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 Diplomová práce se zabývá zavedením prozatímní služby osobní dozimetrie u 

jednotek HZS ČR. V první části rozebírá legislativu a dokumenty v rámci HZS ČR, které 

vedly k zavedení uvedené služby u JPO. Dále popisuje samotné zavedení u jednotek, 

rozdělení dozimetrických přístrojů a současné fungování prozatímní služby osobní 

dozimetrie. Charakterizuje současný stav a navrhuje řešení a postupy pro plnohodnotnou 
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 This diploma work deals with establishment of the personal dosimetry temporary 
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further development.   
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1. Úvod 

 Ionizující záření je součástí běžného života každého občana v České republice, ať již 

se jedná o běžnou přírodní radioaktivitu nebo radioaktivitu umělou. S rozvojem technologií, 

zvýšenými nároky na výrobu elektrické energie, vojenstvím, zdravotnictvím a dalšími 

technologiemi 20. a 21. století se ionizující záření stalo součástí naší společnosti. 

S využíváním ionizujícího záření úzce souvisejí i hrozby a nebezpečí, které s sebou IZ přináší. 

Tato nebezpečí hrozí ve více formách, je nutné rozlišit nebezpečí civilního sektoru, který 

využívá zdroje ionizujícího záření („dále jen ZIZ“) a nebezpečí, se kterými se můžeme setkat 

u vojenských  hrozeb a také v posledních letech velmi diskutovaný terorizmus. 

 Plnění úkolů jednotek požární ochrany je různorodá činnost, při které nelze zaručit 

výskyt IZ nebo se může jednat přímo o úkoly při radiačních událostech, to vyžaduje patřičné 

technické vybavení jednotek požární ochrany a zajištění bezpečnosti zasahujících. 

 Do roku 2009 bylo sledování obdržených dávek u příslušníků řešené nekoncepčním 

způsobem, výbava dozimetrickými přístroji se odlišovala v rámci HZS krajů a systém neměl 

sjednocené postupy pro tato sledování. 

 Ochrana příslušníků HZS ČR (dále jen „příslušníci“) je v současné době pojata zcela 

novým způsobem, v Evropě ojedinělým a v současné době i výjimečným svým rozsahem 

i provedením. Sledování dávek u zaměstnanců je běžné pro pracoviště pracující s ionizujícím 

zářením („dále jen IZ“) dle současné platné legislativy. U tak rozsáhlé organizace jakou je 

HZS ČR je však přístup k této problematice daleko složitější a to jak z pohledu fungování, tak 

i např. finanční náročnosti zajištění této služby nebo personálního zajištění.  

 Takto rozsáhlé a nové přístupy s sebou přinesly samozřejmě mnoho problémů 

při vývoji, zavádění a dalšího fungování této služby, která je v současnosti nazývána 

prozatímní službou osobní dozimetrie („dále jen PSOD“).   

 Diplomová práce řeší zavedení PSOD u samotných jednotek požární ochrany HZS 

ČR, přístup příslušníků HZS ČR a vlastní fungování PSOD v organizačním i operačním řízení 

jednotek. Navrhuje postup zavedení nových dozimetrických přístrojů, které byly pořízeny se 

vznikem PSOD. Charakterizuje činnosti jednotek v užívání prostředků osobní dozimetrie, 

srovnává prostředky, které byly ve výbavě jednotek a prostředky, které s sebou přineslo 

zavedení PSOD a navrhuje jejich umístění na technice a nositele těchto prostředků při dalším 

rozvoji služby osobní dozimetrie. 
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2. Rešerše 

 

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. 

 Zákon upravuje systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky 

IZ, povinnosti při přípravě ,provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního ozáření 

a ozáření v důsledku radiačních nehod, 

 

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška stanovuje podrobnosti o pravidlech pro přípravu a provádění zásahů 

k odvrácení nebo snížení ozáření a stanoví směrné hodnoty pro tyto zásahy, vymezuje 

veličiny, parametry a skutečnosti důležité z hlediska radiační ochrany, stanoví rozsah jejich 

sledování, měření, hodnocení, ověřování, zaznamenávání, evidence a způsob předávání údajů 

Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost 

 

MV GŘ HZS ČR. Bojový řád jednotek požární ochrany-Praha, 2001, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 V jednotlivých kapitolách se publikace jsou komplexně zpracována témata činností 

a zaměření jednotek požární ochrany při výkonu služby a zásahové činnosti. Upravuje 

činnosti jednotek požární ochrany při zásazích z riziky ionizujícího záření, stanovuje ochranu 

zasahujících a taktické postupy pro řešení mimořádných událostí s výskytem IZ.  

 

The firefighter‘s handbook: essentials of firefighting and emergency response. Clifton 

Park, USA: [s. n.], 2004. 980 s. ISBN 1-4018-3575-9. 

 Publikace je zaměřena na činnost hasičů ve Spojených státech amerických, ukazuje 

a představuje odlišnosti v zásahové činnosti vzhledem k našim standardům a prezentuje 

v některých směrech jiný náhled na řešení mimořádných událostí. 
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3. Legislativa 

 Z historického vývoje je již od první poloviny dvacátého století několik náhledů 

na ochranu před IZ, tyto dokumenty, smlouvy a doporučení se vyvíjeli současně s vývojem 

a využíváním IZ pro civilní i vojenské účely. Po druhé světové válce se vývoj mezinárodní 

legislativy v této problematice stal součástí iniciativ mnoha světových organizací - především 

pak Mezinárodní agentury pro atomovou energii a Mezinárodní komise pro radiologickou 

ochranu. Používání, shromažďování a činnosti se ZIZ, současně jako ochrana před IZ 

a zdravotní účinky IZ se stalo součástí legislativy národní. Vývoj těchto legislativních kroků 

byl vázán vždy na historické vazby našeho státu. Poslední a současný vývoj zavedl a zavádí 

v České republice platnou legislativu Evropské unie a standardy běžné v zemích Evropské 

unie. 

3.1 Zákon č. 18/1997 Sb., 

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 Základní legislativním prvkem v oblasti ZIZ a IZ je v naší legislativě zákon č. 18/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Atomový zákon“).   

 Zákon upravuje způsoby využívání jaderné energie a IZ, stanovuje podmínky 

vykonávání činností souvisejících s využívání jaderné energie a činností vedoucích k ozáření, 

dále upravuje systém ochrany osob a životního prostředí před účinky IZ. 

 Zákon stanovuje povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení 

přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod. V § 4 odst. 7, písm. c jsou pak 

stanoveny limity pro tzv. havarijní ozáření zasahujících fyzických osob, pokud nejde 

o případy záchrany lidských životů nebo zabránění rozvoje radiační mimořádné události 

s možnými rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky. Limity pro ozáření jsou 

stanoveny vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále jen „SÚJB“) č. 307/2002 

Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.  

 Dále § 4, odst. 7, písm. c určuje, aby všechny zasahující fyzické osoby byly 

o nebezpečí spojeném se zásahem prokazatelně informovány, a zásahu se musí účastnit 

dobrovolně. [6] 
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3.2 Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., 

o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

 Je prováděcí vyhláškou atomového zákona a zabývá se podrobnostmi a pravidly pro 

přípravu a provádění zásahů a stanovuje hodnoty pro snížení ozáření. Současně ale také řeší 

skutečnosti, veličiny a parametry z hlediska radiační ochrany a stanovuje jejich sledování, 

ověřování a způsob předávání údajů SÚJB. 

 Vyhláška dále stanovuje, že havarijní ozáření zasahujících fyzických osob 

se usměrňuje, aby bylo tak nízké, jak lze rozumně dosáhnout s uvážením hospodářských 

a společenských hledisek a zásah je organizován tak, aby nebyly překročeny limity ozáření, 

nebo aby nebyly překročeny limity stanovené v § 4, odst. 7, písm. c atomového zákona. 

Za nepřekročení desetinásobku limitů stanovených pro ozáření radiačních pracovníků se 

přitom považuje nepřekročení hodnoty 200 mSv pro osobní dávkový ekvivalent v hloubce 

10 mm tkáně za kalendářní rok. 

 Z vyhlášky vychází Metodický list č. 4 kapitoly N Bojového řádu JPO1,2 , kde je 

stanovena přípustná dávka pro zasahující hasiče, jakož i jednotlivce z obyvatelstva 1 mSv 

ročně, připustit lze za předem daných podmínek dávky odpovídající limitům ozáření 

pro radiační pracovníky, tzn. 50 mSv/rok, příp. 100 mSv za 5 let. Výjimečně lze jednorázově 

připustit dávku 200 mSv a ve zdůvodněných případech při záchraně života nebo při zabránění 

rozvoje radiační mimořádné situace s rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky je 

ospravedlnitelné ozáření zasahujících osob na úroveň prahu deterministických účinků (1 až 2 

Sv celotělové ozáření, 5 až 10 Sv lokální ozáření kůže). [7] 

 

 

 

                                                 
1 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 29. 10. 2001, kterým se vydává Bojový 
řád JPO, ve znění pozdějších předpisů 

2 Na základě „Koncepce chemické služby“ a podle plošného rozmístění sil a prostředků pro systém provádění 
zásahů na nebezpečné látky se rozdělují jednotky PO podle předpokládané činnosti na místě zásahu, 
ochranných prostředků a technického vybavení do tří kategorií:  

- Základní „Z“ (JPO-Z), mezi které jsou převážně zařazeny stanice typu P; dále sem mohou být zařazeny 
jednotky JPO II. 
- Střední „S“ (JPO-S), mezi které jsou zařazeny stanice typu C a P4; dále sem mohou být zařazeny stanice 
typu P3 a podnikové jednotky JPO IV.  
- Opěrné „O“ (JPO-O), do které jsou zařazeny vybrané stanice typu C. 
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tabulka 1: Metodický list č. 4. kapitoly N „bojového řádu“ 

Událost Popis události 
Tolerovaná 
dávka pro 
zásah 

I. 
Událost nevede k ohrožení života, zdraví lidí a majetku např. 
záchyty a nálezy ZIZ 

1 mSv 

II. 
Událost vede k ohrožení života, zdraví lidí a majetku, např. 
požáry a zásahy na pracovištích se ZIZ, dopravní nehody 

50 mSv 

III. 
Událost vede k ohrožení života většího počtu osob a vzniku 
rozsáhlých majetkových škod, např. radiační havárie, 
teroristický útok, kontaminace velkých území 

200 mSv 

  
 Pro srovnání jsou v příloze č. 1 uvedeny směrné hodnoty hasičů v Německu 

a odvrácené dávky pro zasahující pracovníky3 doporučené Mezinárodní agenturou 

pro atomovou energii. 

