen ţádný známý radionuklid), viz. Obrázek 27. 

 



 42 

 

Obrázek 27 Zobrazení identifikačních píků [1] 

 

Hodnoty, které byly pro toto nastavení sledovány: 

 Nastavení MCA analyzátoru v závislosti na době lokalizace píků; 

 Hodnota parametru významnosti vzhledem k době potřebné k identifikaci 

radionuklidů; 

 Doba identifikace v závislosti na hodnotě dávkového příkonu; 

 Závislost mrtvé doby detektoru na hodnotě dávkového příkonu; 

 

Pro tento úkol byl pouţit radionuklid radium (
226

Ra) pro své široké zastoupení píků ve 

spektru. Tento přírodní radionuklid je identifikovatelný lokalizací šesti píků o energiích. Tyto 

energie jsou uvedeny v Tabulce 4 (dle knihovny radionuklidů ANSI). 

 

                 Tabulka 4 Hodnoty energií radionuklidu 
226

Ra 

Energie (keV) Výtěţek (%) 

186,100 3,5 

295,220 18,4 

351,990 35,5 

609,312 44,1 

1120,287 14,4 

1764,494 15,2 

 

Vzhledem ke skutečnostem, ţe rozsah mnohokanálového analyzátoru byl u pouţitého 

přístroje nastaven na hodnotě 1536 keV, nepředpokládal se výskyt posledního zmiňovaného 

píku (1764,494keV). 

Hodnota přírodního pozadí v měřeném prostoru byla 0,15 µSv/h. 
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Autorekalibrace byla provedena pomocí kontrolního etalonu od přístroje GR 135 

Exploranium, 
137

Cs (660, 4 keV) o aktivitě 8,25 kBq (01/2001).  

Následně byla provedena kontrola energetické kalibrace (lineární) a kontrola účinnostní 

kalibrace (kvadratická). 

 

4.4.1 Nastavení MCA analyzátoru v závislosti na době lokalizace píků 

 

Problematika nastavování reţimu nastavení mnohokanálového analyzátoru (MCA) 

spočívá ve změně jednoho ze dvou měnitelných parametrů (rozsah energie, kanály), čímţ 

dojde k upravení hodnoty vysokého napětí detektoru na hodnotu, která je pro tento detektor 

doporučena. Následně je potřeba provést autorekalibraci nebo úplnou kalibraci, vedoucí 

k seřízení energetické kalibrace detektoru a k posunutí píku zdroje do jeho standardní    

polohy [1]. 

Při měření byla hodnota rozsahu energie ponechána na standardní hodnotě 1536 KeV 

a byly brány v potaz pouze dvě hodnoty rozsahu kanálů a to 512 a 1024.  

Pro tento úkol bylo z hlediska vyloučení statistické chyby provedeno celkem 16 

měření u kaţdého z deseti volitelných parametrů významnosti. Průměrná doba lokalizace 

píků, respektive hodnoty třetího kvartilu, byly u jednotlivých parametrů porovnány a 

zavedeny do grafu (Obrázek 28).  

Z hlediska rychlejší identifikace radionuklidu při úrovní dávkového příkonu             

0,3 µSv/h, bylo přikročeno při dalších měřeních ke skutečnostem, ţe doba lokalizace 

hledaných píků byla u rozsahu kanálů s hodnotou 1024 (Tabulka 1, Příloha 1) přibliţně 

dvojnásobně vyšší neţ u kanálů 512 (Tabulka 2, Příloha 1).  

Proto byla ostatní měření prováděna s nastavením rozsahu 512 kanálů, který zajišťoval 

rychlejší lokalizaci píků radionuklidu, která je pro rychlou identifikaci potřebná a ţádoucí.  
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Závislost nastavení hodnoty rozsahu kanálů na době lokalizace píků 
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Obrázek 28 Graf závislosti hodnoty rozsahu kanálů na době lokalizace píků 

 

4.4.2 Volba hodnoty parametru významnosti vzhledem k době potřebné 

k identifikaci 

 

Hodnota parametru významnosti se ve spektroskopii pouţívá k eliminaci 

nevýznamných píků, které byly při lokalizaci spektra společně vyhledány. Tyto nevýznamné 

píky, které mají hodnotu parametru významnosti menší, neţ je nastavená prahová hodnota, 

jsou při identifikaci ignorovány [1]. Tento parametr lze nastavovat v rozmezí 0 aţ 10, 

respektive 9,99 (bezrozměrná jednotka). 

 

Úkolem bylo zjistit vhodnou hodnotu parametru významnosti pro různé hodnoty 

dávkových příkonů v závislosti na čase potřebném k identifikaci předem zvoleného 

radionuklidu 
226

Ra.  

Protoţe se nepředpokládala delší doba lokalizace píků vyšší neţ 20 min., (coţ se při 

měření potvrdilo) byla hodnota maximální doby měření nastavena na 1000 sekund. 

Byly stanoveny hodnoty jednotlivých dávkových příkonů v závislosti na vzdálenosti 

detektoru od zdroje záření. Tyto hodnoty byly následující : 

 dvojnásobná hodnota pozadí – 0,30 μSv/h; 

 1 μSv/h; 

 3 μSv/h; 

 10 μSv/h; 
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Ke kaţdé hodnotě bylo opět provedeno celkem 16 měření u kaţdého parametru 

významnosti 1 aţ 10, byl sledován čas lokalizace všech pěti píků, případně dalších píků, které 

byly při měření nalezeny. Při tom byly sledovány hodnoty stanovených aktivit, hodnoty mrtvé 

doby a procentuelní chyby, s jakou byl radionuklid stanoven. 

 

U dávkového příkonu 0,30 μSv/h bylo při měření zjištěno, ţe všechny píky 

zkoumaného vzorku 
226

Ra byly lokalizovány v čase od 106,20 s (parametr 7) aţ do 127,9 s 

(parametr 10). Naměřené hodnoty jsou zobrazeny v Tabulce 2 Přílohy 1. 

Vzhledem k dodrţení stejné geometrie měření byly odchylky aktivity stanovená 

přístrojem minimální a pohybovaly se okolo hodnoty 2,83E+04 Bq. Procentuelní chyba 

měření byla cca 2%.  

 

U dávkového příkonu 1 μSv/h byl zjištěn rozsah doby měření od 48,60 s (parametr 1) 

do 60,10 s (parametr 5). Tabulka 3 Přílohy 1 uvádí naměřené hodnoty. 

Aktivita zkoumaného radionuklidu se pohybovala kolem hodnoty 1,56E+05 Bq a 

procentuelní chyba měření byla při první identifikaci píků cca 4%, po uplynutí času přibliţně 

30 s došlo ke korekci aktivity na hodnotu 1,72E+05 Bq a sníţení procentuelní chyby na 

hodnotu pod 2%. 

 

U dávkového příkonu 3 μSv/h se doba lokalizace identifikačních píků pohybovala 

v rozmezí od 48,25 (parametr 7) aţ do 58,90 s (parametr 9) viz Tabulka 4, Přílohy 1. 

Aktivitu stanovil přístroj na hodnotu přibliţně 4,84E+05 Bq s průměrnou chybou 

měření 2,9% a po uplynutí cca 20 s byla aktivita upravena na hodnotu 5,13E+05 Bq. Chyba 

měření se pohybovala pod hranicí 1%. 

 

Při úrovni dávkového příkonu 10 μSv/h byla lokalizace píků zaznamenána v čase od 

37,40 (parametr 6) do 45,00 (parametr 9). Naměřené údaje jsou uvedeny v Tabulce 5,   

Přílohy 1. U takto vysokého dávkového příkonu se procentuelní chyba aktivity pohybovala 

pod hodnotou jednoho procenta. 

