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1. Úvod 
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(dále jen atomový zákon) ukládá každému, kdo bude provádět činnost vedoucí k ozáření, 

povinnost dodržovat úroveň radiační ochrany v takové míře, aby riziko ohrožení života, 

zdraví lidí a životního prostředí bylo s přihlédnutím na hospodářská a společenská hlediska 

co nejnižší, a aby celkové riziko nepřesáhlo stanovené limity ozáření. Činností vedoucí 

k ozáření je myšlena činnost s umělými zdroji ionizujícího záření, ale i činnost, která souvisí 

s výkonem práce a mohla by vést k zvýšení ozáření fyzických osob. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že je třeba klást zvýšenou pozornost situacím, kdy je 

radioaktivní materiál zachycen nebo je na tento záchyt podezření, ať již na základě 

varovných signalizací detekčních přístrojů, či důvodného podezření následkem mimořádné 

události. Každý, kdo nalezne zdroj ionizujícího záření nebo jaderný materiál, či má 

podezření, že se o daný zdroj ionizujícího záření jedná, je povinen toto neprodleně hlásit. 

 V současné době se s mimořádnými událostmi, kdy je hlášen únik radioaktivních 

látek, s výjimkou taktických cvičení podle statistik nesetkáváme. Vzhledem k tomu, že 

představuje tato situace významné riziko, na které musí být záchranné týmy připraveny, 

budu tomuto tématu věnovat pozornost v následující práci. 

 Cílem práce je určit místa, kde se mohou zdroje ionizujícího záření nacházet, k 

jakým následkům může při manipulaci s nimi dojít. Dále je snahou popsat postup a činnost 

základních složek integrovaného záchranného systému při vzniku mimořádné události, kdy 

dojde k úniku radioaktivní látky. Zejména popsat činnost vedoucí k minimalizaci následků 

nežádoucích jevů, výčet použitých ochranných pracovních prostředků, dekontaminace osob 

a postup při likvidaci mimořádné události.  
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2. Radioaktivita 
 Atomy jakékoliv látky se skládají ze tří druhů částí: protony, neutrony a elektrony. 

Protony a neutrony tvoří společně jádro atomu. Elektrony tvoří obal atomu, kde obíhají po 

přibližně kruhových drahách v relativně značných vzdálenostech. 

 Ne všechna jádra jsou ovšem stabilní.  Lehká jádra se skládají z přibližně stejného 

počtu protonů a neutronů. Čím je jádro těžší, tím se pak počet neutronů oproti protonům 

zvyšuje. Děje se tak proto, že kladně nabité protony se mezi sebou elektrostaticky odpuzují 

a toto odpuzování je s narůstajícím počtem protonů tak silné, že je ke stabilitě jádra 

zapotřebí přebytku neutronů, které zajišťují celistvost atomu. Nejtěžším stabilním nuklidem 

je izotop vizmutu. Všechna těžší jádra jsou nestabilní a rozpadají se na jádra lehčí, relativně 

stabilní. Tento jev se nazývá přirozená radioaktivita.  

 Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá, kdy je nestabilita 

jádra vyvolána uměle (nejčastěji jadernou reakcí).  

 Při radioaktivním rozpadu jsou charakteristické tři hlavní vlastnosti: 

• Mění se chemická podstata látky 

• Tento děj je nezávislý na vnějších podmínkách (teplota, tlak, vlhkost) 

• Proces je doprovázen emisí několika druhů záření – alfa (jádra helia), beta 

(elektrony) a gama (fotony) - které působí na hmotu (ionizace, fluorescence, černání 

fotografické emulze) [6, 17]. 

 Rozpadový zákon 

 Počet atomů radionuklidu při radioaktivním rozpadu ubývá časem.  

 

dn ndtλ= −       (1) 

 Po integraci (1) dostaneme rozpadový zákon. 

 

0
tn n e λ−=       (2) 

kde 

n0 - je původní počet atomů prvku existující v čase t = 0 

n - počet atomů prvku v čase t 

λ - přeměnová konstanta 

4 

 



Po .

 

 

kles počtu atomů radionuklidu s časem má tedy exponenciální charakter [6, 17]

Obr. 1: Časový průběh radioaktivní přeměny [17] 

2.1 Ionizující záření

Za ionizující záření (dále IZ) považujeme takové záření, které je schopno při 

průchodu prostředím vyrazit elektrony z atomového obalu a tím látku ionizovat. S ohledem 

na charakter ionizačního procesu rozdělujeme IZ na záření přímo ionizující, které je tvořeno 

elektricky nabitými částicemi (elektrony, protony, částice alfa a beta apod.) a na záření 

nepřímo ionizující (rentgenové záření, neutrony), jehož kvanta nejsou elektricky nabita. 

Svou kinetickou energii v látce předávají nejprve nabitým částicím (většinou elektrony) a ty 

následně látku ionizují [4, 17].  

2.1.1 Zdroje ionizujícího záření 

Zdrojem ionizujícího záření (dále jen ZIZ) mohou být radionuklidové zářiče, což 

jsou látky nebo předměty, které obsahují radionuklidy nebo jsou jimi znečištěny v míře 

vyšší, než stanoví právní předpis. Dále je zdrojem zařízení, které zářič obsahuje (např. různé 

měřicí přístroje jako vlhkoměry, tloušťkoměry) pak zařízení, při jehož provozu radionuklidy 

vznikají (např. jaderný reaktor, urychlovače na pracovištích experimentální fyziky), 

zařízení, při jehož provozu vzniká ionizující záření o energii vyšší než 5 keV 

(kiloelektronvolt), (např. rentgenové přístroje a urychlovače sloužící k záření gama a 

elektrony).  

Dalším zdrojem ionizujícího záření je tzv. přírodní pozadí. Toto pozadí působí 

trvale na každého obyvatele Země. Jednou z jeho složek je kosmické záření, jehož dávkový 
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příkon se mění s nadmořskou výškou a zeměpisnou šířkou. Další složkou přírodního pozadí 

je zdroj záření emitované řadou radionuklidů přítomných v zemské kůře (např. uran, 

thorium), jejichž obsah se mění v závislosti na geologickém složení. Další složkou je 

vzduch, který obsahuje radon (jedná se o radioaktivní plyn produkovaný rozpadem uranu 

v zemské kůře) a jídlo či nápoje, které obsahují radionuklidy a po požití se stávají součástí 

tkání a kostí organismu [3, 6, 17]. 

2.1.2 Druhy ionizujícího záření 

Podle toho, jak je záření pohlcováno hmotou, je rozdělujeme na záření pronikavé 

(záření gama a neutronů) a na záření nepronikavé (záření beta, alfa a ostatních nabitých 

částic). 

Pronikavé záření se obecně nedá zcela odstínit, lze jej však vhodnými stínícími 

materiály zeslabit. Tloušťka, která zeslabí počet částic záření na polovinu, se nazývá 

polovrstva. 

Nepronikavé záření se dá odstínit konečnou vrstvou stínícího materiálu, která nabité 

částice záření zcela pohltí. Maximální vzdálenost, kterou částice může ve stínícím materiálu 

urazit, než se pohltí, se nazývá dolet. 

Záření alfa je přímo ionizující záření, které je tvořeno částicemi alfa (jádry helia). 

Zdrojem záření alfa jsou těžké radionuklidy například izotopy uranu, radia, thoria. Mezi 

nejpoužívanějším zářiče alfa v praxi patří zejména 241Am a 226Ra. Jelikož částice alfa ztrácí 

velice rychle svou energii, je dolet alfa záření velice malý. Ve vzduchu a plynech činí dolet 

několik centimetrů, v kapalinách a pevných látkách jsou to zlomky milimetrů. 

Záření beta je tvořeno elektrony nebo pozitrony. Vzniká při přeměně mnoha 

přirozených i umělých radionuklidů. K nejčastěji využívaným zdrojům záření beta patří 

např. 90Sr, 147Pm, 14C, 35S, 63Ni. Při průchodu prostředím způsobuje záření beta ionizaci 

v mnohem menší míře než záření alfa. Má tedy v porovnání se zářením alfa v prostředí 

daleko větší dolet – ve vzduchu řádově metry, ve vodě milimetrů až centimetr (závisí na 

energii). 

Záření gama je elektromagnetické záření (fotony) s velmi krátkou vlnovou délkou 

v rozmezí 10-11 až 10-13 m. Vzniká při jaderných reakcích nebo při radioaktivním rozpadu, 

přechodem jádra z vyššího do nižšího energetického stavu, přičemž jádro pozbývá svou 

excitační energii. K nejčastěji používaným radionuklidům v praxi patří 60Co, 137Cs, přičemž 
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čistých gama zářičů je velice málo. Záření gama je obvykle doprovázeno zářením alfa či 

beta. Jedná se o nepřímo ionizující záření. 

 Energie fotonů gama záření je dána vztahem 

 

cE h
λ

=       (3) 

kde 

h  - Planckova konstanta, 6,64.10
-34 

J.s  

c  - rychlost elektromagnetického záření ve vakuu, 3.10
8 

m.s
-1  

λ  - vlnová délka záření. 

 Pronikavost záření gama je vyjadřována polovrstvou. Pro toto záření tvoří polovrstvu 

cca 100 m vzduchu, cca 10 cm tkáně nebo vody, cca 5 cm stavebního materiálu, cca 2 cm 

oceli, cca 1 cm olova. Deset polovrstev zeslabí záření gama přibližně 1000 krát.  

 Rentgenové záření (označováno též jako záření X) je velmi podobné záření gama. 

Nevzniká však v jádru atomu, ale účinkem urychlených elektricky nabitých částic na 

elektronový obal atomového jádra. 

 Neutronové záření je záření tvořené částicemi bez elektrického náboje s hmotností 

srovnatelnou s hmotností protonu. Zdrojem neutronů jsou jaderné reaktory, neutronové 

generátory a některé radionuklidy, např. 252Cf. Interakce neutronového záření je podstatně 

odlišná od interakce záření gama nebo nabitých částic. Protože neutrony nenesou elektrický 

náboj, při průchodu prostředím přímo neionizují a interagují výhradně s atomovými jádry, 

to se působením neutronu může opět rozštěpit. Pronikavost tohoto záření je obdobná jako u 

záření gama [4, 6, 17]. 

2.2 Základní veličiny a jednotky 

Znalost základních veličin a jednotek v problematice ionizujícího záření je velice 

důležitá, zejména hlavně pro to, že tyto veličiny a jednotky nejsou běžné známé.  

 Vycházejme z toho, že je dán nějaký zdroj záření, který vyzařuje záření do svého 

okolí (pole záření) a toto záření působí nějakým způsobem na libovolnou látku a na člověka. 

Potřebujeme znát tedy veličiny, které charakterizují 

• Zdroje záření 

• Pole záření 

7 

 



• Působení záření na látku 

• Působení záření na člověka. 

 V následující části jsou popsány veličiny a jednotky týkající se zdrojů záření, 

působení záření na látky a na člověka [17]. 

2.2.1 Veličiny charakterizující zdroje IZ 

• Poločas přeměny…T (s, min, h, r) 

Udává dobu, za kterou poklesne aktivita radionuklidu na polovinu. Tedy doba, za 

kterou se rozpadne polovina všech jader daného radionuklidu. Též se používá pojem 

poločas rozpadu. Jednotkou poločasu přeměny je 1 s, ale obvykle se užívají také další 

jednotky, jako jsou hodiny, dny, roky. Dosud známé radionuklidy mají poločas přeměny 

v rozmezí od zlomků sekund do desítek miliard let.  