Mezinárodní agentura ve svém doporučení udává dávky obdržené při: 

a) život zachraňujících činnostech 

 Jsou to zásahy při bezprostředním ohrožení života, poskytování první pomoci 

při zraněních ohrožujících životy a zásahy ke zmírnění podmínek, které by mohly ohrozit 

život. 

b) činnosti zaměřené na předcházení závažným zdravotním následkům nebo 

rozvoji katastrofických podmínek 

 Mezi tyto činnosti řadíme ochranu obyvatelstva, monitorování životního prostředí 

v osídlených lokalitách za účelem identifikace míst, kde budou zdůvodněna opatření jako 

např. evakuace, ukrytí osob, zákaz nebo omezení distribuce a spotřeby potravin. Dále jsou to 

činnosti při potenciálním ohrožení s následky závažného poranění, neodkladné ošetření 

závažných zranění, urgentní dekontaminace osob a dopadení osob podezřelých z terorizmu. 

c) činnosti vedoucí ke snížení kolektivní dávky 

 Činnosti jako odběr vzorků a analýzy vzorků životního prostředí pro účely radiačního 

monitorování, lokalizované dekontaminace, pokud to ochrana obyvatel vyžaduje.  

I v těchto mezinárodních doporučení jsou poté zakotveny stejné prvky jako v naší národní 

legislativě. Seznámení zasahujících osob s možnými riziky v důsledku ozáření, dobrovolnost 

zasahujících při účasti na zásahu, omezení doby pobytu na nezbytnou míru, důsledné 

používání ochranných pomůcek a osobní monitorování operativním dozimetrem.[13] 

 Z uvedené legislativy tedy vyplývá, že příslušníci mohou být vystaveni při zásahu 

účinkům IZ. Příslušníci provádějí činnosti při mimořádných událostech, kde se může 

                                                 
3 Doporučení IAEA, EPR-First responders, 2006. 
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vyskytnout IZ nebo zasahovat u radiační události a je tedy nutné vybavit je dozimetrickými 

přístroji a sledovat obdržené dávkové ekvivalenty. Vyhláška č. 307/2002 Sb., stanovuje 

používání a umístění těchto dozimetrů při zásahové činnosti u zasahujících a definuje způsoby 

monitorování IZ.  

3.3 Radiační ochrana příslušníků 

Radiační ochrana příslušníků u zásahu je všeobecně zabezpečena:  

1. technickým vybavením JPO: 

− protichemické oděvy,   

− izolační dýchací přístroje,  

− prostředky pro dekontaminaci (dekontaminační stanoviště, detergenty, atd.) . 

2. taktickými postupy, zásadami a informační podporou  

− Metodické listy Bojového řádu ,[9] 

− Pokyny pro zásahy při událostech s radiačním rizikem,[5] 

− informační podpora krajských operačních a informačních středisek HZS ČR4, 

− STČ-01-IZS uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně, [10] 

− Řád chemické služby HZS ČR .[3] 

 Systém ochrany zasahujících příslušníků je tedy zajištěn technickým vybavením JPO 

a současně taktickými postupy pro zásahy s přítomností IZ a kontaminaci RaL. Tyto postupy 

a vybavení jsou pro činnosti jednotek plně dostačující a v součinnosti s informační podporou 

KOPIS o nebezpečných látkách a informační podporou velitele zásahu pro zásahy 

s přítomností IZ zajišťuje ochranu zasahujících příslušníků.  

 Posledním důležitým článkem je v tomto ohledu detekční technika ve výbavě JPO 

a chemických laboratoří (dále jen „CHL“) pro zjištění dávkové příkonu v místě události, 

vytýčení zón v místě zásahu, dohledání ZIZ, zavedení režimových opatření a dalších činností 

v místě zásahu.  

 Dále pak dozimetrické přístroje a softwarové nástroje určené ke sledování obdržených 

dávek zasahujících příslušníků, pomocí kterých je poté možné sledování a interpretace 

naměřených hodnot, dodržení směrných hodnot pro ozáření příslušníků5, sledování 

obdržených dávek příslušníků z dlouhodobého pohledu a zabezpečení nekontrolovaného 

ozáření. 

                                                 
4  např. program MEDIS ALARM nebo jiné databáze nebezpečných látek. 
5 Vyhláška č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.4 Pokyn GŘ HZS ČR č. 35/2009 

ze dne 27. 7. 2009 ke zřízení a zabezpečení prozatímní služby osobní 

dozimetrie u HZS ČR.(dále jen „pokyn č. 35/2009“) 

 Je základním dokumentem HZS ČR, který zřizuje PSOD. Pokyn stanovuje, že PSOD 

je součástí oddělení služeb generálního ředitelství HZS ČR, HZS krajů a záchranného útvaru. 

Konkrétně je tedy PSOD součástí chemické služby. Chemická služba zajišťuje PSOD jak 

organizačně, tak technicky, tento přístup je naprosto logický, protože již před vznikem PSOD 

se problematikou IZ a RaL u HZS ČR chemická služba zabývala, nastavovala základní 

požadavky, bezpečnostní pravidla a ochranu pro zásahy s výskytem IZ6.  

PSOD dále zajišťuje: 

a) sledování a evidenci dávek obdržených příslušníky, popř. dalšími osobami, 

b) vydávání dozimetrických měřidel, jejich kalibraci, ověřování a evidenci, 

c) školení příslušníků o rizicích IZ a ochraně před ním a jeho evidenci. 

Pokyn dále určuje zabezpečení PSOD na jednotlivých úrovních.  

a) generální ředitelství HZS ČR, 

b) HZS krajů, 

c) Záchranný útvar HZS ČR. 

 Pokyn zabezpečuje technické zajištění PSOD a určuje osoby zajišťující PSOD 

na uvedených úrovních až po nositele osobních a skupinových dozimetrů. 

 Pro tuto publikaci je vhodné rozdělení pokynu do dvou částí. Tyto se v podstatě 

vyvíjejí každá samostatně, rozdělením do těchto částí se tento pokyn a jeho aplikace v rámci 

HZS ČR stane průhlednějším i pro tuto publikaci. 

1. Prostředky používané PSOD 

2. Personální zajištění PSOD 

 Dále je pak vhodné si prostředky používané PSOD rozdělit na „hardware“ 

a „software“. Hardwarem jsou v tomto případě osobní dozimetry, zásahové dozimetry, 

zásahové radiometry, terminál elektronické dozimetrie a čtečky osobních i zásahových 

dozimetrů. 

                                                 
6  Pokyn generálního ředitele HZS ČR ze dne 22. prosince 2006, kterým se vydává Řád chemické služby HZS 
ČR. 
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Softwarem je dále programový balík pro správu osobních elektronických dozimetrů (dále jen 

„SEOD“) a program DOSIMASS. S tímto rozdělením pokynu budeme tedy pracovat 

i v dalších částech této publikace. 

 

3.5 Zajištění pokynu č. 35/2009 

3.5.1 Prostředky používané PSOD-software 

Tuto část zajišťuje programový balík SEOD 7a DOSIMASS 

3.5.1.1 Programový balík SEOD 

 Programový balík SEOD je prostředkem chemické služby k vyhodnocování osobních 

dozimetrů a ke správě databáze PSOD uložené na serveru HZS kraje. Programový balík 

SEOD se využívá zejména pro: 

a) práci se čtečkou osobních dozimetrů, 

b) zařazení a správu dozimetrů, osob a středisek, 

c) evidenci a sledování termínů školení příslušníků o rizicích spojených s IZ 

a způsoby ochrany před ním, 

d) sledování platnosti kalibrací a ověření dozimetrů a platnosti dozimetrů, 

e) nastavení provozního režimu dozimetru na skupinový nebo osobní s aktivací 

pohotovostního režimu, 

f) načítání záznamů o vývoji dávky z elektronické paměti (historie) dozimetru, 

g) vyhodnocení záznamů historie, přiřazení dávek osobám a jejich opravy, 

h) vytváření sestav prostředků a osob zařazených podle zvolených kritérií (např. s 

ohledem na obdržené dávky, použité dozimetry, platnost kalibrace a ověření 

dozimetrů, proškolení osob apod.). 

 Programový balík SEOD je tedy softwarovým základem pro fungování PSOD u HZS 

ČR respektive u JPO a dalších osob využívajících dozimetry. 

 

                                                 
7 SEOD HZS se skládá ze serverové části a z klientské části SEOD Administrátor. Serverová část je 

provozována na serveru HZS kraje s instalací aplikace ORACLE. Klientská část SEOD Administrátor je 
provozována na přenosných osobních počítačích a terminálech elektronické dozimetrie připojovaných 
k tomuto serveru; počítače se připojují z tzv. „míst vstupu k Databázi“, což jsou fyzicky místa pro připojení do 
sítě HZS kraje; počítače mají definované IP adresy pro připojení z konkrétních pracovišť na jednotlivých 
stanicích. 
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3.5.1.2 Program DOSIMASS 

 Program DOSIMASS  je prostředkem, který je ve spojení se čtečkou osobních 

dozimetrů využíván pro servisní účely, zejména na pracovišti ionizujícího záření 

autorizovaného metrologického střediska Opravárenského závodu Olomouc (dále jen „OZ“). 