 

Výsledné hodnoty třetího kvartilu získané při jednotlivých měřeních jsou pro grafické 

znázornění závislosti doby lokalizace radionuklidu na hodnotě parametru a dávkovém příkonu 

zobrazeny v grafu Obrázku 29. 
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Závislost doby lokalizace píků 
226

Ra na hodnotě parametru 

významnosti 
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Obrázek 29 Graf závislosti doby lokalizace píků na hodnotě 

                                parametru významnosti a dávkovém příkonu 

4.4.3 Doba identifikace radionuklidu v závislosti na hodnotě dávkového příkonu 

 

Na základě předchozích zjištění byl vybrán pro další měření pouze jeden parametr 

významnosti (6) a provedena série měření ke zjištění vlivu velikosti dávkového příkonu na 

době potřebné k lokalizaci identifikačních píků radionuklidu 
226

Ra. 

Bylo provedeno celkem 16 měření u kaţdé hodnoty dávkového příkonu (0,3; 1; 3; 10; 

20; 30; 50; 100 μSv/h) a sledován čas potřebný k lokalizaci identifikačních píků. Naměřené 

údaje jsou uvedeny v Tabulce 1, Přílohy 2. 

Výsledkem bylo zjištění, ţe s rostoucím dávkovým příkonem do hodnoty 10 μSv/h 

doba lokalizace píků klesá a od hodnoty 20 μSv/h začíná stoupat.  

Závislost je uvedena formou grafu v Obrázku 30. Měření bylo provedeno s tzv. 

skutečným časem bez započítávání mrtvé doby detektoru. Mrtvá doba je rozebírána v kapitole 

4.4.4. 
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Obrázek 30 Graf průměrné doba lokalizace píků 

226
Ra v závislosti 

                                na hodnotě dávkového příkonu 

 

4.4.4 Velikost mrtvé doby detektoru v závislosti na hodnotě dávkového příkonu 

 

Mrtvou dobou detektoru se rozumí časový interval, trvající od doby detekce jedné 

částice, po kterou detektor není schopen správně detekovat další částici. Během této doby je 

detektor buď necitlivý k záření, nebo příp. druhý odezvový signál by byl totoţný s prvním. 

Mrtvá doba detektoru vede ke sniţování detekční účinnosti, přičemţ tato detekční účinnost 

není konstantní, ale je závislá na intenzitě analyzovaného záření - vzniká nelinearita odezvy, 

vedoucí k výrazným chybám v měřících procedurách [21]. 

Při tomto úkolu byl sledován vliv hodnoty dávkového příkonu na výslednou velikost 

mrtvé doby detektoru. Byly vybrány hodnoty dávkového příkonu 0,3; 1; 3; 10; 20; 30; 50; 

100; 200; 350 μSv/h a následně provedena série měření vedoucí k lokalizaci píků a 

identifikaci daného radionuklidu. Po identifikaci radionuklidu bylo přerušeno nabírání spektra 

a odečtena hodnota mrtvé doby zaznamenána přístrojem. Následně byly jednotlivé hodnoty 

pro názornost zaznamenány a zavedeny do grafu (Obrázek 31).  
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Závislost mrtvé doby na dávkovém příkonu
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  Obrázek 31 Graf velikosti hodnoty mrtvé doby na hodnotě dávkového 

                            příkonu 

 

4.4.5 Stanovení aktivity radionuklidů 

 

Reţim identifikace radionuklidů přístroje InSpector 1000 umoţňuje zobrazovat 

aktivitu identifikovaného radionuklidu a hodnotu její chyby v procentech, nebo věrohodnost 

údaje o spolehlivosti. Přístroj automaticky provádí korekci aktivity ZIZ na vzdálenost 0,25 m 

od čela detektoru (geometrie pro typovou účinnostní kalibraci předpokládá bodový zdroj ve 

vzdálenosti 0,25 m od sondy) [1]. 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl následující úkol soustředěn na 

vytvoření tabulky s koeficienty pro přepočet aktivity určené přístrojem na vzdálenost, ve které 

je měření prováděno.  

Obecně platí, ţe hodnota aktivity roste přímo úměrně se čtvercem vzdálenosti. Pro 

výpočet koeficientů byl pouţit následující vzorec (Rovnice 1) : 

 

2

1

2

.
R

R
Koef         Rovnice 1 

 

Koef. koeficient přepočtu aktivity 

R vzdálenost od ZIZ v (m) 

R1
 

geometrie účinnostní kalibrace přístroje InSpector 1000 (R1  = 0,25 m) 
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Tabulka s vypočtenými koeficienty je součástí příloh Metodiky identifikace a odhadu 

aktivity radionuklidů pomocí přístroje InSpector 1000 (Návrh) uvedené v Příloze 3. 

Správnost vypočítaných koeficientů byla následně ověřena měřením na kontrolním 

etalonu. 

Etalon pro toto měření byl radionuklid 
137

Cs o aktivitě 95,03 kBq. Ref. datum 15. 10. 

1999. Přepočtená aktivita etalonu ke dni měření 16. 4. 2009: 76,39kBq. 

Tabulka.5 uvádí výsledky měření. 

 

Tabulka 5 Hodnoty aktivity zkoumaného vzorku 
137

Cs 

Vzdálenost v 

(m) 
Aktivita v (kBq) 

Chyba měření v 

(%) 

Koef. přepočtu 

vzdálenosti 

Skutečná 

aktivita v (kBq) 

0,25 97,5 1,3 1 97,5 

0,5 27,6 2,0 4 110,4 

0,75 12,2 2,5 9 109,8 

1 6,43 2,8 16 102,88 

 

Tabulka byla navrţena k přepočtu do vzdálenosti 10 m a proto bylo potřeba ověřit 

správnost na ZIZ větší aktivity. Toto měření bylo provedeno na radionuklidu 
60

Co o 

nominální aktivitě 487 MBq. Referenční datum 17. 10. 2006. Při přepočtu aktivity ke dni 

měření byla aktivita ZIZ stanovena na 373,51 MBq. 

Tabulka 6 uvádí hodnoty aktivity zjištěné přístrojem InSpector 1000 při kontrolním 

měření. 

 

Tabulka 6 Hodnoty aktivity zkoumaného vzorku 
60

Co 

Vzdálenost v 

(m) 
Aktivita v (MBq) 

Chyba měření v 

(%) 

Koef. přepočtu 

vzdálenosti 

Skutečná 

aktivita v 

(MBq) 

0,25 101,4 0,3 1 101,4 

0,5 25,9 0,2 4 103,6 

1 6,78 0,7 16 108,48 

2 1,73 0,2 64 110,72 

3 0,767 0,4 144 110,448 

4 0,446 0,5 256 114,176 

5 0,291 0,8 400 116,4 

6 0,192 1,2 576 110,592 

7 0,143 1,2 784 112,112 

8 0,11 1,3 1024 112,64 

9 0,0845 1,4 1296 109,512 

10 0,0692 1,2 1600 110,72 
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Z těchto měření a získaných údajů uvedených v Tabulce 5 a 6 [sloupec „Skutečná 

aktivita v( MBq)“] vyplývá, ţe hodnoty uváděné přístrojem InSpector 1000 jsou po přepočtu 

dle tabulky, téměř totoţné ve všech vzdálenostech. Rozdíl je pouze v nominální hodnotě 

aktivity ZIZ a aktivity odhadnuté přístrojem, která se však pohybuje ve stejném řádu a je pro 

prvotní odhad výjezdovou skupinou CHL postačující. 

 

4.4.6 Závěr z experimentální části měření 

 

Závěrem této experimentální části je Návrh metodiky identifikace radionuklidů a 

odhadu aktivity pomocí mobilního digitálního spektrometru InSpector 1000, která je uvedena 

v Příloze 3. 

Pro nejvhodnější nastavení hodnoty doby potřebné k identifikaci radionuklidu, je 

potřeba umístit detektor na úroveň dávkového příkonu od 3 μSv/h do 10 μSv/h. Doba 

postačující k jeho identifikaci by za ideálních podmínek měla dosahovat hodnoty 60 sekund. 

Vzhledem k uskutečněným měřením je vhodné pro rychlou identifikaci a odhad 

aktivity v dávkovém příkonu od 3 μSv/h do 10 μSv/h. pouţít nastavení parametru 

významnosti na hodnotu od parametru 5 do parametru 7. 