• Přeměnová konstanta…λ (s-1) 

Charakterizuje relativní rychlost rozpadu radionuklidu a udává relativní úbytek 

atomů za 1 s. Čím je větší hodnota přeměnové konstanty, tím rychleji se potom radionuklid 

rozpadne. Mezi poločasem přeměny a přeměnovou konstantou platí následující vztah 

 

ln 2 0,693T
λ λ

= =      (4) 

• Aktivita…A (Bq) 

Udává počet radioaktivních přeměn v radionuklidu za jednotku času. Ze vztahu (1) 

plyne 

dNA n
dt

λ= − =      (5) 

kde  

N  - počet radioaktivních přeměn 

t  - čas. 

Jednotkou aktivity je Becquerel (Bq), jehož rozměr je s-1. Tato jednotka je velice 

malá, udává nám jednu jadernou přeměnu za sekundu, proto se v praxi užívají její násobky 

(KBq, MBq, GBq). Dřívější jednotka aktivity byla 1 Curie (Ci), přičemž 1 Ci = 3,7.1010 Bq. 

Aktivita radionuklidu není veličina konstantní, přičemž klesá s časem podle 

exponenciálního vztahu 
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0,693

t 0A   A  e
t

T
−

=                                               (6) 

kde 

A0  - počáteční aktivita radionuklidu v čase t = O (Bq) 

At  - aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

T  - poločas přeměny radionuklidu (s). 

 Aktivita radionuklidu závisí na jeho hmotnosti. K přesnější charakteristice 

radionuklidu je nutné vztáhnout aktivitu k vhodné hmotnostní, objemové nebo plošné 

jednotce (např. kg, m 3, m-2). Pak dostaneme 

- hmotnostní aktivitu … am (Bq.kg-1) 

- objemovou aktivitu … av (Bq.m-3, Bq.l-1)                       

- plošnou aktivitu … as (Bq.m-2) 

• Energie emitovaných částic 

Energie emitovaných částic je jednoznačnou charakteristikou radionuklidu, který 

tyto částice emitují a vlastnosti záření (dolet, ionizace) na energii výrazně závisí. Jednotkou 

energie je joule (J). V této problematice se však používá elektronvolt (eV), nebo jeho 

násobky (keV, MeV), přičemž platí vztah 1 eV = 1,6.10-13 J. 

2.2.2 Veličiny charakterizující působení záření na látku 

• Dávka … D 

|Je definována jako energie záření absorbovaná v hmotnostní jednotce ozařované 

látky. Jednotkou dávky je Gray (Gy) s rozměrem J.kg-1. Dávka 1 Gy znamená, že v jednom 

kilogramu ozařované látky je absorbováno záření 1 J. Dřívější používaná jednotka byla rad, 

přičemž 1 rad = 0,01 Gy. 

• Dávkový příkon … D 

Udává, jak rychle se dávka mění, definuje se jako změna dávky za jednotku času. 

Jeho jednotkou je Gy.s-1. Pro další účely je důležité vědět, že dávkový příkon běžného 

přírodního pozadí je 0,1 – 0,3 μGy.h-1 a zásahovou úrovní pro vyhlášení radiačního 

poplachu je dávkový příkon 5 mGy.h-1. 

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

nepřímo ionizující se používají veličiny kerma a expozice. 
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2.2.3 Veličiny používané v radiační ochraně 

 Jedná se o veličiny, které vyjadřují působení ionizujícího záření na člověka.   

• Ekvivalentní dávka 

Je součin radiačního váhového faktoru a střední absorbované dávky. Je definována 

vztahem 

T RH W DTR=      (7) 

kde 

WR  - radiační váhový faktor příslušný záření typu R 

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

 Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv). Radiační váhový faktor vyjadřuje 

relativní biologickou účinnost jednotlivých druhů záření v porovnání se zářením fotonovým 

[4, 7, 17].  

 Tab. 1: Hodnoty radiačního váhového faktoru [17] 

Záření, energie  WR 

fotonové záření  1 

beta záření  1 

neutrony < 10 keV  5 

neutrony (10 až 100) keV  10 

neutrony (100 keV až 2 MeV)  20 

neutrony (2 až 20) Mev  10 

neutrony > 20 MeV  5 

alfa záření  20  

 

Z této tabulky vyplývá, že biologické účinky záření alfa jsou v porovnání se zářením 

beta a gama dvacetkrát větší. Tedy dávka 1 mGy vyvolá u záření beta a gama ekvivalentní 

dávku 1 mSv, ale u záření alfa 20 mSv. Vzhledem k tomu, radiační váhový faktor u záření 

beta a gama je roven 1, je za těchto podmínek dávka rovna ekvivalentní dávce [7, 17]. 
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• Efektivní dávka … E 

Je definována jako součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek 

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

 

T TE W H=∑      (8) 

kde 

WT - tkáňový váhový faktor 

HT - ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu (Sv). 

 

 Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu či ozářené tkáně 

k celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným celotělovým ozářením [17].  

 

Tab. 2: Hodnota tkáňových váhových faktorů [17] 

Tkáň, orgán  WT 

gonády  0,20 

mléčná žláza  0,05 

červená kostní dřeň  0,12 

plíce  0,12 

štítná žláza  0,05 

povrch kostí  0,01 

tlusté střevo  0,12 

žaludek  0,12 

játra  0,05 

kůže  0,01 

ostatní tkáně a orgány  0,05 
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Měřením jednotlivých veličin ionizujícího záření jako je aktivita, dávka nebo 

dávkový příkon lze zjistit, jak silný je zdroj ionizujícího záření. Je možné také vypočítat 

dobu, po kterou se může osoba v blízkosti takového zdroje pohybovat, aniž by bylo 

ohroženo jeho zdraví nebo život. Dále jde zjistit, o jaký druh radionuklidu se jedná. Tato 

měření jsou základem pro další rozhodování, jak následně s přítomným radionuklidem 

nakládat nebo zda ohrožuje zdraví či život a zda se musí realizovat následná opatření [17]. 
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3. Nebezpečí ionizujícího záření při kontaminaci 
 V této kapitole si probereme působení ionizujícího záření, možnosti kontaminace 

radionuklidy a účinky na lidský organismus. 

3.1 Způsoby ozáření osob 

 Na osoby může působit ionizující záření třemi základními způsoby: 

• zevním ozářením, 

• povrchovou (vnější) kontaminací, 

• vnitřní kontaminací. 

3.1.1 Zevní ozáření 

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

působí pouze záření. Existuje vztah mezi aktivitou zářiče a dávkovým příkonem v okolí 

zářiče, který je závislý na aktivitě a druhu zářiče, energii emitovaného záření, na vzdálenosti 

od zářiče, jeho hmotnosti a tvaru. Pro nestíněný bodový zářič gama platí: 

 

2

.AP
r
τ

=      (9) 

kde 

r - vzdálenost od zářiče 

τ - je dávková konstanta gama radionuklidů ve vzduchu 

A - aktivita zářiče. 

 Hodnoty dávkové konstanty pro jednotlivé druhy radionuklidů je možno nalézt 

v tabulkách. Z tohoto vztahu, který platí jen, jedná-li se o bodový zářič či zářič malých 

rozměrů, vyplývá, že dávkový příkon klesá se čtvercem vzdálenosti od zářiče (např. při 

vzdálenosti 2 m od zdroje, klesne dávkový příkon 4 krát). 

 Jiný vztah platí pro plošnou aktivitu AS (Bq.cm-2) na rovné a rozlehlé 

kontaminované ploše (více jak stovky m2), kdy pro dávkový příkon P (μGy.h-1) ve 

vzdálenosti 1 m nad plochou platí vztah: 

 

P =2.10-2 . AS, (μGy.h-1)  

 pro AS (Bq.cm-2). 
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 Zevní ozáření si můžeme rozdělit na ozáření celotělové, lokální a povrchové.  

Celotělové ozáření uvažujeme tehdy, když je zářič umístěn ve větší vzdálenosti od těla 

anebo když je rozptýlen v okolí osoby. Potom bude dávka v těle rozložena rovnoměrně. 

K ozáření lokálnímu dojde tehdy, když je osoba v blízkosti rozměrově malého zářiče anebo 

když je osoba vystavena působení úzkého svazku záření. Tímto dojde k rozložení dávky 

nerovnoměrně.  

 Zevní ozáření zářením beta způsobuje nerovnoměrné rozložení dávky. Tímto 

zářením dochází především k ozáření povrchovému, z hlediska povrchového ozáření je 

záření beta nejnebezpečnější. 

 Ozáření osob je měřitelné, měří se dávka v μGy, mGy, či v Gy. Přístroje, které jsou 

schopné tuto dávku změřit, se nazývají dozimetry [4, 7]. 

 Ochrana proti zevnímu ozáření: 

• Stínění – umístění zářiče do kontejnerů, hlavic, podzemních trezorů, bazénů 

naplněných vodou. Dále využíváme polovrstvy, použití ochranných prostředků jako jsou 

zástěny, úkryty. 

• Vzdáleností – využití manipulátorů, ustoupení od zdroje do větší vzdálenosti 

(využití pravidla čtvercové vzdálenosti). 

• Čas – dobu pobytu v blízkosti zářiče minimalizovat, promyšlení pracovního postupu 

nebo zásahu před započetím všech prací. Popřípadě zajistit střídání pracovníků [7]. 

3.1.2 Povrchová (vnější) kontaminace 

 Při povrchové kontaminaci se na povrchu těla nachází radionuklidy v podobě 

kapaliny nebo pevných částic. Ke kontaminaci dochází přímým stykem s radioaktivní 

látkou, také potřísněním nebo sedimentací aerosolů či prachů. V takových případech je 

nejvíce ohrožena kůže zářením beta, které proniká do hlubších vrstev kůže a způsobuje 

vážné popáleniny. Dávkový příkon lze v těchto situacích snížit používáním ochranných 

pomůcek, protože dojde k částečné absorpci záření beta, a zároveň se po odložení rukavic 

ukončí doba expozice. V případě záření gama má však použití ochranných pomůcek 

zanedbatelný vliv. 

 Povrchové kontaminace se postižené osoby mohou zbavit správně provedenou 

dekontaminací, která se v případě radioaktivních látek nazývá dezaktivace. Je nutné si ale 

uvědomit, že radioaktivní látky nelze přeměnit na látky neradioaktivní, ale lze je pouze 

odstranit (přemístit) [7]. 
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 Částečnou ochranou proti záření beta je i ochranný oděv, ale proti záření gama zase 

účinnou ochranu neposkytuje, protože jak již bylo zmíněno dříve, účinky záření gama 

snižují tzv. polovrstvy. 

3.1.3 Vnitřní kontaminace 

 U tohoto druhu kontaminace mohou radioaktivní látky do organismu proniknout 

především 

• ingescí (požitím), 

• inhalací (vdechnutím), 

• průnikem do poraněné nebo poškozené vrstvy kůže (např. puchýře z popálenin, 

poleptání či podráždění kůže z kartáčků při mytí), 

• průnikem přes otevřenou ránu. 

 Při proniknutí radioaktivní látky do organismu dochází k ozařování tkání a orgánů. 

Některé druhy radioaktivních látek se v organismu nijak neváží a z něj jsou poté postupně 

vylučovány, jiné druhy naopak v organismu reagují, např. s lipidy či bílkovinami, nebo 

může nastat výměna určitého chemického prvku (neradioaktivního) za prvek radioaktivní 

s podobnými vlastnostmi (např. I za 131I, Ca za 90Sr). 

 V některých případech lze vnitřní kontaminaci zabránit použitím tzv. antidota, což 

jsou např. tablety jodidu draselného, kdy se štítná žláza dopředu nasytí neaktivním jodem. 

Při požití radioaktivního jodu, jej z těla vyloučí. Toto opatření se povinně využívá v zóně 

havarijního plánování jaderných elektráren. 