Kde probíhají kalibrace a ověřování prostředků využívaných PSOD.   

Program DOSIMASS se používá zejména pro: 

a) nastavení a změny datumových a identifikačních údajů dozimetrů, 

b) změny provozního režimu dozimetrů pro účely kalibrace a ověřování, 

c) změny hodnot limitů alarmových úrovní dozimetru při kalibraci a ověřování, 

d) změny kalibračních koeficientů podle výsledků kalibrace, 

e) obnovení standardního nastavení dozimetru. 

Standardní nastavení je soubor parametrů pro osobní dozimetry a pro zásahové dozimetry. 

Tyto parametry navrhuje inspektor PSOD a nastavuje pracovník určený OZ, kontrolu 

nastavení zabezpečuje krajský dozimetrista, který v případě neshody parametrů provede jejich 

změny tak, aby nastavení parametrů bylo v souladu. 

  

3.5.2 Prostředky používané PSOD-hardware 

3.5.2.1 Osobní dozimetr 
 Osobní dozimetr je prostředkem příslušníků jednotek HZS krajů a záchranného útvaru 

a chemických laboratoří HZS ČR, popř. dalších osob. 

Osobní dozimetr je určen: 

a) ke stanovení dávek zasahujících osob,  

b) ke kontrole překročení zásahových úrovní dávkového ekvivalentu, 

c) jako skupinový dozimetr8 pro jednotky s předurčeností k zásahu na nebezpečné látky 

typu Z (dále jen „JPO-Z“) a pro první organizovaný výjezd (družstvo) u jednotek 

s předurčeností typu S nebo O (dále jen „JPO-S“, „JPO-O“), vyhodnocovaný jednou 

měsíčně u JPO-S, 

d) jako osobní dozimetr. 

                                                 
8   Skupinový dozimetr je osobní dozimetr, jehož nositelem je nositel skupinového dozimetru. Dávka obdržená 

nositelem skupinového dozimetru současně reprezentuje dávku ostatních členů zasahující skupiny. 
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− pro JPO-S, který před vydáním pracuje v pohotovostním režimu a který se  

vydává přímo zasahujícím osobám  v ochranných zónách9; při ukončení  

činnosti zasahujícího se dozimetr vyhodnocuje přímým odečtem hodnoty 

z displeje dozimetru, 

− pro JPO-O, který se v místě zásahu vydává a vyhodnocuje pomocí terminálu 

osobní dozimetrie, 

− pro členy výjezdových skupin CHL a pro GŘ HZS ČR a záchranný útvar 

vyhodnocovaný jednou měsíčně u JPO-O. 

 Pokud jednotka nebo výjezdová skupina CHL zasahovala u radiační události, je nutno 

osobní dozimetry vyhodnotit také po návratu jednotky na stanici nebo výjezdové skupiny 

CHL na základnu. [14] 

3.5.2.2 Zásahový dozimetr  
 Zásahový dozimetr je prostředkem JPO-Z, prvního a popř. dalších organizovaných 

výjezdů (družstev) JPO-S a JPO-O, výjezdové skupiny CHL a MV-GŘ HZS ČR 

k zabezpečení ochrany zasahujících osob.  

Zásahový dozimetr se při zásahu využívá jako: 

a) indikátor přítomnosti zdrojů záření gama,  

b) měřič příkonu dávkového ekvivalentu pro účely stanovení doby pobytu zasahujících,  

c) přístroj k vytyčování bezpečnostní zóny pro ozáření zářením gama, 

d) operativní dozimetr s možností přímého odečtu dávkového ekvivalentu k orientačnímu 

posouzení překročení zásahových úrovní. [14] 

3.5.2.3 Zásahový radiometr 
 Zásahový radiometr je prostředkem JPO-S, JPO-O, výjezdových skupin CHL 

a záchranného útvaru.  

Zásahový radiometr je při zásahu využíván pro: 

a) vyhledávání zdrojů záření gama,  

b) vyhledávání míst kontaminace, 

c) kontrolu kontaminace osob, techniky a věcných prostředků, 

d) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro ozáření zářením gama, 

e) vytyčování bezpečnostní a nebezpečné zóny pro kontaminaci, 

f) stanovení doby pobytu zasahujících osob, 

                                                 
9 Ochrannými zónami se rozumí bezpečnostní a nebezpečné zóny ve smyslu Řádu chemické služby HZS ČR 

a metodického listu N4 Bojového řádu JPO. 
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g) dálkové monitorování radiační situace v místě zásahu, 

h) stanovení hodnot příkonu dávkového ekvivalentu, 

i) stanovení hodnot plošné aktivity, 

j) stanovení orientační hodnoty dávkového ekvivalentu, 

k) indikaci překročení zásahových úrovní. [14] 

3.5.2.4 Čtečka osobních dozimetrů 
 Čtečka osobních dozimetrů je prostředkem JPO-S a výjezdové skupiny CHL, který se 

využívá pro komunikaci s osobními dozimetry rádiovou cestou10. Čtečka osobních dozimetrů se 

využívá zejména pro: 

a) vyhodnocování a nulování skupinových dozimetrů, které se provádí přímo 

na stanicích, kde je JPO-Z a JPO-S dislokována, 

b) nastavování osobních dozimetrů JPO-S do pohotovostního režimu, 

c) načítání historie z paměti osobního dozimetru, 

d) obnovení stavu dozimetru po výměně zdroje napájení. [14] 

3.5.2.5 Čtečka zásahových dozimetrů  

 Čtečka zásahových dozimetrů je prostředkem JPO-O, OZ a výjezdové skupiny CHL, 

který se využívá pro komunikaci se zásahovými dozimetry metodou infračerveného přenosu 

a pro servisní účely11. Čtečka zásahových dozimetrů s programem uRAD se využívá zejména 

pro: 

a) kontrolu nastavení alarmových úrovní dávky a dávkového příkonu zásahového 

dozimetru a jejich změnu, 

b) synchronizaci času a data v zásahovém dozimetru, 

c) načítání historie z paměti zásahového dozimetru, 

d) kontrolu nebo změnu parametrů souvisejících se záznamem do historie zásahového 

dozimetru (prahové úrovně dávkového příkonu a časové periody záznamu). [14] 

3.5.2.6 Terminál elektronické dozimetrie 
 Terminál elektronické dozimetrie (dále jen „TED“) je prostředkem JPO-O. TED je 

speciální zařízení na bázi přenosného počítače určené pro práci s osobními a zásahovými 

                                                 
10 Čtečka osobních dozimetrů ve spojení s přenosným osobním počítačem s instalovanou klientskou částí SEOD 

HZS Administrátor se na stanicích HZS kraje připojuje přes místa vstupu k Databázi. 
11 Tato čtečka se využívá v kombinaci s terminálem osobní dozimetrie, na kterém je instalován program s názvem 

uRAD potřebný pro práci se zásahovými dozimetry. Pro servisní účely se využívá čtečka připojená přes 
aplikaci Hyperterminál. 
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dozimetry. Po zapnutí spouští TED automaticky vlastní aplikaci, která je určena pro práci 

s dozimetry, zejména pro: 

a) operativní vydávání dozimetrů osobám a skupinám, 

b) zadávání údajů o osobách a dozimetrech do lokální databáze v místě zásahu, 

c) vyhodnocování dozimetrů v místě zásahu, 

d) uchovávání údajů zaznamenaných dozimetry v průběhu zásahu, 

e) nastavování a nulování zásahových dozimetrů a načítání údajů z historie. [14] 

TED uchovává zaznamenané údaje ve své lokální databázi. 

3.5.3 Personální zajištění  

3.5.3.1 Nositel osobního dozimetru 

 Nositel osobního dozimetru je osoba určená pro nošení osobního dozimetru za těchto 

podmínek: 

a) osobní dozimetr se nosí na krku, zavěšený na tkanici s bezpečnostní sponou; délka 

tkanice se upraví tak, aby osobní dozimetr byl ve středu hrudníku mezi prsy 

(referenční místo), 

b) osobní dozimetr se nosí pod ochranným oděvem, 

c) doba nošení dozimetru je předem stanovena; dobu nošení osobního dozimetru stanoví 

velitel zásahu nebo osoba jím k tomu určená. 

3.5.3.2 Nositel skupinového dozimetru 

 Nositel skupinového dozimetru je osoba z JPO-Z nebo z prvního organizovaného 

výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O, která se vyčleňuje z každé směny na celou dobu 

směny jako nositel skupinového dozimetru. Nositel skupinového dozimetru nemusí skupinový 

dozimetr nosit, je-li zaručeno, že zasahující jednotka nebude vystavena zdrojům IZ (tj. 

v místech, kde byl již proveden radiační průzkum). [14] 

Přitom musí být dodrženy tyto zásady: 

a) vyčlenit je třeba osobu, která se bude přímo podílet na průzkumu a likvidaci události 

tak, aby bylo zajištěno, že dávka této osoby bude reprezentovat dávku ostatních 

zasahujících osob, 

b) nositel skupinového dozimetru po skončení směny předá skupinový dozimetr 

určenému nositeli skupinového dozimetru následující směny, 
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c) v případě neúčasti na výjezdu své směny nositel skupinového dozimetru předá 

skupinový dozimetr náhradnímu nositeli skupinového dozimetru a zajistí tak, 

aby jednotka nevyjela bez skupinového dozimetru. [14] 