Podle výše uvedených měření byly dále sestaveny hodnoty parametrů, které vyplývají 

z jednotlivých pokusů. Tyto parametry jsou uvedeny v Tabulce 1, která je součástí metodiky 

uvedené v Příloze 3 článku 4.1. a znázorňuje a dále doporučuje nastavení jednotlivých 

parametrů přístroje InSpector 1000 na uvedené hodnoty. 

Tyto parametry přispějí ke snadnějšímu a efektivnějšímu měření při moţném výskytu 

radionuklidů v prostředí. Dále bude s těmito závěry moţnost rychlejšího vyhodnocení 

stávající mimořádné situace. Výsledky povedou ke kvalitnějšímu rozhodování v procesu 

identifikace a lokalizace nuklidů a k vyhodnocení a stanovení závěrečných opatření vedoucích 

ke sníţení následků radiační mimořádné události. 
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Závěr 

 

V první části diplomové práce je podrobně rozepsán současný stav řešení 

mimořádných událostí s výskytem zdrojů ionizujícího záření a radioaktivních látek. Podrobně 

jsou hodnoceny činnosti předurčených jednotek poţární ochrany, zejména výjezdových 

skupin chemických laboratoří HZS ČR. Velký důraz byl kladen především na činnosti této 

výjezdové skupiny, která můţe nabídnout veliteli zásahu odbornou pomoc při řešení těchto 

událostí, zejména v zabezpečení speciálních úkolů v oblasti radiačního průzkumu, 

dozimetrické a radiologické kontroly, zjišťování kontaminace a účinnosti dekontaminace 

zasahujících sloţek IZS a událostí zasaţeného obyvatelstva.  

V následující části je detailně popsáno mobilní přístrojové vybavení, kterým 

výjezdové skupiny chemických laboratoří disponují. Jedním z cílů této práce bylo 

specifikovat tyto technické prostředky, vymezit jejich parametry, výhody pouţití ale také i 

nevýhody. Navazující kapitola hodnotí stav tohoto vybavení vzhledem k předpokládaným 

činnostem prováděných výjezdovou skupinou CHL HZS ČR v místech mimořádných 

událostí. 

Závěrečná část diplomové práce se zabývá mobilním digitálním spektrometrem 

InSpector 1000, vhodným k sofistikovanému monitorování dané radiační situace v místě 

zásahu s výskytem radioaktivních látek. Popisuje jej, vymezuje jeho základní parametry a 

uvádí činnosti jím prováděné. Na základě experimentálních měření s výše popsaným 

spektrometrem navrhuje metodiku pro identifikaci a odhad aktivit zdrojů ionizujícího záření.  

Praktické vyuţití této metodiky přispěje k sjednocení činností prováděných 

výjezdovými skupinami chemických laboratoří HZS ČR, zejména jejich mobilních skupin. 

Její zaměření můţe být vhodné i jako návod k činnostem pro výjezdové a mobilní skupiny 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vyuţití můţe dosáhnout i na mobilní skupiny 

ostatních ministerstev, která jsou v této problematice rovněţ vázána součinnostními 

dohodami, případně na instituce, které jsou tímto přístrojem vybaveny. 
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Diplomová práce: Vyuţití přístroje InSpector 1000 výjezdovými skupinami CHL HZS 

Zpracoval: Robert Jalůvka                                                       

Příloha 1 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra 

 

Tabulka 1 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra v úrovni dávkového příkonu 0,3μSv/h a při rozsahu 1024 kanálů 

 

Tabulka 2 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra v úrovni dávkového příkonu 0,3μSv/h a při rozsahu 512 kanálů 

 0,3/1024 Počet měření     

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 průměr 3 kvartil 

1 231 163 183 208 208 213 208 217 191 196 231 148 213 218 176 192 199,8 208 

2 228 193 214 226 158 196 238 238 178 161 303 194 203 199 225 178 208,2 201 

3 172 185 178 220 221 224 186 229 248 241 201 227 255 198 210 182 210,9 215,1 

4 192 215 257 199 207 213 221 233 226 185 205 378 211 299 208 191 227,4 211,9 

5 290 227 166 228 246 222 209 222 264 237 241 252 314 264 219 193 237,1 232,3 

6 281 195 287 284 241 241 260 157 140 179 211 221 226 291 270 301 236,5 240,8 

7 225 186 227 244 240 221 219 283 256 222 232 233 244 231 205 261 233 231,6 

8 247 265 282 250 122 220 184 241 284 286 137 264 234 172 198 310 230,9 244 

9 218 246 212 180 238 263 222 236 223 207 258 247 213 191 250 244 228,1 229,6 

10 245 243 256 198 199 179 300 202 221 225 231 238 214 239 252 233 229,5 232 

0,3/512 Počet měření     

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 průměr 3 kvartil 

1 124 128 107 122 120 106 90,6 133 100 112 102 108 112 112 109 113 112,5 111,7 

2 93,1 125 111 131 104 105 119 126 123 99,2 135 113 112 116 116 110 114,8 114,2 

3 110 110 125 130 99,6 100 117 109 107 107 125 135 118 139 121 135 118 117,4 

4 116 106 133 87,8 132 118 98,2 121 70,6 131 118 115 82 111 134 124 112,4 117,2 

5 112 117 124 96,9 117 84,2 99,4 82,9 110 120 113 117 114 107 109 112 108,4 111,8 

6 104 114 99,5 105 122 128 108 113 141 129 92,2 131 101 96,3 112 112 112,9 111,7 

7 106 135 96,9 111 77,2 75,6 110 93,1 92,5 107 85,6 114 116 111 94,1 128 103,3 106,2 

8 119 101 144 103 154 114 102 110 115 85,1 113 79,4 103 136 123 91,4 112 111,3 

9 118 112 174 101 91,9 117 105 113 119 99,1 106 102 103 116 113 91,4 111,3 108,8 

10 144 125 112 132 137 129 119 118 112 130 127 134 129 124 140 114 126,6 127,9 
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Příloha 1 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra 

 

Tabulka 3 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra v úrovni dávkového příkonu 1 μSv/h při rozsahu 512 kanálů 

 

Tabulka 4 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra v úrovni dávkového příkonu 3 μSv/h, při rozsahu 512 kanálů 

 1/512 Počet měření     

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 průměr 3 kvartil 

1 42 52,2 62,1 43,6 45,4 41,2 43,8 50,5 66,1 55,9 96,2 46,7 45,6 37 75,8 56,4 53,78 48,6 

2 54,2 56,6 40,1 46,1 47,8 66,7 39,1 61,3 48,5 55,8 39,9 65,6 58,5 68,8 52,3 56,2 53,59 55 

3 50,4 49,3 51,7 46,3 60,7 47,1 40,6 52,4 55,1 53,8 62,7 43,4 61 53,5 56,8 73,4 53,64 52,95 

4 48,9 69,3 63 80,3 55,3 53,4 59,3 75,3 42,9 61 54,4 50,4 71,9 54,7 48 47 58,44 55 

5 59,6 57,6 60,6 40,5 57,7 46,5 74,9 39,7 41,9 65,9 38,9 71,8 71,6 65,2 73,4 71,1 58,56 60,1 

6 48,7 38,5 40,3 68,5 40,2 60,4 64,8 50,9 51,6 41,9 54,1 54,7 48,9 79,6 65 51 53,69 51,3 

7 56,2 62,2 52,4 59,5 56,2 42,8 58 42,2 47,2 57 39,7 56,9 67,9 46,8 62,1 65,8 54,56 56,55 

8 125 41,8 46,7 56,4 97,3 52,8 84,4 58,1 58,2 58,6 53,1 51,1 57,6 63,9 51,8 54,7 63,23 57 

9 40,2 49,1 77,4 44,1 47,5 49,6 105 53,1 39,2 40,2 46,7 46,7 60,6 66,2 56,8 77,7 56,24 49,35 

10 61,3 36,8 51,5 58,4 53 74,2 42,1 56,2 50,2 37,6 54,2 41,5 52,3 59,9 55,5 51,1 52,24 52,65 

3/512 Počet měření     

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 průměr 3 kvartil 

1 50,1 59,3 55,8 43,9 53,8 46,3 63,6 67 40,2 54,8 53,5 38,1 57,7 60,4 75,7 52 54,51 54,3 