 Vnitřní kontaminace je nebezpečná hlavně u těch radionuklidů, které jsou pro 

organismus toxické a zároveň se velice obtížně vylučují. Pro jakoukoliv vnitřní kontaminaci 

platí, že je třeba alespoň odhadnout obdrženou dávku, zjistit množství a druh radionuklidů, 

které do organismu některou cestou pronikly, aby mohly být odhadnuty případné následky 

či ohrožení daných osob. Hlášení této skutečnosti lékaři je samozřejmostí. 

 Spolehlivou ochranou proti inhalaci je použití ochranných masek, proti ingesci pak 

zákaz konzumace nechráněných potravin a vody [7]. 

3.2 Účinky ionizujícího záření na lidský organismus 

 Biologické účinky záření závisí zejména na: 

• druhu a energii emitovaného záření, 

• dávce a dávkovém příkonu, 
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• vlastnostech postižené tkáně nebo orgánů. 

 Biologické účinky rozdělujeme: 

• Na časné (projeví se v krátké době po ozáření většími jednorázovými dávkami), na 

pozdní (ty se projevují po delší době) 

• Na somatické (ty se týkají ozářeného jedince) a genetické (týkají se u potomstva 

ozářeného jedince) 

• Na nestochastické (prahové, deterministické) a stochastické (neprahové) 

Z hlediska radiační ochrany jsou účinky deterministické a stochastické velmi důležité. Proto 

jim budeme věnovat pozornost v dalších odstavcích [4, 17]. 

3.2.1 Deterministické účinky 

Tyto účinky ionizujícího záření lze popsat jako účinky, které se projeví vždy po obdržení 

dávky. Náš organismus se skládá z různých orgánů (tkání) tvořených populacemi buněk, 

které plní své specifické funkce. Toto záření může způsobit tzv. buněčnou smrt, tedy stav, 

kdy jsou buňky zcela zničeny, a tím dojde ke ztrátě funkčnosti dotyčného orgánu. Aby však 

k takovému poškození mohlo dojít, musí být obdržená dávka vyšší než tzv. prahová dávka, 

která pro celotělové ozáření je 1 Gy. Po obdržení této dávky se začnou projevovat 

subjektivní příznaky, jako nechutenství, bolesti hlavy, únava či zvracení. Prahové dávky 

poškození jednotlivých orgánů jsou v řádově jednotek až desítek Gy. Rozvoj vlastních 

výrazných příznaků nemoci z ozáření lze očekávat mezi 5. – 20. dnem po obdržení dávky 

velikosti 2 – 10 Gy. Po překročení prahové dávky roste závažnost poškození přibližně 

lineárně s ohledem na velikost dávky.  

 
Obr. 2: Deterministické účinky [17] 
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 Následně dochází k typické nemoci z ozáření, která je spojena s útlumem 

krvetvorby, infekcemi či vnitřním krvácením. Specializovaná léčba umožní přežít dávku 

přibližně 10 Gy. Je třeba také dodat, že účinky deterministické jsou většinou lokální, 

dochází k nim v místech, kde působilo záření. Dále je vhodné uvést, že je rozdíl, zda bylo 

ozáření jednorázové (tj. v krátkém časovém intervalu) či bylo protrahované (tj. v delším 

časovém období). V druhém případě je organismus odolnější v důsledku reparačním 

mechanismů ozařovaných buněk a tkání, prahové dávky jsou v tomto případě 2 až 10 krát 

vyšší [7, 16, 17]. 

3.2.2 Stochastické účinky 

 Stochastickými účinky rozumíme ty, které jsou vyvolány změnami v genetické 

informaci buněk DNA a nejsou závislé na velikosti obdržené dávky (účinky bezprahové). 

Tyto účinky mají jiný mechanismus vzniku. Odvíjí se od zasažení jedné buňky. Ionizační 

záření buňku nezabije, ale naruší její genetickou výbavu tak, že se tato přeměna projeví 

obvykle až po několika či desítkách let (účinky pozdní) jako rakovinové bujení. Jestliže 

nastane mutace v tělové buňce, dochází k chorobným somatickým změnám. Tyto účinky 

nemají také charakteristický klinický obraz (tzn. nelze rozeznat, zda účinek vznikl 

následkem ozáření), ke vzniku nádoru nemusí také dojít v místě ozáření. Radiačně 

nejcitlivější jsou buňky lymfatické tkáně pohlavních žláz, sliznice tenkého střeva a kostní 

dřeně. Relativně nejvíce odolné vůči záření jsou buňky pojivových tkání, kostní buňky či 

nervová tkáň. Narušení pohlavní buňky se projevuje defektními zárodky neschopnými 

dokončit vývoj, nastane-li mutace zárodečné pohlavní buňky, přenese se tato informace na 

všechny buňky nového organismu (potomstvo) [7, 16, 17].  

 S rostoucí efektivní dávkou neroste závažnost poškození, ale roste pravděpodobnost 

vzniku poškození u ozářené populace. 
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Obr. 3: Stochastické účinky [17] 

 Číslo, které charakterizuje riziko úmrtí na rakovinu vyvolanou následky z ozáření, se 

nazývá koeficient rizika smrti (z hlediska zhoubných nádorů). Pro pracovníky se zdroji 

ionizujícího záření byl tento koeficient stanoven na hodnotu 400.10-4 Sv-1. To znamená, že 

pokud je někdo ozářen efektivní dávkou 1 Sv, má 4 % pravděpodobnost, že zemře na 

rakovinu. Pro jednotlivce z řad obyvatelstva je koeficient stanoven na 500.10-4 Sv-1 [17]. 

 

 Tab. 3: Účinky záření na lidský organismus [17] 

 

ÚČINKY 
DETERMINISTICKÉ 
(NESTOCHASTICKÉ) STOCHASTICKÉ 

ZÁŘENÍ ČASNÉ POZDNÍ 

 SOMATICKÉ GENETICKÉ 

 Akutní    
ZDRAVOTNÍ postradiační Chronický   
NÁSLEDKY syndrom útlum Leukémie  
OZÁŘENÍ („nemoc Krvetvorby   

 z ozáření“)    
 Akutní    
 lokální   Následky 
 změny Chronický  u potomstva 
 (nenádorová Zánět Nádorová  
 poškození Kůže poškození  
 orgánů)  orgánů  

 Poškození  (rakovina
)  

 vývoje Zákal oční   
 zárodku Čočky   

 

18 

 



4. Dávkové limity 
 Dávkové limity představují nejvyšší přípustné dávky, které mohou jednotlivci z řad 

obyvatelstva či radiační pracovníci obdržet. Překročení těchto limitů není z hlediska 

radiační ochrany přípustné. 

 Dávkové limity jsou rozděleny na: 

• limity obecné (pro obyvatelstvo), 

• limity pro radiační pracovníky. 

 Dávkové limity jsou pro tyto dvě skupiny obyvatelstva jiné, pro radiační pracovníky 

jsou vyšší. Tyto limity se nevztahují na:  

• ozáření z přírodních zdrojů, kromě ozáření z přírodních zdrojů, kde jsou pracovníci 

s touto činností srozuměny a následně poučeny a vykonávají ji dobrovolně (těžba uranu, 

příprava na výkon povolání se zdroji ionizujícího záření) 

• lékařské ozáření, kde jsou stanoveny tzv. diagnostické referenční úrovně, které 

nemají charakter limitů 

• havarijní ozáření zasahujících osob, přičemž toto ozáření nesmí překročit 

desetinásobek limitů pro radiační pracovníky, pokud nejde o případ záchrany lidského 

života nebo zamezení rozvoje mimořádné situace s možným hospodářským či 

společenským dopadem [17, 26].  

 Dávkové limity jsou podrobně popsány ve Vyhlášce Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně. 
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 Tab. 4: Hodnoty dávkových limitů [17] 

 
 Efektivní dávka uvedená v tabulce zahrnuje jak vnější tak vnitřní ozáření. Efektivní 

dávka se týká celotělového ozáření, ekvivalentní dávka se pak týká orgánů, kterými záření 

do těla vstupuje (kůže, oční čočka) [17]. 
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5. Radiační nehody a mimořádné události 
 Radiační nehody a mimořádné událostí s nimi spojené jsou doprovodným jevem 

používání ZIZ. Ačkoliv riziko jejich vzniku je takřka nulové, stále existuje pravděpodobnost 

jejich výskytu. Proto součástí systémů radiační ochrany je i připravenost na radiační 

nehody, tedy soubor činností zahrnující zpracování havarijních plánů, zajištění 

infrastruktury a materiálního vybavení pro jejich uskutečnění v případě potřeby. 

Samozřejmostí je kvalifikační průprava všech osob, které by se v případě takové mimořádné 

události mohly podílet na její likvidaci.  

 Podle atomového zákona se radiační nehoda definuje jako událost, která má za 

následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo 

nepřípustné ozáření osob. Jako radiační havárii označuje potom radiační nehodu, která 

vyžaduje opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. 

 Podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 318/2002 Sb. existují tři 

stupně radiačních událostí: 

10 – První stupeň má lokální charakter, radiační událost je ohraničena na dané 

pracoviště a je řešena v rámci obsluhy zařízení. Při vzniku tohoto druhu události nedochází 

k uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí. 

20 – Druhý stupeň je klasifikován jako mimořádná událost, která vede nebo může 

vést k nepřípustnému ozáření zaměstnanců a dalších osob nebo nepřípustnému uvolnění 

radioaktivních látek do životního prostředí bez nutnosti uplatňovat významná opatření pro 

ochranu obyvatel. Řešení události vyžaduje aktivaci zasahujících osob držitele povolení, 

případně smluvně zajištěné síly a prostředky. 

30 – Třetí stupeň je klasifikován jako mimořádná událost, která vede nebo může vést 

k nepřípustnému závažnému uvolnění radioaktivních látek do životního prostředí, 

vyžadující zavedení neodkladných opatření k ochraně obyvatelstva a životního prostředí, 

stanovená ve vnějším havarijním plánu a v havarijním plánu kraje. Informování 

zasahujících složek a obyvatelstva musí být provedeno ihned. Tento stupeň mimořádné 

události je klasifikován jako radiační havárie. 

Vyhlášení mimořádné události zahrnuje zejména varování ohrožených zaměstnanců 

a dalších osob, které figurují při mimořádné události. Dále je uloženo oznámit každou 

mimořádnou událost Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen SÚJB), a to 

v případě mimořádné události 1. stupně do 24 hodin, 2. stupně do 4 hodin, 3. stupně 
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neprodleně. Při události 3. stupně se varuje i obyvatelstvo v okolí zařízení nebo pracoviště 

se zdroji ionizujícího záření. Závazně je stanoven také obsah tohoto hlášení a další 

podrobnosti. 

Při likvidaci radiační událostí musíme rozeznávat fázi uvedení zdroje záření pod 

kontrolu a fázi likvidace následků události (dekontaminace). Při provádění fáze, kdy 

potřebujeme dostat zdroj záření pod kontrolu, nejsou akceptovány žádné limity efektivní 

dávky [4, 7, 13]. 

5.1 Předpokládaná místa událostí s radiačním rizikem 

 Mezi místa, kde hrozí nebezpečí ionizujícího záření, patří zejména: 

• objekty, v nichž se nacházejí pracoviště s otevřenými či uzavřenými zářiči, či místa, 

kde jsou uloženy popřípadě skladovány. Jedná se zejména o jaderná zařízení, dále oddělení 

nukleární medicíny, radioterapeutická pracoviště, defektoskopická pracoviště.  

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost provádí licencování, evidenci těchto pracovišť. 

SÚJB pravidelně aktualizuje seznamy pracovišť se ZIZ (dle atomového zákona). Informace 

o těchto ZIZ musí být uloženy na operačních střediscích a jednotka PO by je měla obdržet 

při výjezdu k události nebo pro účely školení odborné přípravy. 