3.5.3.3 Správce databáze: 

a) je zpravidla pracovník odboru komunikačních a informačních systémů HZS kraje, 

b) zodpovídá za instalaci serverové databázové části SEOD HZS na server HZS kraje, 

c) připravuje a udržuje krajskému dozimetristovi a územním dozimetristům přístup 

k Databázi pomocí klientské části SEOD HZS Administrátor ze všech stanic HZS 

kraje přes dohodnutá místa vstupu k Databázi, 

d) zodpovídá za vyčlenění dostatečné provozní kapacity na serveru HZS kraje 

a pravidelně provádí zálohy Databáze, 

e) po dohodě s krajským dozimetristou zabezpečuje vstup do Databáze pomocí nastavení 

bezpečnostních prvků, 

f) podává návrhy na doplnění prvků sítě HZS kraje tak, aby bylo možno zprovoznit 

místa vstupu k Databázi a provádět zálohování Databáze, 

g) ve spolupráci s krajským dozimetristou zabezpečuje, aby Databáze byla při instalaci 

doplněna o aktuální databázi osob (jméno, příjmení a osobní evidenční číslo, 

popř. další informace) a evidenční čísla středisek a zabezpečuje aktuálnost údajů 

v Databázi. [14] 

3.5.3.4 Krajský dozimetrista: 

a) je zpravidla pracovník chemické služby HZS kraje, 

b) metodicky řídí a kontroluje činnost územních dozimetristů, 

c) řeší se správcem Databáze a územními dozimetristy zajištění dat o osobách 

a dozimetrech pro Databázi a o zřízení míst vstupů k Databázi, 

d) zabezpečuje zařazení dozimetrických prostředků do Databáze, 

e) provádí vyhodnocování osobních a zásahových dozimetrů pomocí TED a čtečky 

zásahových dozimetrů, včetně měsíčního vyhodnocení osobních dozimetrů výjezdové 

skupiny CHL a MV-GŘ HZS ČR; krajský dozimetrista HZS hl. m. Prahy spravuje 

dozimetry MV-GŘ HZS ČR umístěné v Praze; krajský dozimetrista HZS 

Moravskoslezského kraje spravuje dozimetry záchranného útvaru, 
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f) zodpovídá za používání dozimetrických prostředků v kraji a zabezpečuje, aby tyto 

prostředky byly ve standardním nastavení12 a měly platnou kalibraci a ověřovací listy; 

v případě závad zabezpečuje opravu dozimetrických prostředků a následnou kalibraci 

a ověření a vede o tom v Databázi příslušné záznamy, 

g) navrhuje optimální počty dozimetrických prostředků a další techniky tak, aby HZS 

kraje byl z hlediska radiační ochrany pokryt v dostatečném počtu; k tomu podává 

návrhy na čerpání finančních prostředků; nově získané dozimetrické prostředky 

začleňuje do databáze prostředků, 

h) zajišťuje školení územních dozimetristů k provádění činností spojených s osobními 

dozimetry a čtečkami ve spojení s přenosným osobním počítačem a podílí se na něm, 

i) zajišťuje školení nositelů osobních dozimetrů, případně i uživatelů jiných 

dozimetrických prostředků a podílí se na něm, 

j) zodpovídá za proškolení všech osob u HZS kraje, které se mohou v rámci zásahu 

dostat do styku s IZ a podílí se na něm; zabezpečuje, aby tyto osoby byly o rizicích 

spojených s IZ a způsoby ochrany před ním alespoň jednou ročně prokazatelně 

poučeni, 

k) jednou měsíčně, vždy k 10. dni následujícího měsíce, zasílá inspektorovi PSOD soubor 

s vyhodnocením osobních dozimetrů (včetně skupinových) za předcházející měsíc, 

l) jednou ročně, vždy k 10. říjnu, zasílá inspektorovi PSOD údaje zjištěné pomocí 

zásahových dozimetrů; inspektor PSOD může v případech hodných zvláštního zřetele 

vyžadovat zaslání těchto údajů i mimo uvedený termín, 

m) podává inspektorovi PSOD návrhy na řešení případných problémů a na došetření 

dávek osob, které překročily vyšetřovací úroveň13.[14] 

3.5.3.5 Územní dozimetrista: 

a) je zpravidla pracovník chemické služby územního odboru HZS kraje, 

b) provádí vyhodnocování skupinových dozimetrů u JPO-Z a prvního organizovaného 

výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O ve své působnosti s frekvencí jedenkrát 

měsíčně; vyhodnocování provádí čtečkou osobních dozimetrů ve spojení s přenosným 

osobním počítačem, 

c) podílí se na školeních nositelů dozimetrů. [14] 

                                                 
12 Uvedeno v příloze č. 1 a příloze č. 2 pokynu č. 35/2009 GŘ HZS ČR. 
13 § 75 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.5.3.6 Inspektor PSOD: 

a) je zpravidla pracovník Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, 

b) navrhuje opatření pro zajištění radiační ochrany u HZS ČR, 

c) metodicky usměrňuje činnost PSOD, 

d) metodicky řídí krajské dozimetristy a pracovníka určeného ředitelem OZ, 

e) zajišťuje přípravu a vedení dokumentace nezbytné pro provoz PSOD, 

f) každý měsíc přebírá od krajských dozimetristů soubory s vyhodnocením osobních 

dozimetrů a tyto posuzuje; ve sporných případech či případech hodných zvláštního 

zřetele provádí potvrzování obdržených dávek, 

g) podle potřeby vyžaduje od krajských dozimetristů údaje odečtené ze zásahových 

dozimetrů a jiné údaje nezbytné k posuzování úrovně radiační ochrany osob 

podílejících se na zásazích, 

h) při zjištění, že byla překročena vyšetřovací úroveň14 a v jiných případech hodných 

zvláštního zřetele je oprávněn provádět šetření přímo u jednotky nebo CHL, kde je 

osoba, která dávku obdržela, zařazena; podle charakteru události přitom spolupracuje 

se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost, popř.  odbornými radiačními pracovníky 

jiných resortů. [14] 

3.5.3.7 Pracovník určený OZ: 

a) provádí záznamy o provedených opravách, kalibracích a ověřování dozimetrických 

prostředků, 

b) zabezpečuje nastavování základních parametrů dozimetrických prostředků 

a standardního nastavení dozimetrů pomocí obslužných (servisních) programů. [14] 

 Schéma vazeb personálního zajištění PSOD je uvedeno v obr. 1. 

                                                 
14 § 75 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 
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Obrázek 1: Schéma vazeb personálního zajištění PSOD 

Inspektror PSOD Pracovník určený OZ 

Krajský dozimetrista Správce databáze 

Územní dozimetrista 

Nositel skupinového 
dozimetru u JPO-Z 

 
Nositel dozimetru 
(osoba s vydaným 

dozimetrem 
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4. Dozimetrické přístroje 

4.1.1 Stav dozimetrických prostředků u JPO před zavedením PSOD 

Příslušníci JPO byli vybavování dozimetrickými prostředky spíše nahodile, 

nekoncepčně. Zakoupené prostředky nesloužili plně svému účelu. Často se přitom 

od zakoupeného prostředku požadovalo i to, co vůbec tento prostředek není schopen 

vykonávat nebo neměl dostatečnou odolnost pro použití u HZS ČR. Výsledkem těchto nákupů 

byla různorodost vybavení dozimetrickými prostředky podle krajů. Tato situace vedla 

k nekompatibilní vybavenosti jednotlivých krajů, nemožnosti ověřovat jednotně dozimetrické 

prostředky všech krajů, k nemožnosti cvičit hasiče podle jednotné metodiky apod.  

Jednotky HZS byly vybaveny jednoduchými indikátory přítomnosti záření gama (HZS 

Pardubického, Moravskoslezského kraje a města Brna, částečně byly tímto prostředkem 

vybaveny JPO v Olomouckém kraji a v kraji Vysočina) a dále dozimetry pro sledování 

obdržených dávek. V roce 2003 byly ve vybavení některých krajů elektronické dozimetry 

SIEMENS EPD Mk2.3, osobní dozimetry D 222 a D 232, v pozdějších letech případně DMC 

2000 S. Celkově bylo začleněno víc než 90 ks operativních osobních dozimetrů. 

U většiny JPO bylo možno sledovat obdržené dávkové ekvivalenty při zásahu v poli 

IZ pouze s využitím radiometru DC-3E-98. Radiometr přímo neumožňuje sledování dávek 

zasahujících osob, ale na základě doby pobytu a radiometrem změřené hodnoty dávkového 

příkonu je možno orientační obdrženou dávku vypočítat. Systém sledování obdržených dávek 

pomocí radiometru DC-3E-98 byl náročný na výcvik příslušníků, tak vykazoval vždy 

relativně vysokou nepřesnost, obdržená dávka byla dopočítávána na základě dávkového 

příkonu v místě zasahujících příslušníků a doby jejich pobytu v místě zásahu. 

Tento stav nebyl ve shodě s platnou legislativou.  

V dalších kapitolách jsou uvedena takticko-technická data vybraných přístrojů, které 

byly ve výbavě JPO a jejich srovnání s prostředky PSOD. 
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4.1.1.1 Indikátor ionizujícího záření GI - 3H  

 Jedná se o malý příruční indikátor pro detekci záření gama. Pro HZS ČR je tento 

indikátor vhodný svojí odolností (prachotěsnost, odolnost proti stříkající vodě), nemá žádné 

ovládání a nevyžaduje tedy žádná obsáhlá školení pro obsluhu. Doba provozu tohoto přístroje 

bez napájení je na dobu 3-5 měsíců. Svojí hmotností a rozměry je velmi vhodný k použití 

u JPO HZS ČR. 

 Dávkové příkony na úrovni běžného pozadí (0,1 - 0,2 µSv/h) přístroj indikuje 

„cvaknutím“ a bliknutím LED diody. 

Indikátor signalizuje dvě úrovně alarmů: 

a) 2 µµµµSv/h 

- při překročení tohoto dávkového příkonu indikátor vydá krátký výstražný tón a dále 

indikuje stejně jako v podlimitním režimu 

b) 10 µµµµSv/h 

- při překročení této signalizační hladiny a dále každých 5s vydá 2x krátký výstražný tón 

a každý impuls indikuje stejným způsobem, tj. intenzivním blikáním LED diody. 