2 57,4 55,7 72,5 50,3 52,3 44,4 58,6 40,2 46,5 39,1 40,5 58,1 47,2 58,9 43,7 55 51,28 51,3 

3 57,3 57,7 34,4 53,9 49,3 58 51,8 66,3 59,6 56,1 44,4 49,2 52,2 45,4 51,9 56,9 52,78 53,05 

4 62,5 50,7 55,6 41,9 44,8 56,8 51,5 60,6 61,8 48,9 46,7 51,9 71,3 51,8 50 52,9 53,73 51,85 

5 56,5 42,4 68,4 46,6 54,9 41 53,6 52,2 42,7 52,4 55,7 47,8 70,7 56,1 45,8 51,9 52,42 52,3 

6 73,5 45,7 55,7 44,9 47,3 36,7 60,7 61 46,7 44,9 54,4 49,9 57,3 45,2 47,8 62,9 52,16 48,85 

7 45,5 48,4 47,3 60,9 55,6 40,9 64,8 52,2 55,5 41,4 33,5 40,1 50,7 45,4 48,1 60,8 49,44 48,25 

8 57,1 64,7 67,7 51,7 51,3 41,2 50,4 66,1 66,3 54,6 68,6 53,7 58,7 54,9 67,7 58,6 58,33 57,85 

9 67,6 58 45,9 58,8 49,5 68,8 61 62,6 63,1 59 58,3 49,8 50,9 62,9 60 52,4 58,04 58,9 

10 65,7 49,7 44,3 48,6 55 42,5 53,4 48,8 54 57,4 61,7 39,8 48,8 60,1 48,8 61,2 52,49 51,55 
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Tabulka 5 Hodnoty doby lokalizace píků 
226

Ra v úrovni dávkového příkonu 10 μSv/h, při rozsahu 512 kanálů 

 

 

 

 

 

 

 

10/512 Počet měření   

Parametr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 průměr 3 kvartil 

1 45,6 41,6 39,6 36,7 46,4 34,8 39,6 37,3 36,8 44,7 43,4 43 38,6 41,7 45,8 36,8 40,78 40,60 

2 31,4 39,4 34,1 41,3 37,2 40,2 43,8 36,6 51,1 48,5 43,7 39,3 38,2 45,2 40,2 40,2 40,65 40,20 

3 46,4 32 36,4 37 43,1 37,8 33,9 30 61,8 48,3 38,6 37,5 47,3 40,9 35,1 37,6 40,23 37,70 

4 42,8 34,5 42 41 30,2 38,1 44,7 52,2 33,4 33 42,8 49,5 29,8 40,3 38 43,4 39,73 40,65 

5 41,4 52,4 34,2 58,9 44,3 44,5 41,9 42,1 38 44,3 41,7 34 45,5 46,2 35,6 36,3 42,58 42,00 

6 38,2 48,6 36 34,1 42,3 38,5 35,9 24,9 51,1 37 40,8 37,9 35,3 35,8 35,2 38,5 38,13 37,45 

7 37,2 45,7 31,9 38,7 37,2 49,1 39,8 43 51,1 42,8 49,2 37 42,8 34,5 35,3 34,3 40,60 39,25 

8 40,8 40,7 44,9 44,8 36,2 33,8 48,7 53,1 44 45 38,6 31,8 42,3 46,9 42,4 32,5 41,66 42,35 

9 29,4 49,3 37,3 41,7 47,3 44,5 36,1 48,8 29,6 38,3 45,5 49,3 44 47,4 45,7 48,9 42,69 45,00 

10 38,4 45,5 41,3 42,8 35,9 37,6 44,8 43,8 33,7 43,5 47,3 49 45,2 37,4 33,6 38,1 41,12 42,05 
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Příloha 2 Závislost doby lokalizace píků226Ra na hodnotě dávkového příkonu 

 

Tabulka 1 Doba lokalizace píků 
226

Ra v závislosti na hodnotě dávkového příkonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

měření 
Hodnota dávkového příkonu v µSv/h 

  0,3/1024 0,3 1 3 10 20 30 50 100 

1 290,2 111,7 59,6 56,5 41,4 158,2 224,1 201,5 289,7 

2 226,9 116,9 57,6 42,4 52,4 76,1 217 243 264,2 

3 166,4 124,1 60,6 68,4 34,2 94,1 178,8 202,5 310,5 

4 228,1 96,9 40,5 46,6 58,9 100,6 154,6 246,8 287,9 

5 246,1 117 57,7 54,9 44,3 113,7 237,9 185,6 310,1 

6 222,3 84,2 46,5 41 44,5 72,2 250,8 230,5 392,8 

7 208,5 99,4 74,9 53,6 41,9 153,6 196,8 254,3 300 

8 222,3 82,9 39,7 52,2 42,1 118,6 265,1 254,3 300 

9 264,4 110,4 41,9 42,7 38 86,8 256,7 197,3 300 

10 236,5 119,6 65,9 52,4 44,3 112,6 288,2 187,9 300 

11 241,2 112,9 38,9 55,7 41,7 96,5 179,9 185 300 

12 252,1 116,9 71,8 47,8 34 124,7 186,8 232,1 300 

13 313,9 113,6 71,6 70,7 45,5 100,5 196,7 218,3 300 

14 264 106,7 65,2 56,1 46,2 148,7 182,7 192,3 300 

15 218,7 108,6 73,4 45,8 35,6 122,8 188,3 271,3 300 

16 192,7 111,8 71,1 51,9 36,3 87,1 278,2 201,4 300 

Σ 3794,3 1733,6 936,9 838,7 681,3 1766,8 3482,6 3504,1 4855,2 

Σ/16 237,14 108,35 58,56 52,42 42,58 110,42 217,66 219,01 303,45 
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Příloha 3 Metodika identifikace radionuklidů a odhadu aktivity 
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Úvod 

 

Metodika je určena pro výjezdové skupiny chemických laboratoří HZS krajů k 

provádění identifikace radionuklidů a odhadu jeho aktivity pomocí mobilního digitálního 

spektrometru InSpector 1000. Činnost je prováděná při monitorování radiační situace v místě 

mimořádné události s výskytem radioaktivních látek u jiţ provedené lokalizace zdroje 

ionizujícího záření. Tato metodika můţe být vhodnou pomůckou také pro ostatní sloţky, 

zabývající se problematikou detekce a identifikace radionuklidů. 
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1 Terminologie a zkratky 

 

V této části jsou vysvětleny pojmy pouţité v Návrhu metodiky identifikace a odhadu 

aktivity zdroje ionizujícího záření [5]. 

 

Aktivita – veličina udávající počet přeměn jader v určitém mnoţství radionuklidu za jednotku 

času. Jednotka je  1Bq (becquerel). 

Bezpečnostní zóna – prostor vymezený hodnotami dávkového příkonu od 10 μGy/h do   

1000 μGy/h, ve kterém se dodrţují stanovená reţimová opatření. 

Fotopík (pík) – forma zobrazení jednotlivých energetických skupin fotonů gama ve spektru. 

FWHT – šířka plochy píku, měřená v 1/2 výšky lokalizovaného píku. 

FWHM – šířka plochy píku měřená v 1/10 výšky lokalizovaného píku. 

Mrtvá doba – je časový interval od detekce jedné částice, po kterou detektor není schopen 

správně detekovat další částici. 

Nebezpečná zóna – prostor obklopující místo výskytu zdroje ionizujícího záření, vymezený 

hranicí nebezpečné zóny hodnotou nad 1000 μGy/h. 

Přírodní pozadí – hodnota dávkového příkonu, resp. příkonu dávkového ekvivalentu měřená 

1m nad terénem. Hodnoty v ČR se pohybují v rozmezí 0,05 aţ 0,30 μGy/h, resp. μSv/h. 

Poločas rozpadu – doba, za kterou se přemění polovina celkového počtu atomárních jader 

příslušného radionuklidu. Hodnota důleţitá z hlediska radiační zátěţe. 

Radionuklid – radioaktivní atomy, vysílající různé druhy záření a podléhající radioaktivní 

přeměně.  