 Všechna tato pracoviště musí mít zpracovaný havarijní plán. Hasičský záchranný 

sbor kraje (dále jen HZS kraje) musí mít pro svůj hasební obvod k dispozici seznam těchto 

objektů a zdrojů se základními údaji z havarijního plánu, který charakterizuje používané 

zdroje ionizujícího záření, stupeň a druh radiačního rizika (zda může dojít k akutnímu 

ozáření, rozptylu radioaktivních látek a kontaminaci, radiační havárii) při různých zásazích. 

Tyto seznamy je HZS kraje povinen pravidelně inovovat.  

 

 
Obr. 4: Příklady bezpečnostních tabulek 

• dále jsou to místa mimo stálé objekty, kde se zřizují přechodná pracoviště pro 

nakládání se ZIZ. Vyskytují se zde radionuklidové zářiče, zařízení je obsahující nebo 

radioaktivní látky z různých důvodů (např. mobilní defektoskopická pracoviště). ZIZ se na 

tyto pracoviště dopravují přepravními prostředky. 
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• Přepravní prostředky, ve kterých se dopravují ZIZ v přepravních kontejnerech nebo 

jiných obalech. V tomto prostředku se společně se ZIZ musí přepravovat rovněž havarijní 

řád, radiometr a popis převáženého ZIZ. Tyto prostředky jsou označeny bezpečnostní 

značkou.  

 

 
Obr. 5: Bezpečnostní značky třídy nebezpečí 7 [1] 

 

 Přepravní prostředky, ve kterých se ZIZ dopravují, musí odpovídat příslušným 

předpisům. Nebezpečí ozáření a kontaminace představuje také dopravní nehoda přepravního 

prostředku, při které dojde k porušení obalu příslušného zářiče. 

• Místa, kde by se také ZIZ mohl nalézat, aniž by toto místo bylo řádně označeno, či 

zde byl ZIZ ponechán úmyslně či opomenut, v železném šrotu nebo ve výrobcích z tohoto 

šrotu. 

• Místa možného teroristického útoku (např. místo výbuchu klasického nástražného 

výbušného systému na pracovištích se ZIZ, výbuch zbraně, která obsahuje ZIZ či 

radioaktivní látku s cílem tuto látku rozptýlit, rozptýlení otevřeného ZIZ do ventilační 

jednotky určitého objektu, úmyslné vyvolání požáru hlavně na pracovištích s otevřenými 

ZIZ, místa vhodná pro kontaminaci pitných vod tzv. radiotoxickými látkami). 

• Místa trajektorie pádu satelitu či jiných jevů s velmi malou pravděpodobností 

výskytu [1, 5, 16]. 
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5.2 Charakteristika vybraných zářičů a možných radiačních událostí 

 Postup při zásahu je do značné míry ovlivněn tím, zda radioaktivní zářič, který je 

mimo kontrolu, je otevřený nebo uzavřený. To znamená, zda látky následkem události 

zůstaly lokalizované, či může dojít k jejich rozptylu. 

 Zářič je klasifikován jako uzavřený, když je pouze výjimečně možné, aby došlo 

k rozptylu obsažených látek (např. kovové nebo odolně zapouzdřené ZIZ). 

 Zářič je klasifikován jako otevřený, pokud je možné, aby došlo k rozptylu 

obsažených radioaktivních látek (např. kapaliny, sypké látky v málo odolných obalech). 

Události na pracovištích s radioaktivními zářiči 

 Identifikace objektu jako pracoviště s radioaktivními zářiči, by měla vyplynout již ze 

samotného ohlášení události. Pokud se tak nestane, k rozpoznání by mělo dojít ještě před 

samotným zásahem na základě porovnání adresy se seznamem objektů, kde se ZIZ nachází 

(viz kap. 5.1) nebo výpovědí osob pracujících v objektu či ostrahy objektu. Samozřejmostí 

jsou značky kontrolovaných pásem a označení radioaktivní zářič. Při identifikaci objektu 

jako pracoviště se ZIZ je nutno posoudit radiační aspekty události, nebezpečí plynoucí 

z povahy zářiče či možnost jejich rozptylu pomocí spojení se s vedoucím pracoviště či 

dohlížejícím pracovníkem. Tyto informace a opatření pro jednotlivé druhy událostí jsou 

obsaženy také v havarijním plánu, který je pro každé takové pracoviště zpracován. 

 Uzavřené zářiče jsou nejčastěji používány v ozařovacích zařízeních na 

radioterapeutických, defektoskopických a dalších specializovaných pracovištích. Zářiče 

nižších aktivit se používají při průmyslových aplikacích. Tyto ZIZ jsou umístěny 

v ochranných hlavicích a boxech, které zabezpečují sníženou hodnotu dávkových příkonů 

v prostorách okolo stínění na přípustné hodnoty. 

 Pracoviště s otevřenými zářiči jsou obvykle pracoviště nukleární medicíny, 

radioisotopové laboratoře, specializované ústavy. Zde jsou tyto ZIZ za normálních okolností 

skladovány ve stíněních (kontejnery) [4, 15]. 

Události mimo pracoviště s radioaktivními zářiči 

 Tyto události představují především dopravní nehody a havárie. Přeprava 

radioaktivním zářičů a látek je upravována příslušnými směrnicemi a zabezpečována řadou 

opatření (stínění). Upozornění na takový druh události je zejména  

- značka radioaktivní zářič umístěna na obalech, kontejnerech či automobilech 

- výpověď osob provádějících přepravu 
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- dokumentace o přepravovaném nákladu, dotaz u vlastníka dopravního prostředku 

 Selhávají-li všechny tyto dostupné informace, pak podezření na takovou situaci 

může být oprávněné přítomností olověných kontejnerů, či signalizací indikátorů ZIZ. 

Radiologická zbraň, špinavá bomba 

 Radioaktivní látky mohou být rozptýleny explozí pomocí výbušnin a munice, 

pomocí sprejů či rozprašovačů, nebo cílenou činností (vodní toky, útoky na jaderná 

zařízení). Zařízení umožňující rozptyl radioaktivních látek se nazývá radiologická zbraň. 

Jako radioaktivního komponentu lze použít různé jaderné materiály (vyhořelé jaderné 

palivo) nebo ZIZ či zařízení z nich vyrobená a používaná v průmyslu, zdravotnictví, vědě, 

výzkumu či pro vojenské účely. 

 Za nejjednodušší rozptýlení takové látky se považuje řízená exploze výbušniny, kde 

byl ZIZ přidán. Exploze může radioaktivním materiálem kontaminovat relativně malé území 

nebo je použita ke kontaminaci vodního zdroje. Takto vyrobené zařízení, které explozí 

rozptýlí radioaktivní látky do okolí, se nazývá špinavá bomba (dirty bomb). I když je 

pravděpodobnost takového teroristického útoku relativně malá, nelze tuto hrozbu 

podceňovat. Takto provedený útok má totiž významný psychologický dopad na širokou 

veřejnost. Jde totiž o použití faktoru, kterého se člověk podvědomě bojí, není vidět ani cítit, 

jeho účinek je dlouhodobý a neprojevuje se okamžitě. 

 Bezprostřední ohrožení zdraví a života osob v blízkosti místa exploze radiologické 

zbraně závisí především na účincích vlastního výbuchu a až poté na ozáření a kontaminaci 

osob radioaktivními látkami. Závažnost kontaminace radioaktivními látkami závisí na 

chemické formě, velikosti částic, aktivitě a druhu radionuklidů a emitovaného záření. Lze 

předpokládat, že u radiologického útoku by se nejednalo pouze o jeden druh záření, ale 

kombinaci různých druhů. Zdravotní poškození by se projevovala především jako 

stochastická, tedy zvýšeným počtem rakoviny po uplynutí několika let [7, 13]. 

5.3 Zásady radiační ochrany 

 Základním článkem, na kterém závisí zjištění nehody a tím také zahájení zásahů, je 

často sám pracovník, který byl nehodou postižen, či jeho spolupracovník. Neohlášení 

nehody a její řešení na vlastní vrub může mít za následek nepříznivý vývoj nehody spojený 

s nežádoucími zdravotními následky. V okamžiku po zjištění nastalé mimořádné události 

nebo při podezření na ni je jednání jejich účastníků velmi důležité. Jedná se o učinění 

bezprostředních opatření k zabránění pokračujícího ozařování osob nebo šíření RaL (zajistit 
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zdroj ozařování, vypnout klimatizaci, opustit neprodleně ohrožený prostor) a informovat 

neprodleně nadřízenou složku [4, 13]. 

 Každé pracoviště, které manipuluje se ZIZ, musí mít také vypracován plán činnosti 

při vzniku radiační události. Tyto plány obsahují základní principy činnosti: 

• Zamezení příčin vzniku radiační události. Znamená nějakými organizačními 

opatřeními zamezit přístupu nepovolaných osob ke zdroji záření. Dále je vedena evidence 

zaměstnanců, kteří v určitý den a hodinu pracují s těmito zdroji. Tito pracovníci musí být 

pravidelně proškolováni. Na každém takovém pracovišti je určen pracovník, který se 

zodpovídá pracovníkům SÚJB za plnění všech podmínek, které vedou k omezení vzniku 

radiační události. 

• Zamezení šíření kontaminace. Při rozlití radioaktivního roztoku nebo rozbití nějaké 

ampulky s tímto obsahem, pracovník zamezí dalšímu šíření setřením roztoku do gázy či 

vaty. Nebo pokud malý zdroj záření vypadne ze svého obalu, pak jej pracovník bez prodlení 

pomocí podávek nebo kleští do pouzdra opět vloží. 

• Opětovné převedení zdroje záření pod kontrolu. Když vezmeme předcházející dva 

typy případů, pak zdroj záření při vylití z ampulky převedeme zpět pod kontrolu tím, když 

gázu, do které byl radioaktivní roztok vstřebán, vložíme do olověného pouzdra. U zářiče, 

který byl zpět vložen do svého pouzdra, můžeme tento úkon považovat za konečný. Je 

důležité připomenout, že na proces převedení zdroje zpět pod kontrolu se nevztahují 

dávkové limity a je pouze na morálních vlastnostech pracovníka, jak vysokou absorbovanou 

dávku záření je ochoten akceptovat. 

• Evakuace a ukrytí pracovníků. Evakuace se vyhlašuje stanoveným signálem (siréna, 

místní rozhlas). Pro evakuaci se předem zvolí stanovené shromaždiště, na které se dostaví 

všichni pracovníci, kteří nepřevádí zdroj záření pod kontrolu. V případě ukrytí se pracovníci 

neprodleně dostaví ke krytu, na jehož vstupu jsou podrobeni dozimetrické kontrole. 

V případě zevní kontaminace je provedena dekontaminace. 

• Událost se nahlásí kompetentním orgánům. Každá událost se hlásí SÚJB. Při 

radiační události v průběhu přepravy zdroje se daná skutečnost hlásí HZS kraje v závislosti 

na aktivitě zdroje záření[13].  
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6. Zásah složky HZS 
 Budeme vycházet z toho, že složky integrovaného záchranného systému dostaly 

oznámení na událost, že někde došlo k rozptýlení či úniku radioaktivní látky nebo je na 

tento únik podezření. Samozřejmě existuje různá škála událostí (hašení požárů, 

vyprošťování osob při dopravních nehodách), kdy  nemusí být žádné informace 

pojednávající o přítomnosti nějakého ZIZ. Není proto tedy zdůrazňovat, jak je pro vedení 

zásahu důležité provést v místě zásahu a jeho nejbližším okolí prvotní průzkum. Soubor 

činností vedoucí ke zjištění, zda se v místě zásahu či jeho okolí nachází nějaký ZIZ, se 

nazývá prvotní radiační průzkum. Oproti tomu, kdy je tento prvotní průzkum veden již od 

počátku s cílem potvrdit nebo vyvrátit nahlášené podezření na výskyt zdroje ionizujícího 

záření, je situace, kdy není předem známo, zda se taková látka či ZIZ v místě vyskytuje, 

mnohem složitější. Jisté indicie nám může poskytnout znak ADR pro ZIZ nebo nápisy 

„radioaktivní látka“, „sledované pásmo“, či „kontrolované pásmo“ doplněné „znakem 

radioaktivity“. Pokud však ani tyto informace nejsou k dispozici, je nutné se spolehnout na 

jinou techniku [11, 19]. 