  

Technické údaje: 

a) Napájení: 2,4 V – 2 x NiMh akumulátor AAA 

b) Odběr: max. 100 mA pri podlimitní indikaci 

c) Minimální doba provozu: až 5 měsíců podle typu signalizace 

d) Detektor: GM trubice SBM 21 

e) Energetický rozsah: 50 keV až 1,3 MeV 

f) Životnost detektoru: 2. 1010 impulsu 

g) Rozsah provozních teplot: -10° C až 50° C 

h) Rozměry: max. průměr 34 mm, délka 160 mm 

i) Hmotnost: 106 g [17]  

 

 

Obrázek 2: Indikátor GI-3H   
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4.1.1.2 Osobní dozimetr DMC - 2000 S 

 Tento elektronický dozimetr je určen pro měření, ukládání a zobrazení osobního 

hloubkového dávkového ekvivalentu Hp (10) a jeho příkonu. Umožňuje měření, ukládání 

a zobrazení osobních dávek pracovníků vystavených působení IZ. Umožňují signalizaci 

překročení nastavených prahů kumulovaných osobních dávkových ekvivalentů a jejich 

dávkových příkonů a časového intervalu. 

Dozimetry mohou být používány ve dvou režimech: 

a) autonomní pracovní režim - dovoluje užívání dozimetrů typu DMC 2000 S samostatně 

bez jakéhokoliv dalšího vybavení, 

b) systémový pracovní režim - dovoluje užívání dozimetrů v dozimetrických systémech, 

které obsahují další vybavení (čtečky dozimetrů, potřebný SW, atd.). 

 Nezávisle na těchto pracovních režimech může být dozimetr přepnut do jednoho ze tří 

funkčních režimů: 

a) režim „skladování“ – není funkční, spotřeba je minimální, 

b) režim „přestávka“ – neměří, pravidelně kontroluje stav baterií a přístroje a kontrolu 

stavu, v případě poruchy nebo vybité baterie zobrazuje zprávu, 

c) režim „měření“ – nepřetržitě provádí měření, ukládání a zobrazování dat a kontrolu 

stavu, v případě poruchy nebo vybité baterie přístroj zobrazí zprávu. 

Technické údaje: 

a) druh měření - záření gama, 

b) měřená veličina: 

- osobní dávkový ekvivalent, 

- osobní ekvivalent dávkového příkonu, 

c) rozsah měření: 

- dávkový ekvivalent 1 µSv až 10 Sv, 

- ekvivalent dávkového příkonu pozadí až 10 Sv/hod, 

d) rozsah zobrazení: 

- dávkový ekvivalent 1 µSv až 10 Sv, 

- ekvivalent dávkového příkonu 1 µSv/hod až 10 Sv/hod, 

e) napájení baterie LiMnO2 / 3V / CR 2450, 

f) životnost baterií za provozu obvykle 9-12 měsíců, 

g) životnost baterií v režimu skladování obvykle 3 roky, 

h) rozměry 48 x 86,5 x 9 mm, 

i) hmotnost 56 g, 
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j) provoz -10 do +60 °C. [16] 

  

 

Obrázek 3: Osobní dozimetr DMC-2000S  

 

4.1.1.3 Radiometr DC-3E-98 
 
Radiometr DC – 3E – 98 je detekční přístroj, pomocí něhož je možno provádět měření 

přírodního pozadí, měření dávkového příkonu záření gama, zjišťování záření beta, měření 

plošných aktivit povrchů kontaminovaných RaL, měření měrných aktivit pevných, sypkých 

a tekutých materiálů a jejich kontaminaci. 

Jednotky PO přístroj využívají zejména k vyhledávání zdroje záření, vytýčení bezpečnostní 

a nebezpečné zóny a k měření plošné aktivity v místě zásahu. 

Technické údaje: 

a) rozsah měření, 

- gama záření od 0 mGy/h až 10 mGy/h, 

- plošná aktivita od 0 Bq/cm2 až 30 000 Bq/cm2, 

b) hmotnost přístroje 0.47 kg, 

c) hmotnost sondy 0.89 kg, 

d) rozměry přístroje 140x76x42 mm, 

e) rozměry sondy 140x76x52 mm (délka kabelu sondy 3,6 m), 
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f) napájení 1x AA 1,5 V, 

g) účinná detekční plocha 35 cm2, 

h) životnost baterií při průměrné zátěži asi 80 hodin, 

i) provozní podmínky – 10 až +50°C. [13] 

 
Obrázek 4: Radiometr DC-3E-98 

   

4.1.2 Dozimetry používané PSOD 

 V současné době je HZS ČR celoplošně vybaven jednotnými dozimetrickými 

prostředky. Výběr vhodných prostředků proběhl dle technických podmínek pro pořízení 

věcného prostředku požární ochrany15. Jedná se o osobní dozimetr SOR-R-20 verze DMC 

a zásahový dozimetr URAD 115. Vzhledem k ukončení platnosti typového schválení 

radiometru DC-3E-98 v roce 2009, jsou postupně tyto radiometry nahrazeny zásahovým 

radiometrem DC-3H-08.  Všechny přístroje jsou každé dva roky ověřovány v OZ, který je 

autorizovaným metrologickým střediskem. [13]  

4.1.2.1 Osobní dozimetr SOR-R-20   

Je určen ke sledování obdržených dávek zasahujících osob. Přesné určení osobního dozimetru 

u HZS ČR je uvedeno v kap. 3.5.2.1.  Z technických dat osobního dozimetru lze zmínit: 

a) vodotěsnost do hloubky 1 m, 

                                                 
15 MV GŘ HZS ČR Č. j. PO-286/IZS-2007, VPPO-CHS/02-2007, Osobní dozimetr, 
    MV GŘ HZS ČR Č. j. PO-286/IZS-2007, VPPO-CHS/01-2007, Zásahový dozimetr 
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b) odolnost proti nárazu, vibracím a záření, 

c) odolnost proti elektromagnetickému záření, 

d) bezpečnost ve výbušném prostředí, 

e) dvě signalizační úrovně pro ekvivalentní dávku (1 mSv a 50 mSv), 

f) radiový přenos mezi dozimetrem a čtečkou. 

Signalizace alarmů je akusticky. [13]  

 

Obrázek 5: Osobní dozimetr SOR-R-20 

4.1.2.2 Zásahový dozimetr URAD 115 

 Určen pro indikaci ionizujícího záření gama a měření dávkového příkonu v místě 

zásahu. Přesné určení zásahového dozimetru u JPO je uvedeno v kap. 3.5.2.2. Z technických 

dat zásahového dozimetru lze zmínit: 

a) vodotěsnost do hloubky 1 m, 

b) odolnost proti nárazu, vibracím a záření, 

c) odolnost proti elektromagnetickému záření 

d) bezpečnost ve výbušném prostředí, 

e) dvě signalizační úrovně pro dávkový příkon (1 µSv/h a 1 mSv/h)16.[13] 

                                                 
16 Stanoveno přílohou č. 2 pokynu č. 35/2009 GŘ HZS ČR - dolní limit dávkového příkonu 1 µSv/h pro indikaci 

záření gama a horní limit dávkového příkonu 1 mSv/h pro hranici nebezpečné zóny. 
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Obrázek 6: Zásahový dozimetr URAD 115 

4.1.2.3 Zásahový radiometr DC-3H-08 
Přístroj je plně digitalizovaný, automaticky přepíná měřící rozsahy, je doplněn bargrafem, 

přístroj je složen ze základní a indikační jednotky, po odpojení spolu jednotky komunikují 

bezdrátově pomocí bluetooth. Data z měření, která se ukládají do paměti přístroje, mohou být 

přenesena přes USB konektor do počítače. 

 Určení radiometru je uvedeno v kap. 3.5.2.3, z technických dat lze vyzdvihnout: 

a) robustní konstrukce vhodná pro měření v terénu, 

b) složen ze dvou dílů - základní a indikační jednotky, 

c) komunikace základní a indikační jednotky pomocí bluetooth, 

d) detekce IZ beta a gama, 

e) ukládání naměřených dat do vnitřní paměti.  

Technické údaje: 

a) měření dávkového ekvivalentu záření do 10 Sv, 

b) rozsah dávkového příkonu záření gama od 0,1 µGy/h až 10 mGy/h, 

c) měření plošné aktivity od 0,3 až 30 000 Bq/cm2, 

d) v režimu vyhledávání je časová konstanta 1 s, 

e) alarmy přístroje: 

 - při překročení 10 µGy/h, 

 - při překročení 1 mGy/h, 

 - při překročení 10 Bq/cm2, 

 - při překročení 1 kBq/cm2. [13] 
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4.1.3 Srovnání dozimetrů ve výbavě jednotek s prostředky PSOD. 

 Indikátor ionizujícího záření GI-3H vyniká svojí odolností, jednoduchostí ovládání, 

nevýhodou tohoto indikátoru je jeho jednostranné použití a zpoždění při indikaci IZ gama, 

které v mnohých případech dosahovalo i devadesát sekund. 

 Osobní dozimetry DMC 2000 S byly u HZS ČR využívány v autonomním pracovním 

režimu, tzn. odečet dávky probíhal přímo z displeje osobního dozimetru. Při případné radiační 

události byl dozimetr vydán příslušníkovi, po jeho návratu z místa zásahu byla fyzicky 

odečtena dávka z dozimetru a dozimetr byl vydán dalšímu příslušníkovi, který pokračoval 

ve vykonávání činností v místě zásahu. Nevýhodou tohoto dozimetru je nedostatečná odolnost 

při činnostech vykonávající JPO.  

 Dávka a dávkový příkon byly nastaveny u těchto dozimetrů individuálně, např. u HZS 

Karlovarského kraje byly původně nastaveny tyto hodnoty: 

a) dávka 5 mSv, 

b) dávkový příkon 1 mSv/hod. 