Ţivé spektrum – aktuálně nabírané a analyzované spektrum fotonů. 
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2 Spektrometrie záření gama  

 

V této kapitole bude uvedeno základní názvosloví a terminologie pouţívané ve 

spektrometrii záření gama [4]. 

 

Záření gama je vysokoenergetické elektromagnetické záření vznikající deexcitací 

vzbuzených hladin atomového jádra.  U radioaktivity se jedná o deexcitaci vzbuzených hladin 

dceřiného jádra vzniklého po radioaktivní přeměně. 

Jedná se o záření nepřímo ionizující - jeho kvanta nejsou elektricky nabita; svou 

kinetickou energii předávají v látce nejprve nabitým částicím (většinou elektronům), a ty 

teprve přímými účinky na atomy látku ionizují.  

Detekce fotonového záření gama se díky své pronikavosti nejsnadněji provádí 

pomocí scintilačních detektorů, kde kvantum měřeného neviditelného záření  vniká do 

scintilačního krystalu, kde se absorbuje a část jeho energie se přemění na záblesk (scintilaci) 

viditelného světla dopadajícího na fotonásobič. Takto zpracované světlo se přemění na 

elektrický signál, který je pomocí zesilovače zesílen a veden na analogově-digitální 

převodník, kde se analogová velikost amplitudy impulsu převede na digitální bitovou 

kombinaci. Následně je signál pomocí mnohokanálového analyzátoru převeden na 

zobrazované scintilační spektrum. Jednotlivé fotony jsou ve spektru zobrazeny formou 

fotopíku, jehoţ poloha je určena energií záření na vodorovné ose spektra a intenzita (četnost) 

určuje plochu pod fotopíkem. 

Pro přesnou funkci přístroje je nutné provést energetickou kalibraci 

spektrometrického detektoru, vedoucí ke stanovení správného měřítka na vodorovné ose 

vycházející ze skutečnosti, ţe energie záření absorbovaná v detektoru je přímo úměrná 

amplitudě výstupních impulsů. 

 Pro energetickou kalibraci je potřeba změřit spektrum nejméně tří radionuklidů v celé 

oblasti energií Eγ, které nás zajímají, stanovit polohy jejich fotopíků Ψγ a takto získanými 

kalibračními body [Eγ, Ψγ] proloţit kalibrační přímku (popř. křivku při větších odchylkách od 

linearity). Průmětem jejich hodnot Eγ získáme energetickou kalibraci vodorovné osy 

zobrazené na Obrázku 1. 
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Obrázek 1 Graf energetické kalibrace záření γ [4] 

 

Detekční účinnost detektoru j obecně výrazně závislá na energii záření gama, pro 

malé energie záření gama je detekční účinnost nízká, neboť tyto fotony jsou absorbovány 

vstupním okénkem a obtíţně pronikají do citlivého objemu detektoru. Proto nejdříve detekční 

účinnost s energií roste a pro energie cca 60 - 100 keV dosahuje maxima. Poté detekční 

účinnost s rostoucí energií pomalu klesá; při vyšších energiích stále větší část fotonů γ prolétá 

citlivým objemem detektoru, aniţ dojde k absorpci fotoefektem. 

  Pro absolutní kalibraci detekční účinnosti je třeba změřit spektra několika spektrometrických 

etalonů o přesně známé aktivitě a tím intenzitě Iγ záření gama různých energií Eγ, 

zintegrováním stanovit plochy pod fotopíky Sγ a takto vzniklými kalibračními body [Eγ, Sγ] 

proloţit kalibrační křivku η(Eγ). Pokud stačí jen relativní kalibrace detekční účinnosti, lze 

pouţít vhodný radionuklid s několika liniemi záření γ a proloţením těchto bodů vznikne 

kalibrační křivka podle Obrázku 2. 

 

 

Obrázek 2  Graf účinnostní kalibrace záření γ [4] 
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Energetická kalibrace spektrometru InSpector 1000 

Vzhledem ke známé charakteristice pouţívaného detektoru, dodává výrobce pro 

jednodušší provedení energetické kalibrace u přístroje InSpector 1000 kalibrační soubory, 

které jsou zavedeny v paměti přístroje.  

Přístroj je schopen komunikovat se všemi dodávanými typy inteligentních sond 

(IProbe), které při jakékoli výměně umoţňují automatickou rekonfiguraci a rekalibraci této 

sondy. Po prvním připojení inteligentní sondy dojde k dotazu na její sériové číslo a provozní 

parametry (typ, sondy, provozní vysoké napětí, rozlišení,…). Poté přístroj automaticky 

provede trvalý záznam o provedených kalibracích spojovaných s touto sondou v paměti 

přístroje [1].  

 

Účinnostní kalibrace spektrometru InSpector 1000  

Účinnostní kalibrace je dána vztahem mezi zdrojem aktivity a četností záření jako 

funkce energie. Tato kalibrace nám umoţňuje převádět četnosti záření na aktivity pro různé 

zdroje energie.  

Geometrie pro tuto kalibraci předpokládá bodový zdroj ve vzdálenosti 25 cm od   

sondy [1]. 
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3 Způsoby a místa měření 

 

Identifikace a odhad aktivity ZIZ se provádí tehdy, došlo-li k nalezení či zachycení 

radioaktivního materiálu emitujícího ionizující záření. Tato činnost je prováděna u nalezených 

či zachycených radioaktivních materiálů přímo v místech mimořádných událostí, případně u 

odebraných vzorků ve stacionárních laboratořích. Tato metodika je zaměřena na identifikaci a 

odhad aktivity ZIZ v místě mimořádné události kde byl radioaktivní materiál lokalizován.  

Měření je vhodné provádět v místech vytýčených hranicemi jednotlivých zón, 

určených velikostí dávkového příkonu. Pro spolehlivé výsledky je nutno detektor přístroje 

umístit do osy svazku záření, v opačném případě bude výsledná aktivita zatíţená velkou 

chybou. 

Osoba provádějící měření je povinna dodrţovat maximální osobní ochranu tak, aby se 

ve svazku záření nacházel pouze detektor a obsluha přístroje byla mimo působení zdroje 

záření (krytí se za překáţku, odstínění záření, apod.). Při těchto činnostech je vhodné, 

z důvodu moţné kontaminace, detektor a celý přístroj chránit krycí fólií, nebo neprodyšným 

polyetylenovým obalem. 

Ke kaţdému šetření o měření je potřeba, vzhledem k prováděné činnosti, vypisovat 

tzv. „průvodku“ (viz formuláře uvedené v Příloze 7 a 8), týkající se bliţších údajů o 

zkoumaném radioaktivním materiálu [2]. Zjištěné údaje slouţí pro podání informací veliteli 

zásahu (Operačnímu a informačnímu středisku) a příslušnému Regionálnímu centru SÚJB.  
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4 Nastavení základních parametrů pro identifikaci a odhad aktivity ZIZ 

 

4.1 Reţim nastavování 

 

Nastavování parametrů pro identifikaci a odhad aktivity nalezených radionuklidů se 

provádí v tzv. „reţimu nastavovaní“, do kterého vstupujeme současným stisknutím kláves 

HOME  a ENTER  .  

Tato nabídka nám umoţňuje volit, měnit a nastavovat poţadované parametry v těchto 

reţimech: 

 NID nastavení (NID) 

 Nastavení spektro (SPEC)  

 Nastavení MCA  

 

4.1.1 NID nastavení (NID) 

 

A) Jednotky aktivity - umoţňuje nastavení jednotek aktivity (Bq, μCi); 

B) Gamma Bar Graph -volba zobrazení grafu v reţimu identifikace nuklidů 

dávkového příkonu gama (Count Rate - imp/s, Dose Rate - μSv/h); 

C) Error Multiplier (neurčitost aktivity v %, věrohodnost identifikace nuklidů). 

 

4.1.2 Nastavení spektro (SPEC) 

 

1. Analýza píku 

A) Počáteční kanál - parametr pro charakteristiku kanálu, od kterého začíná 

vyhledávání píků; 

B) Významnost - hodnota parametru významnosti se ve spektroskopii pouţívá 

k eliminaci nevýznamných píků, které byly při lokalizaci spektra společně vyhledány. 