 Pro tyto účely se jednotky požární ochrany (dále jen PO) vybavují vhodnými 

dozimetrickými prostředky. Tyto prostředky musí být schopny zjistit přítomnost záření, 

měřit hodnoty, jejichž znalost je potřebná pro ochranu hasičů a správnou organizační 

činnost v místě daného zásahu. ZIZ mohou hasičům způsobit dávky především v důsledku 

zevního ozáření. Při tomto druhu ozáření je nejnebezpečnější záření gama. Hasiči proto 

musí být vybaveni indikátory, speciálně indikátory pole záření gama. Indikátor hasiče 

upozorní na zvýšené hodnoty akusticky, popř. opticky, výhoda je, že tak učiní i v případě, 

kdy hasič nebude ZIZ předem předpokládat.  

 Při prvotním radiačním průzkumu je nutné tedy používat prostředky, s jejichž 

pomocí je možné měřit intenzitu pole záření gama. Tyto prostředky nazýváme radiometry. 

Starší typy radiometrů měří fyzikální veličinu zvanou dávkový příkon, a to v jednotkách 

Gy.h-1, novější přístroje příkon dávkového ekvivalentu (dále jen PDE) v jednotkách (Sv.h-1). 

 Při přepravě otevřených ZIZ (sypké nebo kapalné radioaktivní preparáty či jiné 

roztoky) mohou v místě nehody vzniknout místa kontaminovaná radioaktivními látkami. 

S podobným typem kontaminace je nutné počítat také při požáru na radioterapeutickém 

oddělení nemocnice nebo v podniku či laboratoři, kde se otevřené zářiče používají. Tyto 

látky tak mohou způsobit povrchovou kontaminaci hasičů. Při tomto druhu kontaminace 
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osob nejvyšší dávky způsobuje (a je tedy z tohoto pohledu nejnebezpečnější) záření beta. 

Z tohoto vyplývá potřeba vybavit jednotky měřiči plošné kontaminace, speciálně měřicími 

přístroji plošné kontaminace zářiči beta. 

 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

společně s prováděcí vyhláškou č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně ve znění vyhlášky č. 

499/2005., ukládají ozáření zasahujících osob sledovat a regulovat. K tomuto se používají 

přístroje zvané dozimetry. Starší typy dozimetrů měří veličinu dávka v jednotkách gray 

(Gy), novější veličinu dávkový ekvivalent (DE) v jednotkách sievert (Sv). Z těchto právních 

předpisů přímo vyplývá povinnost, aby zasahující jednotky měly při radiačním zásahu 

k dispozici dozimetry, které umožňují evidenci osobní dávky jednotlivce, tzv. osobní 

dozimetry. 

 V praxi se u jednotek PO využívá kombinovaný prostředek, který je označen jako 

zásahový dozimetr. Takový prostředek umožňuje nejen operativně sledovat dávky, 

signalizovat překročení přednastavených hodnot ekvivalentní dávky, ale také měřit PDE. 

Zásahový dozimetr může tak v některých případech nahradit používání radiometru, tj. může 

být využíván i ke zjišťování možné doby pobytu hasičů v daném prostoru nebo může sloužit 

k vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny [11, 19]. 

6.1 Prvotní radiační průzkum 

 Pro prvotní radiační průzkum je nejvhodnější takový přístroj, který v co nejkratším 

čase informuje zasahující osoby o přítomnosti ZIZ emitujícího záření gama, neboť jak jsme 

si uvedli výše, je toto záření z hlediska zevního ozáření nejrizikovější. V současné době se 

mezi jednotkami HZS pro prvotní radiační průzkum používají indikátory GI 3 - H.  

 
Obr. 6: Indikátor ZIZ GI 3 - H 
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Tento prostředek má velmi dobře slyšitelnou akustickou a viditelnou optickou signalizaci. 

Indikátor GI 3 - H signalizuje přítomnost ZIZ emitujícího záření gama ve dvou úrovních 

dávkových příkonů (od 2 μGy.h-1 a od 10 μGy.h-1).  

 V rámci výzkumného projektu SÚJB byl v Institutu ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč v letech 2003 – 2005 řešen výzkumný úkol Prostředky detekce a měření k osobní 

ochraně jednotek a osob zasahujících v prostředí s výskytem ionizujícího záření s pracovním 

názvem Dozimetr. V rámci tohoto projektu byl testován i indikátor GI 3 - H. Zde bylo 

zjištěno, že první signalizační úroveň 2 μGy.h-1 je při této hodnotě signalizována s 85 % 

úspěšností za dobu okolo 20 sekund. 100 % úspěšnost je až pro hodnotu 3 μGy.h-1 za dobu 

kolem 15 sekund. U druhé signalizační úrovně (10 μGy.h-1) byla zjištěna neshoda 

s deklarovanými technickými parametry indikátoru. Signalizační úroveň 10 μGy.h-1  je 

indikována s 20 % úspěšností až při hodnotě 40 μGy.h-1 za dobu okolo 85 sekund. Tyto 

zjištěné skutečnosti snižují význam použití tohoto jednoúčelového indikátoru [11, 18]. 

 Z těchto důvodů byl také navržen k používání u jednotek PO víceúčelový 

dozimetrický prostředek, který by měl indikovat tyto hodnoty se 100 % úspěšností, zároveň 

měřit hodnotu DE a PDE. Byl označen jako zásahový dozimetr.   

 Využití takového zásahového dozimetru je při prvotním radiačním průzkumu velmi 

jednoduché. Nejdůležitější je mít nastavenou signalizační úroveň PDE na 1 μSv.h-1. Dále je 

potřeba mít zapnutou optickou, akustickou a vibrační signalizaci. Dozimetr je nutné při 

tomto průzkumu držet v ruce a celé místo zásahu důkladně projít všemi směry. Pokud 

přístroj nic nesignalizuje, tak jej nevypínáme a umístíme ho za pás kalhot, k tělu do kapsy 

nebo na jiné vhodné místo, abychom mohli zaregistrovat i případnou vibraci.    

 Při prvotním radiačním průzkumu využíváme vizuálního průzkumu, kde se využívá 

dalekohled. Pokud vizuální průzkum neprokáže možnost výskytu ionizačního záření gama, 

je možné zahájit indikační část průzkumu s již výše zmíněným zásahovým dozimetrem. 

S tímto se přesuneme blíže k místu události, místo se projde ze všech stran a přitom se 

pokračuje ve vizuální části průzkumu. Pokud je indikována přítomnost ZIZ či RaL, je 

prvotní radiační průzkum ukončen a následuje činnost dle metodického listu N4 Bojového 

řádu jednotek PO a dle Řádu chemické služby HZS ČR. Pokud žádná ze dvou částí 

průzkumu neprokáže výskyt ZIZ, je prvotní radiační průzkum ukončen s tím, že se přístroj 

nevypíná, ale je ponechán v provozním stavu pro případ, že by k signalizaci došlo během 
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zásahu, až do konce provedení zásahu. Zásahový dozimetr by měl mít u sebe ten zasahující, 

který se v centru místa zásahu bude zdržovat co nejdéle [11]. 

6.2 Radiační průzkum 

 Radiačním průzkum je soubor činností vedoucí k rozpoznání přítomnosti ZIZ nebo 

radioaktivních látek, k její detekci, identifikaci, stanovení ochranných zón pro ozáření, 

kontaminaci a interpretace naměřených údajů s cílem vyhodnotit rozsah mimořádné 

události, navrhnout postupy pro zamezení šíření radioaktivních látek a zabezpečení radiační 

ochrany zasahujících osob.  

 Pro zabezpečení radiační ochrany zasahujících osob je důležité po celou dobu zásahu 

provádět opatření, která povedou k zamezení kontaminace zasahujících osob a zajistit 

sledování obdržených dávek pomocí osobních dozimetrů. Mezi nejdůležitější opatření patří 

ujasnit si, jaká dávka je pro uskutečnění zásahu tolerovatelná, odhadnout dobu pobytu 

zasahujících osob (aby nedošlo k překročení tolerovatelné dávky) a vytyčit ochranné zóny, 

jak pro záření gama, tak pro kontaminaci zářením beta. Při ukončení zásahu je nutné provést 

kontrolu měřením kontaminace osob a popřípadě provést dekontaminaci. 

 Z metodického listu N4 Bojového řádu jednotek PO vyplývá, že přípustná dávka pro 

hasiče, stejně jako pro jednotlivce z řad obyvatelstva, je 1 mSv ročně. Nehrozí-li tedy 

nebezpečí z prodlení při zásahu, tj. nejedná-li se o odvracení dávek (snížení zdravotních 

následků) u postižených osob nebo o záchranu lidských životů, neměla by být hodnota této 

dávky překročena. V opačném případě, kdy hasiči provádí tzv. radiační zásah, lze 

jednorázově připustit dávku 200 mSv. Omluvitelné ozáření zasahujících hasičů ve zvlášť 

zdůvodněných případech (při záchraně životů nebo při zabránění rozvoje radiační 

mimořádné situace s rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky) sahá až na 

úroveň prahové dávky deterministických účinků (1 až 2 Sv celotělového ozáření, 5 až 10 Sv 

lokálního ozáření kůže). Tyto zasahující osoby musí být s tímto nebezpečím prokazatelně 

seznámeny (pravidelná školení) a musí se zásahu účastnit dobrovolně (složení přísahy 

příslušníka HZS). Havarijní ozáření zasahujících osob je nutné optimalizovat (aby ozáření 

bylo co nejnižší s přihlédnutím na hospodářská a společenská hlediska). 

 Pro velitele zásahu není požadavek na optimalizaci ozáření při zásahu jednoduchou 

záležitostí. Na pomoc velitelům zásahu byla proto přijata následující tabulka, která slouží 

(prostřednictvím kategorie události) jako vodítko stanovení tolerovatelných dávek. Podle 

této tabulky velitel zásahu rozhodne, o jaký typ události se jedná a na základě toho určí 
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taková opatření, aby nebyly překročeny tolerovatelné dávky pro daný typ události (určí 

dobu pobytu v místě zásahu). Pokud doba pobytu bude delší než předpokládaná doba, má 

nárok povolat další jednotky a umožnit tak střídání zasahujících osob, popřípadě může 

danou událost povýšit o jeden stupeň výše. Při svém rozhodnutí musí velitel zásahu dbát jak 

na záchranu životů zasažených osob, tak na minimalizaci dávek zasahujících osob [21]. 

 

 Tab. 5: Stanovení tolerovatelných dávek [21] 

 

6.3 Činnost v místě zásahu 

 Z hlediska taktiky jednotek při zásahu spočívá ochrana životů a zdraví zasahujících 

osob před nebezpečím ionizujícího záření a kontaminace RaL zejména v těchto zásadách: 

• Vnější zónu je potřeba vytyčit podle platných zásad minimálně 50 m od 

předpokládaného zářiče, zabezpečit její střežení (Policie ČR). A zahájí se činnost související 

s radiačním průzkumem (měření dávkového příkonu a plošné aktivity zářiče). V místech 

vytyčení vnější zóny musí být zároveň příkon dávkového ekvivalentu záření gama nižší než 

0,5 μSv.h-1. V případě nesplnění této podmínky je třeba tuto zónu přemístit do větší 

vzdálenosti od zdroje záření. 