 Přístroj byl využíván u HZS ČR pouze jako osobní dozimetr pro stanovení obdržené 

dávky příslušníků v kombinaci s indikátory ionizujícího záření. 

 V souvislosti se zavedením PSOD je však tento dozimetr u HZS ČR i nadále 

využitelný, programový balík SEOD, čtečky osobních dozimetrů i TED dokáží bez problémů 

s tímto dozimetrem pracovat v systémovém režimu osobního dozimetru a lze ho tedy i nadále 

používat jako osobní dozimetr pro JPO a prostředek PSOD. 

 Jak již bylo zmíněno, radiometru DC-3E-98 skončila v roce 2009  platnost typového 

označení a je postupně nahrazován novou digitalizovanou verzí DC-3H-08 (kap. 4.1.2.3). 

Se zavedením PSOD je současně tento radiometr u JPO-Z nahrazen zásahovým dozimetrem 

URAD 115 (kap. 4.1.2.2 a 3.5.2.2), který ho pro činnosti a určení JPO-Z plně nahrazuje, 

u některých JPO tento přístroj nahradil kromě výše uvedeného radiometru i indikátory 

ionizujícího záření, které jeho zavedením naprosto ztratili svoji funkci u HZS krajů. URAD 

115 má oproti běžným dozimetrům rychlejší odezvu, což je pro JPO u zásahu důležitým 

faktorem. Výhodou dozimetru je, že pomocí programu lze u přístroje nastavit přístroj, 

předvolby nebo monitorovací režim.  

 Radiometr DC-3E-98 byl u jednotek zaveden dlouhou dobu, i přes tento fakt činilo 

a činí jeho ovládání a odečítání naměřených hodnot příslušníkům problémy, v době 

před zavedením PSOD to byl však jediný přístroj k vytýčení zón, dohledání ZIZ, měření 

kontaminace atd.  
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 Zásahový radiometr DC-3H-08 je zcela nový přístroj vyvinutý firmou VF Černá hora 

a. s. a je přímo určen pro jednotky HZS ČR a plně nahrazuje radiometr DC-3E-98. Výhodou 

tohoto přístroje je jednoduchost ovládání a automatické přepínání měřících rozsahů, nabízí 

dnes již běžné komunikační metody (bluetooth, USB) pro komunikaci mezi jednotlivými 

jednotkami a přenos dat do počítače. Nevýhodou DC-3E-08 je pak velká hmotnost oproti 

předchozímu typu. 

  Osobní dozimetr SOR-R-20 vyniká oproti ostatním dozimetrů svou odolností, je 

přímo určen pro zásahové jednotky nebo armádu a tedy i pro HZS ČR, dozimetr jako 

prostředek PSOD plně komunikuje pomocí čteček s programovým balíkem SEOD 

a terminálem elektronické osobní dozimetrie. 
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5. Aplikace pokynu č. 35/2009 v rámci HZS krajů 

5.1 Zavedení PSOD u HZS krajů 

Aplikace pokynu probíhá v rámci možností jednotlivých HZS krajů, jak již bylo řečeno 

systém PSOD jsme si pro účely této publikace rozdělili na několik částí: 

1. prostředky používané PSOD: 

− prostředky používané PSOD-hardware, 

− prostředky používané PSOD-software, 

2. personální zajištění PSOD. 

 V jednotlivých krajích probíhá v tomto duchu i aplikace PSOD. Zavádění PSOD je 

plně v gesci jednotlivých HZS krajů. V tabulce č. 3 - PSOD u HZS krajů je blíže uvedena 

aplikace pokynu č. 35/2009 HZS krajů od nařízení krajů až po vydané dozimetry. 

 S hardwarovými prostředky používanými PSOD se vyskytují obtíže ve smyslu 

kalibrování a ověřování přístrojů v OZ, vzhledem ke kapacitě kalibračních a ověřovacích 

přístrojů. Ověřování přístrojů tedy probíhá dle schváleného harmonogramu vydaného GŘ 

HZS ČR. OZ v tomto roce rozšiřuje kapacity pro kalibrování a ověřování prostředků PSOD.  

 Softwarové prostředky jsou limitovány místními podmínkami přenosových sítí 

a databází u HZS krajů z pohledu přenosu dat, vytváření vstupních míst do databáze PSOD 

a instalace programového balíku SEOD. Softwarové potíže se objevili i u fungování vlastního 

programového balíku SEOD, výrobce software firma VF Černá hora postupně odstraňuje 

nedostatky v programovém balíku SEOD.  

 V tomto ohledu je dále důležité zmínit TED, který v některých případech nedokáže 

správně pracovat a vstupovat do databáze. Instalace databází a programového balíku SEOD je 

u HZS krajů v současné době jedním z mála prvků, který nedovoluje plné fungování PSOD.  

 Personální zabezpečení je jasně definováno pokynem a jeho fungování je plně 

zabezpečeno. Personálně zabezpečují PSOD v rámci HZS krajů pracovníci chemické služby 

(dozimetristé) krajských ředitelství, jednotlivých územních odborů příp. CHL. V druhé 

polovině roku 2009 proběhla odborná příprava příslušníků HZS ČR (krajských a územních 

dozimetristů) v IOO Lázně Bohdaneč zaměřená na obsluhu programového balíku SEOD. 

Náplň a osnovy kurzu jsou uvedeny v příloze č. 3 - Osnovy specializačního kurzu „Obsluha 

programového balíku SEOD HZS “17 

                                                 
17Plné znění osnov kurzu je uvedeno Čj. MV-87033-1/PO-2009  Specializační kurz Obsluha programového 

balíku SEOD HZS. 
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tabulka 2: PSOD u HZS krajů 

Kraj 
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HZS Středočeského 
kraje 

ne ano 1/11 ano ne  

HZS Jihočeského kraje ne ano 2/7 ano ne  
HZS Plzeňského kraje ne ano 1/7 ano ne  
HZS Karlovarského 
kraje 

ano ano 3/3 ano ano ověřování 
dozimetrů 

HZS Ústeckého kraje ano ano 7/7 ano ano  

HZS Libereckého 
kraje 

ano ano 1/4 ano ne 
problémy 
s instalací 
software 

HZS 
Královéhradeckého 
kraje 

ano ne 0/2 ano ne  

HZS Pardubického 
kraje 

ano ne 0/4 ne ne  

HZS kraje Vysočina ano ano 5/5 ano ano  
HZS Jihomoravského 
kraje 

ano ano 6/6 ne ne  

HZS Olomouckého 
kraje 

ano ne 0/5 ne ne 
problémy 
s instalací 
software 

HZS 
Moravskoslezského 
kraje 

ano ne 0/6 ne ne 
problémy 
s instalací 
software 

HZS Zlínského kraje ne ne 0/4 ano ne 
problémy 
s instalací 
software 

HZS hl. m. Praha ne ne 0/2 ne ne  
  

 Při zavádění PSOD jak je patrné z tabulky, je limitujícím faktorem instalace 

programového balíku SEOD a tedy vytvoření vstupních místo do databáze u JPO. Od tohoto 

se poté odvíjí i samotné fungování PSOD u HZS kraje.    
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6. Návrh na zavedení PSOD 

Na systém zavedení PSOD je nutno nahlížet z několika úrovní: 

1. zavedení PSOD v rámci HZS kraje: 

− aplikace pokynu č. 35/2009, 

− instalace softwarového vybavení, 

− personální zajištění, 

2. zavedení PSOD v rámci JPO HZS kraje: 

− vybavení jednotek prostředky PSOD, 

− odborná příprava, 

− aplikace pokynu č. 35/2009 v rámci JPO u samotných příslušníků účastnících se 

zásahové činnosti, 

− specifika PSOD. 

6.1  Návrh na zavedení v rámci HZS kraje  

 Návrh na zavedení PSOD v rámci HZS kraje je definován v příloze č. 4 - Seznam 

činností pro zavedení PSOD. Je to postup činností, které na sebe navazují a zjednodušují 

postup zavedení s definováním odpovědností za jednotlivé úkoly. Tento postup řeší v obecné 

rovině praktické zavedení PSOD z pohledu oddělení služeb-chemické služby jako garanta při 

dalším fungování PSOD. Metodický postup se nezabývá ekonomickými nebo jinými 

povinnostmi vyplývajícími při zavádění pokynu č. 35/2009 v rámci HZS kraje.  

 U jednotlivých bodů je poté zásadní určit konkrétního garanta, který nese odpovědnost 

za splnění úkolu směřujícímu k postupnému zavedení PSOD u HZS kraje. Úkoly vycházejí 

z pokynu č. 35/2009, systém úkolů je zpracován v časové posloupnosti jednotlivých na sebe 

navazujících činností. Cílem seznamu činností pro zavedení PSOD je zjednodušení a aplikace 

pokynu č. 35/2009 u HZS kraje, seznam připravuje technické a organizační zajištění PSOD 

pro další aplikaci u všech JPO v rámci HZS kraje. 

 V tabulce v příloze č. 4 jsou definovány a zadány úkoly, které je nutné splnit, společně 

je ve vedlejším sloupci uveden garant a zajišťující splnění tohoto prvku v rámci HZS kraje 

a v poznámkách je poté uveden dokument, kterým bude HZS kraje zadaný úkol řešit nebo je 

zde uveden termín splnění zadaného úkolu, příp. pak osoba, která zadaný úkol řeší nebo které 

se tento úkol pro další výkon v rámci PSOD přímo dotýká. 
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 V další části seznamu jsou poté uvedeny dlouhodobé činnosti v rámci fungování 

PSOD u HZS kraje jakými jsou pravidelné vyhodnocování skupinových dozimetrů, odesílání 

souborů vyhodnocených dozimetrů inspektorovi PSOD. Nebo potom pravidelná odborná 

příprava příslušníků, kteří se mohou v rámci HZS kraje dostat do styku s ionizujícím zářením. 