Tyto nevýznamné píky, které mají hodnotu parametru významnosti menší, neţ je 

nastavená prahová hodnota, budou při identifikaci ignorovány. Tento parametr lez 

nastavovat v rozmezí 0 aţ 10, respektive 9,99 (bezrozměrné číslo). Závislost volby 

parametru je při identifikaci radionuklidů uvedena v Příloze 2; 
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C) Knihovna - seznam nám umoţňuje vybrat druh knihovny ze zavedeného adresáře 

vzhledem k druhu „provozu“, ve kterém bude činnost (vyhledávání, identifikace) 

zdrojů ZIZ probíhat: 

- NaI_paekLocate.NLB  omezuje výběr píků na specifikované nuklidy 

- Naidemo.nlb  typická směs gama zdrojů 

- NaI_Indu.nlb  pro průmyslové nuklidy 

- NaI_Med.nlb  pro lékařské nuklidy 

- NaI_SNM.nlb  pro speciální jaderné materiály 

- NaI_Norm.nlb  pro přirozeně se vyskytující radioaktivní materiály 

- Stdlib.nlb 

- NaI_ANSI.NLB  dle normy ANSI 42.34 

- Ansi_GamaGuru.NLB 

- Ansi_LibcorNid.NLB 

 

2. NID analýza 

A) Jistota - pomocí tohoto parametru lze nastavit hodnotu prahu 

věrohodnosti/spolehlivosti - nad tímto prahem budou lokalizované píky přijaty 

k analýze. Můţeme volit rozpětí mezi dvěmi hodnotami věrohodnosti/spolehlivosti od 

0 (nízká) do 1 (vysoká); 

B) Tolerance FWHM - aby byl nalezený pík s určitostí povaţován za pík odpovídající 

píku v knihovně, musí se stanovená energie píku shodovat se specifikovaným 

rozmezím energie dané knihovny;  

C) Knihovna - parametr nám určuje druh pouţité knihovny, pomocí které bude pro 

tuto identifikaci pouţita. 

 

3. Nastavení kalibrace 

Toto nastavení se při normálním pouţití přístroje InSpector 1000 pouţívá jen vzácně. 

Zobrazené parametry slouţí pro rekalibraci detektoru.  

A) Energie kal. zdroje - parametr zobrazující hodnotu energie kalibračního píku 

v jednotkách keV.  

B) doba rekalibrace - parametr určující dobu, po kterou bude kalibrační pík načítán. 

V případě nenalezení kalibračního píku po stanovenou dobu, bude načítání 

automaticky pokračovat po dobu, neţ bude hodnota třikrát vyšší neţ hodnota 

přednastavená.  
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C) Okno rekalibrace - je dáno velikostí (hodnotami pološířek FWHM) oblasti, ve 

které bude proveden funkcí „autorekalibrace“ pokus o nalezení kalibračního píku. 

Okno má rozsah odpovídající předpokládané poloze hledaného píku. 

D) minimální poměr rekalibrace - je dán očekávanou, minimální a čistou četností 

v kalibračním píku. Tato hodnota je pouţívána funkcí „autorekalibrace“ pro 

diskriminaci mezi píky v prohledávaném okně. 

 

4.1.3 Nastavení MCA  

 

Umoţňuje moţnost změny rozsahu energie a počet kanálů, ve kterých bude prováděna 

lokalizace radionuklidů ve formě píků. Vliv rozsahu kanálů na době potřebné k identifikaci 

radionuklidů je zobrazena v Příloze 3.  

 

V Tabulce 1 jsou doporučené hodnoty parametrů nastavení přístroje InSpector 1000, 

uvedených v kapitole 4.1. 

 

Tabulka 1 Doporučené hodnoty nastavení přístroje InSpector 1000 při identifikaci a odhadu 

aktivity ZIZ 

 

 

 

Režim Okno Parametr Doporučená hodnota 

(NID) Nastavení NID 

Jednotky aktivity Bq 

Gama Bar Graf Dose Rate 

Error Multiplier 1 

Nastavení 
spektro (SPEC) 

Analýza píku 

Počáteční kanál 1 

Významnost 6 

Knihovna Ansi_LibcorNid.NLB 

NID analýza 

Jistota 0,3 

Tolerance FWHM 1 

Knihovna Ansi_LibcorNid.NLB 

Nastavení 
kalibrace 

Energie kalibračního zdroje (keV) 661,65 

Doba rekalibrace (s) 30 

Okno rekalibrace (FWHM) 10 

Minimální poměr rekalibrace (cps) 0 

Nastavení MCA 
(MCA) 

Nastavení 
Rozsah energie (keV) 1536 

Kanály 512 
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4.2 Nastavení doby potřebné k lokalizaci a identifikaci radionuklidů  

 

Nastavení časového intervalu vyhrazeného pro nabírání dat lze provést v hlavní 

nabídce stiskem tlačítka  reţim Spektroskopie – položka MCA – nastavení času. 

Kombinace času a časových jednotek určuje, po jakou dobu bude trvat nabírání 

spekter.  

Je moţno volit mezi třemi různými módy provozu nabírání spektra: 

- reálný (počet impulsů pro specifikovaný uplynutý reálný čas) 

- ţivý (počet impulsů pro specifikovaný „ţivý čas“ (opraveno o mrtvou dobu) 

- nepřetrţitý (počet impulsů do ukončení nabírání spekter tlačítkem ENTER 

 

Zvolený a nastavený čas je zobrazen v horním pravém rohu ve sloţení XXXX/YYYY. 

 

Číslo před lomítkem znamená dobu uběhlou od spuštění nabírání spektra, číslo za 

lomítkem dobu nastavenou pro nabírání.  

Minimální doba postačující pro lokalizaci a identifikaci radionuklidů je uvedena 

v Příloze 4. 

Při nastavování této doby je potřeba brát v úvahu fakt, ţe se zvyšujícím se dávkovým 

příkonem roste i tzv. mrtvá doba detektoru (tato závislost je uvedena v grafu Přílozy 5). O 

tuto dobu je potřeba zvýšit celkovou dobu měření. 
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5 Příprava přístroje InSpector 1000 k měření  

 

Pro vyvarování se chyb při měření s přenosným spektrometrem InSpector 1000 je 

potřeba provádět pro jeho správnou funkci zejména kontrolu celistvosti a úplnosti přístroje, 

správné nastavení základních parametrů a kontrolu provedené energetické a účinnostní 

kalibrace. 

 

5.1 Kontrola přístroje 

 

1. krok - Vizuální kontrola celistvosti a úplnosti přístroje 

Touto kontrolou se zjišťuje: 

- úplnost, neporušenost přístroje a jeho příslušenství, 

- správné umístění propojovacích kabelů přístroje s jednotlivými pouţívanými 

detektory, 

- druh a typ pouţívaného detektoru (IPRON-1, IPROL-1, IPRON-N). 

 

2. krok - Kontrola po zapnutí přístroje 

Touto kontrolou se zjišťuje: 

- správné připojení pouţívaného detektoru, 

- nastavení základních parametrů (jednotky, prahy výstraţných  úrovní/alarmů, 

druh knihovny a parametry pro spektrometrická měření), 

- odezva detektoru na pozadí vizuální/akustická (na základě změny četnosti 

impulsů), 

- stav napájecí baterie. 