• Potřeba vytyčit hranici bezpečnostní zóny (BZ) v úrovni dávkového příkonu záření 

gama 10 μGy.h-1 (10 μSv.h-1, 1mR.h-1) nebo v úrovni plošné aktivity 10 Bq.cm-2. Jako 

směrodatná pro vytyčení BZ je vždy maximální hodnota PDE v daném místě. Při 

vytyčování se postupuje systematicky jedním směrem. BZ je považována za vytyčenou 

tehdy, až se vytyčující tímto způsobem dostane zpět do výchozího bodu. V případě, kdy 

v cestě vytyčení stojí jakákoliv překážka (zeď, plot), je třeba zmonitorovat situaci i za touto 

překážkou. BZ je prostor, ve kterém se zavádí režimová opatření a dodržují se zásady 

radiační ochrany a na obvodu této zóny omezit dobu pobytu jednotlivých zasahujících osob 
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na méně než 100 hodin/rok (100 hodin může způsobit dávku odpovídající ročnímu limitu 

ozáření jednotlivců z řad obyvatelstva, tzn. 1 mSv.rok-1). Na hranici této zóny se také 

v případě potřeby zřizuje dekontaminační prostor.  

• Za režimová opatření se považuje zamezení vstupu nepovolaných osob, omezení 

doby pobytu zasahujících osob, sledování a měření obdržených dávek pro každého 

jednotlivce (např. pomocí vydaných osobních dozimetrů), zavedení evidence těchto osob, 

provádění dozimetrické kontroly na hranici BZ, v případě potřeby provádět dekontaminaci 

osob a prostředků. 

• Místo dislokace jednotek musí být vždy mimo bezpečnostní a nebezpečnou zónu. 

• Zásada radiační ochrany – respektování přípustné dávky 

- dostatečná vzdálenost od zářiče (dávkový příkon klesá druhou mocninou vzdálenosti) 

- minimalizace doby ozáření (minimalizovat pobyt v BZ a v blízkosti zářiče). Kolikrát se 

zkrátí doba ozařování, tolikrát se sníží obdržená dávka. 

- stínění zářiče nebo osob (využívat stínění, zdí) 

• Po vytyčení BZ pokračovat v radiačním průzkumu vytyčením nebezpečné zóny 

(dále jen NZ), tj. hranice s naměřeným příkonem dávkového ekvivalentu (PDE) záření gama 

1 mGy.h-1 (1mSv.h-1, 100mR.h-1) nebo naměřenou plošnou aktivitou 1 kBq.cm-2. NZ je 

prostor, ve kterém pobyt znamená potenciální ohrožení pro zasahující osoby. V NZ smějí 

pracovat jen zasahující jednotky jen v případě nezbytnosti a to s nezbytně nutným počtem 

příslušníků a při dodržování režimových opatření a zásad taktiky zásahů jednotek na 

radioaktivní látky a další předpisy (Zákon č. 18/1997 Sb. a § 19 a 20 vyhlášky SÚJB č. 

307/2002 Sb. o radiační ochraně). 

• V případě doby pobytu je nutno znát přesné místo, kde budou zasahující příslušníci 

vykonávat činnost. Na tomto místě je potřeba důkladně proměřit PDE pomocí radiometru, 

případně zásahového dozimetru. Doba pobytu se potom vypočte jako podíl tolerovatelné 

dávky s ohledem na typ události a maximálního změřeného PDE v místě činnosti. Při změně 

místa zásahu a výpočtu nové doby pobytu při jiném PDE je nutno od tolerovatelné dávky 

odečíst již obdrženou z předchozího místa činnosti. Tyto dávky vypočteme jako součin PDE 

v příslušném místě a skutečné doby trvání činnosti. 

• Každá radiační událost se musí prostřednictvím operačního a informačního střediska 

(dále jen OPIS) ohlásit na SÚJB a Polici ČR. SÚJB je nutno také informovat o pobytu 

zasahujících osob při zásahu v BZ a NZ. 
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• Evidenci obdržených dávek je nutno archivovat v souladu s platnými předpisy 

(Zákon č. 18/1997 Sb. a § 19 a 20 vyhlášky SÚJB č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně). 

• V případě potřeby při ozáření přivolat odborníky SÚJB a zakreslit polohu 

zasahujících ozářených osob a polohu zdroje ionizujícího záření. 

• V případě důvodného podezření na ozáření zasahující osoby je nutno zajistit její 

přesun do „Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách“ 

• V případě požáru, kdy není potvrzen rozptyl radioaktivních látek, vést zásah tak, aby 

nedošlo k zasažení zářiče požárem a tím k poškození ochranného obalu zářiče [5, 9, 16] 

6.4 Ochranné prostředky a další zařízení 

 Jako ochrana před rozptýlenými radioaktivními látkami, kdy hrozí zasahujícím 

osobám povrchová a vnitřní kontaminace vdechnutím nebo požitím RaL se používají 

izolační dýchací přístroje a protichemické oděvy, které chrání proti kontaminaci. 

Neposkytují však ochranu proti zevnímu ozáření zářením gama a neutrony. 

 Pro měření dávkového příkonu se používají zmíněné radiometry. A pro stanovení 

plošné kontaminace měřiče plošné kontaminace. Pro obě varianty měření je u jednotek PO 

v současné době nejčastěji používán radiometr DC-3E-98. 

 
Obr. 7: Radiometr DC-3E-98 

 Ke sledování obdržených dávek u osob se používají osobní diagnostické dozimetry 

(nelze u nich přímo odečíst obdrženou dávku). K těmto účelům se používají např. TL 

dozimetry s kvartálním vyhodnocením u Celostátní dozimetrické služby. Dozimetr musí 

obdržet každý příslušník, který vstupuje do BZ a NZ a slouží k evidenci osobních dávek. 
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 Dále je potřeba skupinový elektronický dozimetr pro měření dávek a dávkových 

příkonů s nastavitelnou úrovní signalizace (pro regulaci pobytu osob v radiačním poli). 

 Pro účely, kdy nevíme, zda se v prostoru nachází ZIZ, musí být alespoň jeden 

zasahující příslušník vybaven indikátorem přítomnosti ZIZ [2, 10, 16].  

6.5 Manipulace se zářičem 

 V souvislosti se ztrátou kontroly nad ZIZ je nutno provádět manipulace  se zářičem 

s cílem jeho přemístění, uložení do stínění apod. Tyto manipulace příslušníci neprovádějí 

samostatně bez přítomnosti kvalifikovaných osob. SÚJB má svá regionální pracoviště, jejíž 

pracovníci jsou schopni se v kteroukoliv dobu dostavit na místo události a rozhodnout (dle 

naměřených hodnot), zda lze se zářičem manipulovat či nikoliv. Další manipulace nebo 

přijmutí jiných prozatímních opatření (zasypání pískem, překrytí panely, dodržení odstupů) 

se provádí dle jejich rozhodnutí. Pracovníci SÚJB mají ve své výbavě speciální kontejnery 

pro přepravu radioaktivních látek včetně speciálních nástrojů. Při manipulaci s uzavřeným 

zářičem je nejdůležitější ochrana vzdáleností a minimalizovat čas při manipulaci se zářičem, 

to znamená zpravidla si předem promyslet a připravit postup činností [4, 7]. 

6.6 Monitorování radioaktivní kontaminace 

 V případě podezření, že událost vedla k rozptylu radioaktivní látky, je nutno mimo 

uvedený radiační průzkum a monitorování provádět další měření s cílem posoudit, zda bude 

nutné uplatnit ochranu vůči kontaminaci a provádět opatření omezující další rozptyl.

 Obvyklým smyslem monitorování radioaktivní kontaminace jednotkami PO je 

eliminovat hlavní rizika spojená se zásahem v kontaminovaných prostorách, tzn. regulovat 

zevní ozáření zasahujících od kontaminovaných předmětů či terénu a alespoň snížit 

sekundární kontaminaci zasahujících osob a techniky.  

 Z těchto důvodů jsou při zásahu jednotek PO prováděna výhradně přímá měření 

monitorovacích ploch, a to pomocí radiometru DC-3E-98, který slouží i jako měřič plošné 

aktivity beta radionuklidů rozptýlených na ploše (v jednotkách Bq.cm-2).   

 Měření plošné aktivity se provádí obvykle jako součást vymezování ochranných zón 

a během dekontaminačních prací. K měření plošné aktivity a vytyčování ochranných zón se 

přistupuje obvykle až po vytyčení zón záření gama, a to obvykle pomocí vizuálního 

posouzení (přítomnost aerosolů, dýmu, únik kapalin nebo sypkých látek z porušených 

obalů) nebo na základě zjištění nadlimitních hodnot povrchové kontaminace zasahujících 
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osob nebo techniky při kontrole před provedením dekontaminace. Způsob vytyčování 

ochranných zón je obdobný jako u vytyčování zón pro záření gama. BZ se vytyčuje pro 

úroveň plošné aktivity 10 Bq.cm-2 a NZ pro úroveň 1 kBq.cm-2. V žádném případě nebude 

tvar ani velikost ochranných zón souhlasit se zónami pro záření gama. Proto je potřeba 

provádět vytyčování ochranných zón pro plošnou kontaminaci s ohledem na již vytyčené 

zóny pro záření gama. Pokud již uvnitř vytyčených zón pro záření gama neprobíhají žádné 

další práce, je možné tyto zóny rozšířit pouze o části kontaminovaných prostor vybočujících 

mimo tyto zóny. Naopak je nutné vytyčit ochranné zóny nejen vně, ale i uvnitř vytyčených 

zón pro záření gama. Označení takto vytyčených zón by mělo být odlišné, aby se 

minimalizovala možnost sekundární kontaminace zasahujících i uvnitř ochranných zón pro 

záření gama [10]. 

6.7 První pomoc ozářeným a kontaminovaným 

 Spočívá v co nejrychlejším přerušení ozařování, v případě zevního ozařování je to 

vzdálení ozařovaného od zářiče či stínění zářiče. V případě povrchové kontaminace je to 

odložení kontaminovaných oděvů a pomůcek a omytí kontaminovaného povrchu těla 

běžným postupem. V případě kontaminace inhalací je to očista nosní dutiny.  

 Další postupy jsou záležitostí lékařů a jiných odborníků. Časově naléhavé jsou další 

postupy eliminace do organismu vniklých látek. Co se týče poškození z již způsobeného 

ozáření, zde nebezpečí z prodlení nehrozí. 

6.8 Dekontaminace 

 Je třeba si uvědomit, že radioaktivní látky lze při dezaktivaci pouze odstranit, ale 

nelze je zničit (dezaktivovat). Dezaktivace závisí zejména na 

• druhu radionuklidu a jeho aktivitě, 

• fyzikálně-chemických a chemických vlastnostech (fyzikální adsorpce, iontová 

výměna, chemosorpce, difuze), 

• skupenství radioaktivní látky, ve kterém se kontaminant vyskytuje, 

• vlastnosti kontaminovaného povrchu (poréznost, chemické vlastnosti) a množství 

kontaminantu, 

• typu a chem. složení použitého dekontaminačního činidla, jeho teplotě (použití 

roztoku), 

• druhu dekontaminačního postupu. 
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 Lze také předpokládat, že žádná dezaktivace nemůže být úplná. Důvodem je ulpívání 

radioaktivních látek na povrchu a následném vzniku vazeb na kontaminovaném povrchu. 

 Cílem dezaktivace je snížit riziko ozáření osob, redukovat šíření radioaktivních látek 

přenosem (zejména přímým kontaktem kontaminovaných a nekontaminovaných ploch), 

také zabránit druhotné vnitřní kontaminaci. Za úspěšně provedenou dekontaminaci je možno 

považovat hodnotu plošné aktivity nižší než 10 Bq.cm-2.  