V poslední části tohoto seznamu jsou poté uvedeny úkoly, které z pohledu HZS kraje 

souvisejí s dalším rozvojem a fungováním PSOD, jakými je např. postupná obměna 

radiometru DC-3E-98 za zásahový radiometr DC-3H-08 nebo další rozšíření prostředků 

PSOD.  

6.2 Návrh na zavedení v rámci JPO HZS kraje 

 Zavedení prostředků PSOD u JPO HZS krajů je nastaveno a definováno pokynem 

č. 35/2009, při zavádění je ovšem nutné přihlížet i k místním podmínkám v rámci 

jednotlivých HZS krajů nebo rámci jednotlivých JPO s ohledem na jejich vybavení požární 

technikou, početní stavy v rámci JPO a zajištění výjezdové činnosti konkrétní. Minimální 

vybavení stanic je uvedeno v tabulce č. 3. 

tabulka 3: Rozdělení prostředků u JPO 

Typ vybavení 
Vybavení 

JPO-Z 
Vybavení 

JPO-S 
Vybavení 
JPO-O 

Skupinový dozimetr 1ks 1 ks* 1 ks* 
Pohotovostní dozimetr --- 3 ks 10 ks 

Zásahový dozimetr 1 ks 1 ks* 1 ks* 
Radiometr DC-3E-98 (DC-3H-08) --- 3ks 5ks 

* příp. podle počtu organizovaných výjezdů 
 

K plnohodnotnému fungování PSOD u JPO je nutné si definovat základní požadavky: 

1. zajistit maximální ochranu při veškeré zásahové činnosti prostředky PSOD, 

2. vzít v potaz vybavení příslušníka během zásahové činnosti (osobní ochranné 

prostředky, izolační dýchací přístroj, vysílačka, další vybavení pro právě prováděnou 

činnost během zásahu), 

3. zjednodušení fungování PSOD v rámci JPO, 

4. odborná příprava příslušníků. 

 V souvislosti se zaváděním PSOD u JPO není pokynem jasně definováno používání 

dozimetrických přístrojů během zásahové činnosti, jedná se především o zásahový dozimetr.  
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 Tzn. i přes současné potíže, ať již softwarové nebo s prostředky osobní dozimetrie, 

není nastaven jednotný systém používání zásahových dozimetrů a každý z HZS krajů se k této 

problematice postavil odlišným způsobem: 

a) zásahový dozimetr je uložen v boxech s ostatní detekční technikou, 

b) zásahový dozimetr není na prvovýjezdových vozidlech, ale např. v chemických 

automobilech nebo chemických kontejnerech, 

c) u některých JPO-S se zavedením zásahových dozimetrů vyřadily z výjezdové činnosti 

radiometry. 

 Tyto odlišné přístupy mohou mít v pozdějším zajišťování služby osobní dozimetrie 

zásadní vliv na vyhodnocování případných radiačních událostí u dozimetristů a inspektora 

PSOD. Současně mohou ovlivnit i bezpečnost zasahujících příslušníků.  

 Pro zajištění maximální ochrany prostředky PSOD se z hlediska zasahujících jeví jako 

nejvhodnější způsob řešení využití nositele skupinového dozimetru k současnému nošení 

zásahového dozimetru.  

 Osobní a zásahový dozimetr mají z hlediska ochrany před IZ odlišné určení. Základní 

určení osobního dozimetru je stanovení dávky obdržené během zásahové činnosti, zásahový 

dozimetr slouží jako indikátor záření gama (kap. 3.5.2.1 a 3.5.2.2).  

 Při běžné zásahové činnosti je tedy příslušník určený v průzkumné skupině jako 

nositel skupinového dozimetru a současně zásahového dozimetru v případě výskytu IZ 

v místě zásahu ihned zásahovým dozimetrem indikujícím IZ upozorněn na přítomnost IZ 

a může tak reagovat na vzniklou situaci a postupovat dle zásad zásahu při radiační události. 

 Nositel osobního dozimetru má pokynem definovány podmínky a povinnosti, které 

musí během služby plnit (kap. 2.5.3.1 a 2.5.3.2). Podle této kapitoly se dají obdobně určit 

i podmínky pro určení příslušníka, který bude nosit zásahový dozimetr. 
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6.2.1 Nositel zásahového dozimetru 

Nositel zásahového dozimetru je osoba určená pro nošení zásahového dozimetru za těchto 

podmínek: 

a) zásahový dozimetr musí nositel zásahového dozimetru při každém výjezdu JPO 

aktivovat pro průběžné měření dávkového příkonu, 

b) zásahový dozimetr se nosí pod ochranným oděvem, 

doba nošení dozimetru je předem stanovena; dobu nošení zásahového dozimetru stanoví 

velitel zásahu nebo osoba jím k tomu určená. 

 Nositel zásahového dozimetru je osoba z JPO-Z a z prvního organizovaného výjezdu 

(družstva) u JPO-S nebo JPO-O, která se vyčleňuje z každé směny na celou dobu směny jako 

nositel zásahového dozimetru. Nositel zásahového dozimetru nemusí dozimetr nosit, je-li 

zaručeno, že zasahující jednotka nebude vystavena zdrojům IZ (tj. v místech, kde byl již 

proveden radiační průzkum).  

 Přitom musí být dodrženy tyto zásady: 

a)  je třeba vyčlenit osobu, která se bude přímo podílet na průzkumu a likvidaci 

události, 

b) nositel zásahového dozimetru po skončení směny předá zásahový dozimetr 

určenému nositeli zásahového dozimetru následující směny, 

c)  v případě neúčasti na výjezdu své směny nositel zásahového dozimetru předá 

zásahový dozimetr náhradnímu nositeli zásahového dozimetru a zajistí tak, aby 

jednotka nevyjela bez zásahového dozimetru. 

 V tomto případě je poté jediné negativum a to, že příslušník průzkumné skupiny, který 

je u zásahu již v současné době vybaven mnoha prostředky pro svoji činnost, dostane 

k ovládání a používání další prostředek.  
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7. Zajištění fungování PSOD u JPO 

 U JPO je zásadní zajištění neustálého sledování obdržených dávek u příslušníků 

během zásahové činnosti, toto sledování musí probíhat kontinuálně bez jakýchkoliv výkyvů v 

této činnosti. PSOD má ovšem povinnosti i v rámci platné legislativy18 -pravidelné ověřování 

dozimetrických přístrojů ve dvouletých intervalech. Službu ovlivňují i další nepředvídatelné 

události, jakými jsou např. poruchy prostředků PSOD.  

 Obtíže s fungování PSOD u JPO se ale vyskytují i při běžných činnostech, jakými 

může být např. měsíční načítání skupinových dozimetrů u JPO-Z. Všeobecně totiž platí, 

že zajištění softwarových částí PSOD je nejobtížnější právě na stanicích typu JPO-Z, kdy na 

některých těchto stanicích nelze plnohodnotně vstupovat do databáze HZS kraje, přenosy dat 

z těchto stanic jsou limitovány přenosovými sítěmi a např. i vlastním počítačovým vybavením 

stanice. 

7.1 Systém načítání skupinových dozimetrů  

 V souvislosti s měsíčním načítáním obdržených dávek skupinových dozimetrů je 

nutné splnit podmínku, že jednotka bude vždy vybavena skupinovým dozimetrem a zajištěno, 

že jednotka nebude vyjíždět k zásahové činnosti bez uvedeného dozimetru. 

 Načítání obdržených dávek skupinových dozimetrů  je nutné řešit v rámci místních 

podmínek HZS kraje: 

a) na všech stanicích JPO HZS kraje je zajištěn bezproblémový vstup do databáze SEOD 

a plnohodnotné fungování programového balíku SEOD, 

b) přístup do databáze a fungování programového balíku SEOD je možné pouze 

z některých vybraných stanic např. JPO-S a JPO-O19. 

 V případech pokud je zajištěno fungování programového balíku SEOD na všech 

stanicích, územní dozimetrista využívá programového balíku SEOD bez problémů 

a vybavenost JPO  skupinovým dozimetrem je přerušena pouze na několik minut při načítání 

a nulování dozimetru. Dozimetrista v tomto případě zajišťuje načítání skupinových dozimetrů 

fyzickým objížděním jednotlivých JPO v rámci svého územního odboru se čtečkou dozimetrů 

nebo TED. 

                                                 
18 Vyhláška MPO ČR 
19 Důvodem nemožnosti vstupovat do databáze SEOD může být např. omezení datových přenosů ze stanic JPO-

Z nebo jiné faktory omezující nebo znemožňující vstup do databáze příp. fungování programového balíku 
SEOD na těchto stanicích. 
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 Pokud není zajištěno, že skupinový dozimetr je možné na uvedené stanici načíst 

pro měsíční vyhodnocení, je nutné provést vyhodnocení náhradním způsobem. 

Nejjednodušším řešením v tomto ohledu je odvoz skupinového dozimetru na JPO-S, kde je již 

zajištěn bezproblémový vstup do databáze a fungování programového balíku SEOD. Tento 

postup ovšem způsobuje, že JPO-Z se stává na určitou dobu nevybavenou skupinovým 

dozimetrem. 

7.2 Kalibrace a ověřování prostředků PSOD  

 Stejné obtíže jako při měsíčním načítání skupinových dozimetrů, avšak většího 

rozsahu nastávají v případě poruch dozimetrů, kalibrování nebo ověřování v OZ, kdy se 

stávají JPO na neurčitou dobu nevybavené prostředky PSOD.  

 V případě poruch se vždy bude jednat pouze o jednotlivé prostředky. Daleko větším 

problémem v tomto smyslu je ovšem ověřování prostředků PSOD v OZ, tyto prostředky jsou 

odesílány k ověření ve velkém počtu a vždy všechny najednou. Důvodem je zavedení 

prostředků PSOD do provozu najednou ve stejném roce. To znamená, že na dobu několika 

týdnů v pravidelných dvouletých intervalech se PSOD u jednotlivých HZS krajů stává 

naprosto nefunkční a odeslané prostředky nelze žádným způsobem nahradit. Příkladem může 

být HZS Karlovarského kraje, který v letošním roce v únoru plně zavedl PSOD a v březnu 

odesílal v podstatě všechny prostředky PSOD na ověření do OZ.  