 

3. krok - Kontrola energetické a účinnostní kalibrace 

Energetická kalibrace detektoru definuje vztah mezi kanálem spektra a jeho 

energetickou hladinou. Pro správnou funkci přístroje je potřeba jednou týdně provést 

tuto kalibraci pomocí kontrolního etalonu. Tento etalon o známé aktivitě umístíme 

0,25m od čela detektoru a porovnáme správnost naměřených údajů s hodnotami 

kontrolního etalonu. Neshodují-li se oba údaje, provedeme tzv. rekalibraci, nebo plnou 

rakalibraci (Krok 3a;3b). Pokud ani tyto činnosti nevedou ke správnosti měření, je 

potřeba přístroj odevzdat výrobci na kalibraci, případně do opravy. 
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Krok 3a) Provedení energetické rekalibrace přístroje InSpector 1000 

Přístroj InSpector 1000 nám umoţňuje provést energetickou kalibraci několika 

způsoby: 

 nahrát kalibraci z předem zavedených souborů dle druhu pouţívaného 

detektoru; 

 provést tzv. autorekalibraci pomocí kalibračního etalonu (vzhledem k 

moţnému posunu (driftu) píku v důsledku stárnutí detektoru nebo 

změnou teploty - zejména u NaI(Tl) detektoru); 

 provést manuální kalibraci (v případě nenalezení kalibračního píku); 

 prohlíţet kvadratické koeficienty u energetické kalibrace a kalibrace 

FWHM –polotloušťky (viz Obrázek 3), případně provést manuální 

posun těchto koeficientů proti počátku a směrnici; 

 provést úplnou kalibraci pomocí kalibračního souboru s certifikátem či 

knihovny radionuklidů (pro jemné doladění energetické kalibrace 

detektoru). 

 

      

     Obrázek 3 Zobrazení energetické kalibrace [1]     Obrázek 4 Zobrazení účinnostní kalibrace [1] 

 

Krok 3b) Provedení účinnostní kalibrace InSpector 1000  

Geometrie pro tuto kalibraci předpokládá bodový zdroj ve vzdálenosti 

0,25 m od sondy. Je-li energetická kalibrace správně provedena, lze 

konstatovat, ţe i účinnostní kalibrace je správná, stačí pouze její vizuální 

kontrola (Obrázek 4). 
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6 Postup stanovení radionuklidů a odhad aktivity 

 

Po provedení uvedené kontroly přístroje a nastavení hodnot parametrů vhodných pro 

spektrometrická měření je moţno přikročit k samotnému měření. 

 

6.1 Identifikace radionuklidů 

 

Identifikaci radionuklidů je moţno po provedené kontrole a nastavení všech parametrů 

přístroje provést následujícími způsoby: 

 

a) umístit detektor do osy svazku záření (vhodné umístění je v poli dávkového 

příkonu od 3 – 10 μSv/h); 

b) nabrat příslušné spektrum; 

c) vyčkat na automatickou identifikaci spektrometrem (na základě nalezení 

identifikačních píků příslušného radionuklidu. 

 

Pokud došlo k lokalizaci identifikačních píků, je nám dána informace třemi způsoby: 

 v reţimu dávka (DOSE) symbolem  v pravém horním rohu obrazovky; 

 v reţimu identifikace nuklidů (NID) údaji o identifikaci nalezených izotopů 

s výpočtem jejich aktivity v reálném čase pomocí tabulky; 

 v reţimu spektroskopie (SPEC) vybarvením plochy píku modrou barvou 

(červenou, pokud pík byl lokalizován, ale nebyl mu přiřazen ţádný známý 

radionuklid, viz Obrázek 5. 

 

 

Obrázek 5 Zobrazení identifikačních píků [1] 
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Při nenalezení identifikačních píků z důvodu např. ZIZ uloţeného v přepravním 

kontejneru, odstíněním nízkoenergetických radionuklidů, je moţno provést identifikaci 

následujícím způsobem: 

a) umístit detektor do osy svazku záření (vhodné umístění je v poli dávkového 

příkonu od 3 – 10 μSv/h); 

b) nabrat příslušné spektrum; 

c) zanalyzovat hroty jednotlivých zobrazených píků a na základě jejich polohy a 

velikosti energie stanovit příslušný radionuklid.  

 

Analýzu jednotlivých píků lze provádět i dodatečně s pomocí počítače vybaveného 

softwarem Genie 2000. 

 

6.2 Odhad aktivity radionuklidů 

 

Odhad aktivity radionuklidů je moţno provádět následujícími způsoby: 

 

1. Způsob 

a) umístit detektor do osy svazku záření (vhodné umístění je v poli dávkového 

příkonu od 3 – 10 μSv/h); 

b) nabrat příslušné spektrum; 

c) vyčkat na stanovení aktivity přístrojem. 

 

Přístroj po nalezení identifikačních píků příslušného radionuklidu automaticky stanoví 

jeho aktivitu ve vzdálenosti 0,25 m od čela detektoru (dáno geometrií účinnostní kalibrací 

přístroje).  Zobrazená aktivita je doplněna o údaj její chyby v procentech, nebo věrohodnosti 

údaje.  

V případě potřeby stanovení aktivity v určené vzdálenosti od zdroje, lze k tomuto 

přepočtu pouţít tabulku s koeficienty uvedenou v Příloze č 6.  

 

2. Způsob 

a) zjištěním hodnoty dávkového příkonu,  

b) identifikací zkoumaného radionuklidu (spektrometrem), 

c) určením vzdálenosti od ZIZ. 
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Následně je nutno získané hodnoty přepočítat a opravit o korekci dávkové konstanty 

příslušného radionuklidu (Tabulka 2), podle vzorce (Rovnice 1) : 

 

              



2.RP

A    [MBq]       Rovnice 1 

 

 

 

A       aktivita [MBq] 

P       dávkový příkon [mSv/h] 

R
          

vzdálenost [m] 

       dávková konstanta [mSv. m
2
/h . MBq] 

 

 

 

Tabulka 2 Hodnoty dávkových konstant vybraných radionuklidů [3] 

Radionuklid 
Dávková 

konstanta 
Radionuklid 

Dávková 

konstanta 
Radionuklid 

Dávková 

konstanta 
110m

Ag 0,357000 
125

I 0,001000 
24

Na 0,501251 
241

Am 0,003760 
129

I 0,000541 
226

Ra 0,201000 
109

Cd 0,037500 
131

I 0,056000 
75

Se 0,052432 
60

Co 0,308000 
192

Ir 0,109000 
85

Sr 0,079459 
51

Cr 0,004459 
40

K 0,021622 
99m

Tc 0,016000 
134

Cs 0,208000 
85

Kr 0,000351 
235

U 0,020030 
137

Cs 0,076800 
54

Mn 0,126757 
133

Xe 0,003919 
18

F 0,154585 
99

Mo 0,022000 
65

Zn 0,073400 
59

Fe 0,168919 
22

Na 0,282000   
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7 Uchovávání naměřených dat 

 

Přístroj nám umoţňuje pracovat s tzv. „ţivým“ spektrem, nebo se spektry zavedenými 

do souborů a uloţenými v paměti. 

Pro uchování aktuálního nabraného spektra nebo pro jeho pozdější analýzu je potřeba 

spektrum uloţit do paměti přístroje. Tento soubor bude obsahovat hrubé údaje o spektru, 

výsledky, všechny aktuální parametry a všechny parametry měnící se v reţimu nastavování.  

K uloţení spektra je potřeba v reţimu spektroskopie (SPEC) zvolit příkaz → SOUBOR a 

ULOŢIT.  

Poté se spektrum uloţí s pojmenováním souboru typu: 

 

YYYYMMDDHHMMSS (rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřiny) 

 

Do takto uloţeného souboru lze vloţit informace o zkoumaném vzorku jako, 

identifikační číslo, mnoţství, naměřil a umístění daného vzorku. 

Tyto uloţené soubory, lze přenášet pomocí softwaru GENIE 2000 do počítače, kde je 

moţno provést jejich bliţší identifikaci. 
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8 Bezpečnost práce 

 

Bezpečnost práce při zásazích u radiačních událostí se řídí metodickým pokynem N4 

bojového řádu HZS a Řádem chemické sluţby.  

V podmínkách práce ve stacionárních laboratořích se tyto práce řídí příslušným 

provozním řádem, jehoţ součástí je povolení pro nakládání s otevřenými zdroji ionizujícího 

záření. 
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9 Metrologie a zajištění jakosti měření 

 

Jakákoli oprava nebo údrţba by měla být prováděna kvalifikovaným servisním 

zástupcem firmy Canberra. Nepouţití originálních a přesných dílů při výměně nebo chybná 

montáţ vedou k pozbytí shody se specifikovanými poţadavky EU. 