 Dekontaminační činidla by měla vždy obsahovat detergenty a tenzidy, které mají 

mycí účinky, dále látky, které jsou schopny na sebe vázat uvolněné radionuklidy a také 

činidlo, které bude bránit zpětnému vázání již uvolněných radionuklidů.  

 Detergenty jsou látky rozpustné ve vodě, jejich základem je jeden či více tenzidů. 

Mají silné čistící a odmašťovací účinky. 

 Tenzidy snižují povrchové napětí vody na fázovém rozhraní a tím napomáhají lepší 

smočivosti povrchu a tím usnadňují přechod radioaktivních látek do roztoku.  

 Mezi látky, které na sebe váží uvolněné radionuklidy, patří především 

komplexotvorná činidla, ale i třeba kyselina citronová, šťavelová nebo kyselina 

dietylentriaminopentaoctová (DTPA). 

 Vhodnými prostředky k dezaktivaci jsou kyselá mýdla, saponáty nebo speciální 

prostředek Neodekont. Jako dezaktivační směs lze použít 0,5 % roztok detergentu (např. 

Alfa) nebo saponátu či 1 % roztok kyseliny citronové [7]. 

6.8.1 Dekontaminace zasahujících osob 

 Dezaktivace zasahujících osob začíná proměřením plošné aktivity u každého 

zasahujícího a rozdělením na kontaminované a nekontaminované. Pro dosažení kvalitních 

výsledků je nezbytné provádět měření systematicky a s hlavním zaměřením na místa 

kritická z hlediska kontaminace. Těmi jsou podrážky bot, rukavice, zorník přetlakového 

oděvu. Dekontaminace by měla probíhat dle níže uvedeného algoritmu. 
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Obr. 8: Algoritmus provádění dekontaminace hasičů na dekontaminačním stanovišti [14] 

  

 Aby výsledky měření nebyly zkresleny, měření by mělo probíhat v místech, kde 

radiační pozadí nepřesahuje hodnotu 1 μGy.h-1. Sonda měřicího přístroje musí být chráněna 

před kontaminací (převlekem do polyetylenových sáčků). Detekční plocha sondy měřicího 

přístroje by měla být souměrná s monitorovaným povrchem a vzdálenost od měřeného 

povrchu musí být 1 – 3 cm (záření beta patří mezi záření nepronikavé a naměřené hodnoty 

vzrůstající vzdáleností detektoru od monitorovaného povrchu velmi rychle klesají). Místa 

kontaminace a naměřené hodnoty je nutné zaznamenat. Odpadní voda po dekontaminaci se 

musí jímat do uzavřených nádrží. Po ukončení dekontaminace musí být zajištěna její 

likvidace [7, 14].  

6.8.2 Dekontaminace osob 

 Při provádění dezaktivace osob je potřeba osoby opět proměřovat před a po skončení 

dezaktivace. V rámci HZS ČR se k dezaktivaci osob nepoužívá žádný speciální prostředek. 
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Obr. 9: Algoritmus provádění dekontaminace osob na dekontaminačním stanovišti [14] 

 

 Kontaminované osoby se svléknou co nejopatrněji, aby nedošlo ke zbytečnému 

zvíření prachových částic. Oblečení se ukládá do neprodyšných uzavíratelných obalů. 

Jestliže i po druhé dekontaminaci zůstávají na kůži místa s vyšší aktivitou, potřou se 

mastným krémem a přelepí náplastí. Další postup stanoví pak přítomný lékař [7, 14]. 

6.8.3 Dekontaminace měřicích přístrojů 

 Při podezření na kontaminaci je třeba jiným, zaručeně nekontaminovaným 

přístrojem ověřit, zda skutečně došlo ke kontaminaci přístroje a na kterých místech. 

Následně se přistoupí k dekontaminaci přístroje pomocí tamponů namočených v etanolu 

(lihobenzínu) nebo v dekontaminačním prostředku a opatrně otírat jednotlivé 

kontaminované plochy tak, aby nedošlo k rozšíření kontaminantu. Obsluha musí při této 

činnosti mít navlečeny nové gumové rukavice. Pokud se dekontaminace nezdaří tak, aby 
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zbytková kontaminace neměla vliv na naměřené hodnoty, je třeba přístroj vyřadit na dobu 

nezbytně nutnou (stupeň kontaminace, poločas přeměny radionuklidu) [7]. 

6.9 Nasazení jednotek k zásahu v prostoru radiační události 

 Sled a způsob provedení konkrétních činností jednotkami PO při zásazích tohoto 

typu se vyznačuje určitými odchylkami podle předurčenosti jednotky PO, která na místo 

zásahu dorazí jako první. Pořadí a způsob provedení činností se bude lišit i v závislosti na 

typu radiační události. 

 Radiační událost může být zjištěna jednotkou PO základní (dále jen JPO-Z), která na 

místě provede základní úkony k zajištění radiační ochrany. Je-li známo, že jde o radiační 

událost, vysílá se do místa zásahu JPO-S (jednotka PO střední). Nestačí-li síly a prostředky 

nebo odbornost JPO-S k provedení činností v místě radiační události, vysílá se do místa 

zásahu jednotka opěrná (JPO-O).  

 V rámci celostátní radiační monitorovací sítě ČR působí u HZS ČR 5 mobilních 

skupin vytvořených u chemických laboratoří HZS ČR. Jedná se o chemické laboratoře 

dislokované v Třemošné, Kamenici, Tišnově, Frenštátě a v Lázních Bohdaneč. Chemická 

laboratoř se na místo zásahu vysílá tehdy, je-li vyžádána u OPIS kraje, na žádost SÚJB, 

k zabezpečení dozimetrické služby a ke speciálním měřením dávkových příkonů (ZIZ 

emitující neutrony) a míst kontaminace (přítomnost záření alfa) [14, 18]. 

6.10 Nové dozimetrické prostředky a odborná příprava u jednotek PO 

 Koncem roku 2008 dochází k jednotnému vyzbrojení jednotek PO a chemických 

laboratoří HZS ČR osobními a zásahovými dozimetry. Jako jednotný prostředek osobní 

dozimetrie je zaváděn osobní elektronický dozimetr typu SOR/R-20, verze DMC. Tento 

osobní dozimetr je speciálně upravený pro potřeby HZS. Detektorem záření gama je 

křemíková dioda. Osobní dozimetr hasiči nosí pod zásahovým oděvem, na tkanici vedoucí 

kolem krku tak, aby byl dozimetr situován ve výšce prsou (stanovené referenční místo HZS 

ČR). Změřenou hodnotu dávkového ekvivalentu je možné pak odečíst z displeje dozimetru 

nebo později z historie uložené v paměti dozimetru. Základní jednotky, kterým bude jeden 

dozimetr přidělován, ho zároveň budou používat jako dozimetr skupinový – nosit ho bude 

jedna osoba vystavující se nejvyšším dávkovým příkonům.  

 Hlavním smyslem zavedení těchto osobních dozimetrů je sledování obdržených 

dávek. Ke sběru a evidenci těchto dávek budou využívány speciální čtečky, popř. mobilní 
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terminál TED. Celý systém by měl být nastaven tak, aby autorizované osoby z řad chemické 

služby HZS ČR měly přístup k přehledu dat týkajících se příslušníků. Součástí databáze 

bude nejen přehled dávek, tím upozornění na blížící se překročení zásahových úrovní 

obdržené dávky, ale i servisní modul, který bude sledovat stav dozimetrů (kalibrace, 

ověření, opravy) od okamžiku jejich zařazení do systémů. [12, 20] 

 
Obr. 10: Terminál elektronických dozimetrů s osobními dozimetry SOR/R-20 [20] 

  

Do výbavy všech jednotek je dále zaváděn zásahový dozimetr Ultra-Radiac URAD 115. 

Tento přístroj slouží jako indikátor přítomnosti zdrojů záření gama, jako měřič PDE pro 

účely stanovení doby pobytu zasahujících, jako operativní dozimetr s možností přímého 

odečtu dávkového ekvivalentu a dále je možno s jeho pomocí vytyčovat bezpečnostní zóny 

záření gama. Jeho zavedení u jednotek PO umožní odstoupení od používání radiometru DC-

3E-83 se složitou obsluhou. 

 
Obr. 11: Zásahový dozimetr URAD 115 [20] 
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Souběžně se zavedením osobních a zásahových dozimetrů je rovněž zahájena vybavenost 

pro opěrné a střední jednotky PO a chemické laboratoře zásahovým radiometrem DC-3H-

08. Ten je určen pro měření PDE, měření plošné aktivity, kontrolu kontaminace osob, 

měření dávkového ekvivalentu a výpočet povolené doby pobytu [2, 12, 20]. 

 
Obr. 12: Zásahový radiometr DC-3H-08 

 

 Provedení odborné přípravy jednotek PO pro mimořádné události s radiačním 

rizikem se provádí zejména pomocí Bojového řádu jednotek PO. Jedná se hlavně o 

metodický list N4 Bojového řádu PO (Nebezpečí ionizujícího záření), kde jsou popsány 

účinky záření na lidský organismus, limitní hodnoty ozáření pro zasahující hasiče, a hlavní 

taktické zásady. Další postupy jsou uvedeny v Řádu chemické služby HZS ČR, kde je 

popsáno používání izolačních dýchacích přístrojů, protichemických oděvů a v hlavě III jsou 

uvedeny zásady při zásahu s výskytem nebezpečné látky. Za zmínku stojí i metodický list 

L9 Bojového řádu, kde je popsána dekontaminace radioaktivních látek. Další činnost jako 

uzavření místa zásahu a vytyčení vnější zóny se řídí metodickým listem Ř7 a Ř10 Bojového 

řádu. Další postupy jsou uvedeny v katalogu typových činností složek integrovaného 

záchranného systému při společném zásahu při mimořádné události způsobené použitím 

radiologické zbraně [14]. Na stanicích se odborná příprava pravidelně procvičuje teoreticky 

i prakticky v rámci školení a pomocí taktických a prověřovacích cvičení. 
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7. Úkoly a činnosti sil a prostředků SÚJB 
 Síly a prostředky SÚJB jsou centrálně řízeny. Podpora SÚJB na místě zásahu je 

vyžádána cestou Styčného místa SÚJB a je přímo řízena Krizovým štábem SÚJB. Styčné 

místo i krizový štáb SÚJB má sídlo v Praze 1, Senovážné náměstí 9. Dále má SÚJB osm 

detašovaných Regionálních center, které jsou dislokovány v Praze, Příbrami - Kamenné, 

Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Ostravě.  

 Mobilní síly SÚJB s příslušným vybavením (dále jen MS) spolupracující v rámci 

IZS jsou lokalizovány po dvou MS v každém regionálním centru. Navíc jsou další 2 MS 

dislokovány ve Státním ústavu radiační ochrany (SÚRO) Praha.  

 Dalšími využitelnými silami a prostředky SÚJB pro zásah jsou čtyři stacionární 

laboratorní skupiny. Centrální laboratorní skupina je lokalizována v SÚRO Praha, další dvě 

v pobočkách SÚRO v Hradci Králové a Ostravě, jedna je součástí Regionálních center 

SÚJB v Českých Budějovicích a v Brně. 

 Lze využít i dalších informací poskytovaných Radiační monitorovací sítí ČR, 

řízenou SÚJB (sítě TLD, měřící místa kontaminace ovzduší, vod a síť včasného 

zjištění)[14]. 

 Oznámení radiační události příslušnému Regionálnímu centru SÚJB zajišťuje OPIS 

kraje samostatně bez pokynů velitele zásahu.  

Hlavní úkoly a činnosti při zásahu 

• Odborná pomoc veliteli zásahu ve věci režimových opatření pro ochranu obyvatel a 

zasahujících jednotek před účinky IZ, předávání potřebných informací a doporučení, 

koordinace činnosti nasazených složek SÚJB.  

• Předávání informací poskytovaných Radiační monitorovací sítí. Tato síť měří a 

zajišťuje požadované informace nepřetržitě. Předávání informací zajišťuje Styčné místo 

SÚJB.  

• Koordinace monitorování radiační situace v místě zásahu a upřesnění hranic BZ, NZ. 

Radiační monitoring místa zásahu po ukončení záchranných likvidačních prací. Tyto úkoly 

plní MS Regionálních center SÚJB. Mobilní síly SÚJB mají dobu pohotovosti 2 hodiny. 

Příjezd prvních mobilních skupin je limitován touto dobou a dobou dojezdu na místo zásahu 

z místa dislokace. MS jsou vybaveny přenosnými dozimetrickými přístroji pro měření PDE, 

plošné kontaminace, určování polohy (GPS), soupravou pro vyhledávání ZIZ, osobními 

ochrannými prostředky (oblek Tyvec, rukavice, respirátory), pomůckami pro odběr vzorků, 
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osobními elektronickými a filmovými dozimetry, krizovým mobilním telefonem. Tyto 

skupiny zajišťují odběry vzorků. 

• Stanovení obsahu radionuklidů ve složkách životního prostředí v zasažené oblasti. 

Tyto úkoly plní laboratorní skupiny vybavené stacionárními přístroji pro určování druhu 

radionuklidu a jeho aktivity ve vzorcích ze životního prostředí, potravin a dalších vzorků 

metodami spektrometrie alfa, beta a gama, případně radiochemickou separací. Laboratorní 

skupiny jsou v pohotovosti do dvou hodin po oznámení žádosti na jejich aktivaci. 

• Stanovení kontaminace osob. Tento úkol zajišťuje Centrální laboratorní 

skupina SÚRO Praha, která měří a hodnotí vnitřní ozáření osob pomocí celotělového 

počítače a pomocí odběru biologických vzorků. Centrální laboratorní skupina je 

v pohotovosti do dvou hodin po oznámení. 

• Hodnocení ozáření zasahujících osob. Úkol je plněn odbornými pracovišti SÚJB, 

SÚRO a je řízen Krizovým štábem SÚJB[14]. 
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8. Činnost Policie ČR 
 Policisté, kteří se podílejí na vyžádání velitele zásahu na zajišťování záchranných 

prací v místě události, nejsou nasazováni do míst, ve kterých bude úroveň radiace 

přesahovat běžné hygienické předpisy (10 Bq.cm-2). Pokud s povolením velitele zásahu 

vstoupí do míst s vyšší úrovní radiace, budou na příkaz velitele vybaveni ochrannými 

prostředky, které sami nemají k dispozici. Společně s těmito prostředky se provede 

předepsané školení týkající se bezpečného používání těchto prostředků. Tyto zasahující 

osoby musí být o nebezpečí spojeném se zásahem prokazatelně informováni a musí se 

činnosti účastnit dobrovolně s výjimkou havarijního ozáření fyzických osob v důsledku 

provedení prvotních úkonů na místě zásahu v době potvrzení překročení stanovených limitů 

ozáření. 

 Jedná se zejména o následující činnost: 

• V případě rozptýlení RaL pomocí nástražného výbušného systému se provede 

prohlídka místa výbuchu se zjištěním, zda se na místě nenachází další výbušnina a její 

případné zneškodnění. V takovém případě se využívá služeb policejního pyrotechnika, 

případně pyrotechnické výjezdové skupiny Policie ČR. 

• Provede se uzávěra předběžné ochranné zóny a vnější zóny a zabezpečí se stanovený 

režim pohybu osob a vozidel do a z vnější zóny. Uzávěru provádí obvykle několik hlídek 

složených z příslušníků Policie ČR. Hlídky musí zejména zaujmout určená stanoviště, 

používat stanovené ochranné pomůcky, zabezpečovat stanovená režimová opatření na 

vstupech a výstupech do vnější zóny. Dále musí umožnit vjezd vozidlům a vstup osobám 

jedoucím ve služebních vozidlech označených některým ze smluvních znaků základních 

složek integrovaného záchranného systému (IZS) a také složek ostatních (např. složky 

radiační monitorovací sítě). Znemožní vstup či vjezd nepovolaným osobám. Uvedená 

opatření plní ve stanoveném rozsahu až do odvolání. 

• Regulace dopravy v okolí vnější zóny uzavření prostorů pro dekontaminaci včetně 

uzavření komunikací, které je spojují s místem zásahu. Regulaci provádí obvykle několik 

hlídek příslušníků Policie ČR. Jedná se zejména o zabezpečení regulace pohybu vozidel 

mimo vnější zónu, odkloněním dopravy na volných křižovatkách, oznamováním změn 

v řízení dopravy na Centrum dopravních informací (rozhlasové vysílání) [14]. 
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9. Úkoly a činnost sil zdravotnické záchranné služby 
 Z hlavních úkolů a činností sil a prostředků zdravotnické záchranné služby (včetně 

využití letecké záchranné služby) jde zejména o 

• Posouzení vhodnosti shromaždiště osob 

• Poskytnutí neodkladné přednemocniční péče zraněným v prostoru shromaždiště 

• Rozhodnutí, zda povolat další pomoc 

• Rozdělení zraněných dle závažnosti poraněných 

• Zajištění transportu do spádových zdravotnických zařízení 

 Jako ochranné prostředky mají posádky k dispozici roušky k ochraně dýchacích cest 

a ochranné rukavice. 

 Úkoly a činnosti spádových zdravotnických zařízení: 

• Provede se ošetření a stabilizace zdravotního stavu zraněného 

• Zajistí se transport do středisek speciální zdravotní péče (SSZP) o osoby ozářené při 

radiačních nehodách 

 Personál v těchto zařízeních má k dispozici jako ochranné pomůcky roušky 

k ochraně dýchacích cest a jednorázové ochranné prostředky kůže. 

 Mezi speciální střediska zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách 

(SSZP) patří: 

1. SSZP ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha  

 Kompletní vyšetření ozářených osob při podezření na celotělové ozáření dávkou 

nepřevyšující 1 Gy s cílem zjistit možné postradiační účinky IZ. Kapacita je 20 lůžek. 

2. SSZP ve Fakultní nemocnici Hradec Králové 

 Kompletní vyšetření ozářených osob při podezření na celotělové ozáření dávkou 

vyšší jak 1 Gy. Kapacita je 20 lůžek. 

3. SSZP ve Fakultní Thomayerově nemocnici Praha 

 Provádí a vyhodnocuje cytogenetická vyšetření krve a určuje ekvivalent celotělové 

dávky IZ u zasažených osob. Kapacita je 30 lůžek. 

4. SSZP ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Praha 

 Provádí léčbu kožních projevů vyvolaných IZ u zasažených osob. Kapacita je 15 

lůžek. 

 Tyto zařízení nejsou dosud dovybaveny ochrannými prostředky pro ošetření 

kontaminovaných pacientů, je proto nutné přivážet sem pacienty dekontaminované [14]. 
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10. Radiační monitorovací síť a statistika úniků v ČR za rok 2007  
 Monitorování radiační situace nad územím České republiky je prováděno především 

provozováním celostátní radiační monitorovací sítě (RMS). Řízením její činnosti je pověřen 

SÚJB. Na jejím provozu se vedle resortu SÚJB a provozovatele jaderných elektráren 

podílejí v současné době také Ministerstvo financí, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, 

Ministerstvo zemědělství a životního prostředí. Do činnosti RMS mohou být zapojeny další 

tzv. smluvní subjekty. Podrobnosti k funkci a organizaci RMS jsou upraveny vyhláškou č. 

319/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 27/2006 Sb. Další požadavky na zajištění RMS jsou 

stanoveny nařízením vlády č. 11/1999 Sb. (pro zónu havarijního plánování) a schválenými 

programy monitorování. 

 Data, která jsou prostřednictvím této sítě získána, slouží pro vyhodnocení radiační 

situace, pro potřeby sledování a posuzování a stavu ozáření. V případě radiační havárie 

slouží pro rozhodování o opatřeních vedoucích ke snížení či odvrácení ozáření. Data jsou 

zpracována Informačním systémem RMS a jsou dostupné veřejnosti a v rámci mezinárodní 

výměny jsou předávány do mezinárodní databáze v rámci programu EURDEP (European 

Radiological Data Exchange Platform).  

 Funkci RMS zajišťují stálé složky monitorovací sítě, které pracují nepřetržitě, 

společně se složkami pohotovostními, které se aktivují pouze při podezření na vzniku nebo 

při vzniku radiační mimořádné situace. RMS pracuje buď v režimu normálním (za obvykle 

radiační situace) a režimu havarijním (při radiační mimořádné události) [23, 24, 27]. 

Výsledky radiačního monitorování za rok 2007  

 V roce 2007 nedošlo na území České republiky k žádnému úniku radionuklidů do 

životního prostředí, rovněž nebylo na žádném z měřících míst zaznamenáno překročení 

stanovených zásahových úrovní, které by vyžadovalo nějaká opatření na ochranu 

obyvatelstva či životního prostředí. Během roku nedošlo ani k významným odchylkám 

v obsahu umělých radionuklidů v ovzduší. Část aktivity 137Cs v ovzduší pochází 

z globálního spadu, který je důsledkem dřívějších zkoušek jaderných zbraní v atmosféře a 

část z havarované jaderné elektrárny v Černobylu. Kromě 137Cs se v aerosolech objevuje 
7Be, které je kosmogenního původu, a 210Pb, které je produktem přeměny 222Rn. 

 Ve složkách životního prostředí, v potravních řetězcích i lidech je stále ještě 

měřitelná velmi nízká aktivita 137Cs, které se do prostředí dostalo díky havárii v Černobylu. 

Jeho měrné aktivity se v delším časovém odstupu téměř nemění. Nebyly nalezeny žádné 
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rozdíly v obsahu radionuklidů v jednotlivých složkách prostředí z okolí našich jaderných 

elektráren (Dukovany a Temelín) a z ostatního území státu.  

 Podrobnější informace je možno nalézt ve Zprávě o výsledcích činnosti SÚJB při 

výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za 

rok 2007 [23, 24].   
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11. Závěr 
 Ionizující záření nachází v dnešní době velmi široké uplatnění ve všech oblastech 

lidské činnosti. Naskýtá se zde otázka. Je nebezpečí z využívání ionizujícího záření 

vyváženo přirozeným prospěchem?  

 Současné právní předpisy, které jsou u nás platné, riziko vzniku mimořádné události, 

kdy dojde k úniku radioaktivní látky, takřka minimalizují. Jak již bylo uvedeno, v dnešní 

době se tímto typem situací prakticky nesetkáváme. Z textu je také jasné, že činnost vedoucí 

k minimalizaci následků při vzniku mimořádné radiační události není nikterak jednoduchá. 

Z toho vyplývá, že havarijní činnosti je potřeba pravidelně procvičovat, aby bylo 

minimalizováno riziko psychologických účinků ionizujícího záření a aby byly co nejvíce 

omezeny následky dané události.  

 V této práci byly shrnuty poznatky o vlastnostech radioaktivních látek a ionizujícího 

záření, činnosti vedoucí k minimalizaci rizika vzniku mimořádné události a informace o 

nebezpečí, které z manipulace se ZIZ plyne. Snahou bylo stanovit postupy a pravidla, 

kterých by se mělo využívat v případě nežádoucího úniku a popis činnosti základních složek 

integrovaného záchranného systému při likvidaci mimořádné události.  

 Práce je určena zejména pro příslušníky Hasičského záchranného sboru, příslušníky 

Policie ČR nebo osoby, které se zdroji ionizujícího záření manipulují nebo jinak nakládají. 
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