Přístroj je moţno ve smyslu zákona č.505/1990 Sb., o metrologii nechat ověřit na ČMI 

IIZ Praha pro měření a stanovení radionuklidů emitujících záření gama. U stanovených 

přístrojů se v dostatečném předstihu zabezpečí jejich ověření ve smyslu zákona č.505/1990 

Sb., o metrologii. Přístroj nelze pouţívat jako stanovené měřidlo bez platného ověření. 
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10 Dekontaminace a ošetřování přístroje 

 

Při dekontaminaci a ošetřování přístroje je potřeba postupovat podle návodu a 

doporučení výrobce.  

V prostředích, kde je pravděpodobnost působení chemikálií nebo moţnost kontaminace 

radioaktivními látkami, je potřeba chránit přístroj vloţením do čistého nepropustného obalu či 

vaku. 

Přístroj je odolný vodě, po zaslepení konektorových záslepek je moţno jej čistit 

měkkým hadříkem zvlhčeným středně účinným roztokem detergentu s vodou a poté pečlivě 

opláchnout a vysušit.  

Přístroj nesmí být čištěn chemikáliemi typu aminy, aromatické uhlovodíky, estery, 

ketony, halogenové uhlovodíky nebo silnými zásadami, např. čpavek. A to z důvodu moţné 

neţádoucí reakce, která by mohla způsobit popraskání krytu nebo tvorbu korozního praskání 

pod napětím. 
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Příloha 1 Základní technicko-taktická data přístroje InSpector 1000 

 

 rozměry 254 x 241 x 140 mm 

 hmotnost 7,65 kg včetně externí sondy a detektoru neutronů 

 provozní teplota od –10 do +50
0
C 

 doba provozu při nabírání spektra s plně nabitou baterií 12 hod. 

 detektory - integrovaný Geiger - Müellerův detektor - pro vyšší dávkové příkony 

                                  - externí - IPRON, Scionix 1R5x1R5 NaI(Tl) scintilační sonda  

                                                - IPROL-1, Scionix 1R5x1R5 LaBr3(Ce) scintilační sonda  

                                          - IPRON-N neutronová (
3
He) sonda 

 akustický alarm (2 úrovně), optická signalizace, akustická signalizace četnosti 

impulsů 

 rozsah měření dávkového příkonu - 10nSv/h – 100 mSv/h 

 hodnota kumulované dávky - 100nSv - 1mSv 

 energetický rozsah - GM detektor - 30 keV – 1,4 MeV 

                                                 - sonda IPRON-1 NaI(Tl) - 50 keV – 3 MeV 

                                                 - sonda IPROL-1 LaBr3(Ce) - 30 keV – 3 MeV 

 paměť - 512 spekter z rozsahu 1024 kanálů 
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Příloha 2 Graf závislosti parametru významnosti na velikosti dávkového 

                  příkonu 
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Příloha 3 Graf nastavení hodnoty počtu kanálů na době lokalizace píků 

 

Závislost nastavení hodnoty rozsahu kanálů na době lokalizace píků 
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Příloha 4 Graf průměrné doby lokalizace  píků 
226

Ra v závislosti na hodnotě  

                dávkového příkonu 
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Příloha 5 Graf závislosti mrtvé doby na dávkovém příkonu  
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Příloha 6 Tabulka přepočtu aktivity vzhledem ke vzdálenosti od ZIZ 

 

 

..25,0. KoefAAskuteč             

 

A0,25  hodnota aktivity zobrazená přístrojem 

Koef.   přepočtový koeficient vzdálenosti 

Askuteč.  skutečná aktivita ZIZ v poţadované vzdálenosti 

 

 

Vzdálenost 

v (m) 
Koef. 

Vzdálenost v 

(m) 
Koef. 

0,25 1 5,25 441 

0,5 4 5,5 484 

0,75 9 5,75 529 

1 16 6 576 

1,25 25 6,25 625 

1,5 36 6,5 676 

1,75 49 6,75 729 

2 64 7 784 

2,25 81 7,25 841 

2,5 100 7,5 900 

2,75 121 7,75 961 

3 144 8 1024 

3,25 169 8,25 1089 

3,5 196 8,5 1156 

3,75 225 8,75 1225 

4 256 9 1296 

4,25 289 9,25 1369 

4,5 325 9,5 1444 

4,75 361 9,75 1521 

5 400 10 1600 
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Příloha 7 Zápis ze šetření na místě záchytu – nálezu radioaktivního 

                   materiálu[2] 

 

 

C. Zápis ze šetření na místě záchytu – nálezu1) radioaktivního materiálu 
 

Kód MP:  RC/nnn/rok                                                                 č.j.: 

 

Datum a čas šetření: 

Výjezd MS, příjezd na místo: 

 

Místo šetření (je-li odlišné od místa záchytu nebo nálezu)  

– jméno fyzické nebo právnické osoby, příp. název 

pracoviště: 

IČO: 

adresa (ulice, PSČ, místo): 

kontaktní pracovník (jméno a příjmení, funkce):  

kontakt (telefon, fax, e-mail): 

 

Radiační situace – naměřené hodnoty  

pozadí: 

maximum na povrchu vozidla (nálezu):  

ve vzdálenosti 2 m od povrchu vozidla, nálezu:  

na obsazeném místě (řidič, spolujezdec): 

 

Pouţité měřicí přístroje: 

(veličina, jednotky) 

 

Bliţší popis zachyceného nákladu- nálezu
1)

: 

(lokalizovaný ZIZ, kontaminace plošná, objemová, 

radionuklid, odhad aktivity, nákres apod.) 

 

Navrţená opatření: (vytýčení zóny, ostraha, vydaná 

rozhodnutí inspektora, ...) 

Opatření navrhl (jméno a příjmení, funkce, podpis): 

 

Šetření provedli (jméno a příjmení, podpis): 

 

 

Zúčastněné osoby (jméno a příjmení, podpis): 

 

 

Zasaţené osoby (jméno a příjmení, podpis):  

Poznámka
2)

: 

 

 

Navrhovaná klasifikace MP (podle VDS 021)  
1)

 nehodící se škrtněte 
2)

 příp. doplňte další informace, které nebyly uvedeny v záznamu o záchytu nebo nálezu. Na rozšířené poznámky 

moţno pouţít druhou stranu protokolu nebo další papír. 
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Příloha 8 Protokol z dohledání ZIZ v zachyceném – nalezeném materiálu[2] 

 

 

 

 

D. Protokol z dohledání ZIZ v zachyceném – nalezeném*) materiálu 
 

Kód MP: RC/nnn/rok č.j.: 

Datum a čas dohledání:  

Místo dohledání (je-li odlišné od místa záchytu nebo 

nálezu) –  jméno fyzické nebo právnické osoby, 

příp.název pracoviště: 

IČO: 

adresa (ulice, PSČ, místo): 

kontaktní pracovník (jméno a příjmení, funkce):  

kontakt (telefon, fax, e-mail): 

 

Bliţší popis zachyceného nákladu- nálezu
*)

: 

(lokalizovaný ZIZ, kontaminace plošná, objemová, 

radionuklid, odhad aktivity, apod.) 

 

Radiační situace – naměřené hodnoty  

pozadí: 

maximum na povrchu vozidla (nálezu):  

ve vzdálenosti 2 m od povrchu vozidla-nálezu:  

na obsazeném místě (řidič, spolujezdec): 

 

Pouţité měřicí přístroje:(veličina, jednotky)  

Dohledání ZIZ (metoda, prostředky, apod.) 

 

 

Jméno fyzické nebo právnické osoby, která provedla 

dohledání ZIZ: 

IČO: 

adresa (ulice, PSČ, místo): 

dohledal pracovník (jméno a příjmení, podpis):  

kontakt (telefon, fax, e-mail): 

 

Navrţená opatření (likvidován  SÚRAO, uskladnění oprávněnou osobou, vrácení vlastníkovi, je-li 

drţitelem povolení apod.): 

 

Uzavření případu (zhodnocení moţnosti uvolnění radionuklidů do ŢP, ozáření osob, bezpečné uloţení ZIZ 

–skladován, likvidován) 

 

Klasifikace případu (podle VDS 021) 

 

 

 