7.3 Vytvoření depozit prostředků PSOD  

 Řešením těchto výše uvedených problémů je zcela jistě nákup a další rozvoj 

vybavenosti prostředky PSOD u HZS krajů, který je samozřejmě limitován ekonomickými 

prostředky. Při zajištění fungování PSOD u JPO při kalibracích a ověřování prostředků je 

možná dohoda s OZ, že přístroje by byly kalibrovány po částech, to je ovšem pouze dílčí 

řešení problému. Kdy JPO jsou sice z části neustále vybaveny prostředky, ale není zajištěno 

naprosté fungování PSOD. 

 Vytvoření „zálohy“ - depozitu prostředků PSOD v rámci HZS kraje je řešení, jak 

problému s měsíčním načítáním dozimetrů, tak zajištění PSOD v případech, kdy jsou 

jednotlivé přístroje v opravě nebo odcházejí prostředky PSOD na ověření do OZ. 

 Tento depozit lze vytvořit z osobních dozimetrů, které byly využívány pro sledování 

obdržených dávek před zavedením PSOD a jsou schopny fungovat i v současném systému, 

mezi tyto dozimetry patří např. DMC 2000 S, které byly ve výbavě některých HZS krajů. 
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 Depozit lze samozřejmě vytvořit i již zmíněným nákupem dalších prostředků PSOD, 

tento postup je jediným řešením ve vytvoření zálohy pro zásahové dozimetry, které jsou 

v současné době rozmístěny v rámci JPO v plné míře a každá JPO je vybavena dle 

předepsaného pokynu. Vzhledem k tomu, že na zásahových dozimetrech není nutné 

pravidelné načítání v měsíčních intervalech, jedná se tedy pouze o náhradu za přístroje, které 

jsou v opravě nebo na ověření v OZ. 

 Depozit v tomto ohledu nemusíme chápat jen jako přístroje uložené pouze 

ve skladech, ale v běžném provozu PSOD jsou to přístroje, které rozšíří fungování PSOD: 

a) zvýšením počtu skupinových měsíčních dozimetrů pro zasahující příslušníky 

i na vozidlech, která v rámci JPO nejsou určena jako prvovýjezdová, 

b) rozšířením počtu skupinových dozimetrů u prvovýjezdových vozidel na více 

příslušníků, 

c) zvýšením počtu dozimetrů u JPO-S a JPO-O pracujících v pohotovostním režim. 

 Z tohoto pohledu je dále vhodné, aby část těchto přístrojů byla připravena kdykoliv k 

použití a uložena u územního dozimetristy, který zajistí zprovoznění a nastavení přístroje 

programovým balíkem SEOD pro potřeby JPO, která potřebuje prostředek PSOD k nahrazení 

za svůj nefunkční přístroj. 

 Tento depozit musí sestaven, aby byl plnohodnotně schopen nahradit prostředky, které 

jsou v opravě a současně i prostředky, které jsou v uvedeném roce na ověření. 

 JPO-S a JPO-O mohou v současné době využít jako svůj depozit osobní dozimetry, 

které mají v pohotovostním režimu ve výbavě JPO. Nedomnívám se ovšem z praktických 

zkušeností, že v rámci územního odboru je tento počet osobních dozimetrů schopen zajistit 

náhradu za osobní dozimetry určené k ověření. 

 Při zajišťování fungování PSOD je poté vhodné stejně přistupovat i k TED, v případě 

dlouhodobých servisních úkonů na terminálu je nutné zajistit si načítání měsíčních dozimetrů 

náhradním způsobem, zapůjčením čtečky dozimetrů z jiného územního odboru. Pro zajištění 

výjezdové činnosti potom dohodou se sousedním HZS kraje, příp. spádovou CHL, která má 

v územní působnosti daný HZS kraje zajistit náhradu nefunkčního terminálu. 
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7.4 Vybavení jednotek a zásahových vozidel  

 V současné době jsou JPO vybaveny prostředky PSOD v minimalizované podobě, 

sledování obdržených dávek je zajištěno u prvovýjezdových vozidel a dozimetry na těchto 

vozidlech jsou určeny jako skupinové. Další dozimetry ve výbavě JPO-S a JPO-O jsou pak 

v pohotovostním režimu pro fungování s TED, příp. fyzické odečítání obdržené dávky 

z displeje osobního dozimetru. 

 S rozvojem PSOD je nutné i rozšíření počtu osobních dozimetrů na další příslušníky 

v rámci prvovýjezdových vozidel a příp. i dalších vozidel resp. příslušníků. Systém sledování 

obdržených dávek u příslušníků je v tomto ohledu neúplný. 

 Vybavení skupinovými dozimetry prvovýjezdových vozidel, která se účastní většiny 

zásahové činnosti JPO je v tomto ohledu zajištěn. Ovšem systém výjezdové činnosti JPO není 

postavený pouze na prvovýjezdových vozidlech, tzn. samostatně k zásahu vyjíždí i speciální 

vozidla např. pro podporu jednotek SDH obcí v místě zásahu nebo pro samostatnou činnost 

v místě zásahu. Tato vozidla a příslušníci20, kteří s tímto vozidlem vyjíždí, nejsou tedy 

vybaveni osobním ani zásahovým dozimetrem a v případě výskytu IZ v místě zásahu u nich 

nelze žádným způsobem zajistit ochranu, varování formou detekčních přístrojů a nelze u nich 

sledovat ani případnou obdrženou dávku, kterou při této činnosti obdrželi. 

 V tomto ohledu navrhuji postupné vybavování osobními dozimetry i pro další 

výjezdová vozidla JPO resp. tedy určené příslušníky, kteří po dobu své směny zajišťují 

výjezdovou činnost u těchto vozidel. V praxi se jedná tedy o rozšíření počtu osobních 

i zásahových dozimetrů v JPO na počty příslušníků, kteří po dobu své směny tuto techniku 

obsluhují a vyjíždí s ní k zásahové činnosti. Počty této techniky i počty příslušníků určených 

na této technice se odlišují v rámci typu stanice, základních a minimálních početních stavů 

příslušníků dle uvedeného typu stanice. Tyto početní stavy a dále pak minimální vybavení 

stanic HZS kraje požární technikou řeší vyhláška č. 247/2001 Sb., Ministerstva vnitra 

o organizaci a činnosti JPO. 

  

 

                                                 
20 Tato vozidla se výjezdové činnosti účastní v osazení příslušníky v počtu 1+1 (strojník+hasič) a všeobecně se 

tato technika nazývá „posilovou“ technikou. 
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8. Další vývoj PSOD 

 Základním předpokladem pro další rozvoj dozimetrické služby u jednotek HZS ČR je 

převedení prozatímní služby osobní dozimetrie na „stálou“ službu osobní dozimetrie, plné 

fungování softwarového vybavení pro zajištění dozimetrické služby HZS ČR a praktické 

uvedení dozimetrické služby a jejích prostředků do činností JPO.  

 V problematice řešení vývoje a rozvoje sledování obdržených dávek u příslušníků 

a ochrany příslušníků před IZ je poté zásadní nastavení naprosto jasných pravidel pro užívání 

dozimetrických přístrojů, jejich určení u zásahové činnosti. V neposlední řadě je to i úprava 

taktických postupů používání těchto přístrojů příslušníky, kdy nejasnosti vznikají nejčastěji 

s již zmiňovaným zásahovým dozimetrem (kap. 6.2.1).     

 Rozvoj PSOD souvisí i s rozšířením počtu osobních a zásahových dozimetrů v rámci 

JPO, postupná obměna radiometrů za inovovaný typ DC-3H-08 a určení dalších zásahových 

vozidel a příslušníků účastnících se výjezdové činnosti k nošení těchto dozimetrů. Tento 

přístup zajistí komplexní sledování všech výjezdů JPO a kontroly obdržených dávek 

příslušníků při zásahové činnosti.  

 Rozsáhlým tématem pro plnohodnotné fungování PSOD u HZS krajů je poté odborná 

příprava příslušníků v oblasti ionizujícího záření a RaL, kde v souvislosti se zavedením PSOD 

došlo k významným změnám a inovacím v této problematice a nastavení nových pravidel pro 

zásahovou činnost s využíváním prostředků PSOD. 

 Obrovský potenciál pro rozvoj PSOD pak nabízí spolupráce s ostatními složkami IZS. 

Tyto složky se zúčastňují společně s JPO v podstatě každé zásahové činnosti, činnost těchto 

složek ve své vlastní působnosti se přibližuje HZS ČR a tyto složky se i svojí organizací HZS 

ČR podobají. Sledování možných obdržených dávek příslušníků a zaměstnanců dalších složek 

IZS je tedy možností dalšího rozvoje PSOD, kde by HZS ČR vystupoval jako garant této 

služby. To závisí na přístupu uvedených složek IZS k dozimetrické službě HZS ČR nebo 

rozvoj dozimetrické služby v samostatné působnosti. 
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8.1 Odborná příprava příslušníků  

 Důležitým předpokladem pro zajištění dozimetrické služby a ochrany příslušníků je 

odborná příprava a vzdělanost příslušníků na všech úrovních JPO v oblasti IZ, využívání IZ 

a možností setkat se u reálného zásahu se ZIZ. V souvislosti se zavedením PSOD vznikly 

i nové nároky na odbornou přípravu příslušníků. Systém sledování obdržených dávek nastavil 

nové požadavky na fungování JPO při zásazích s výskytem IZ a radiačních událostech, těmto 

požadavkům se tedy musí přizpůsobit i jednotlivé JPO v rámci zvyšování své odbornosti. 

Současně je nastaven i požadavek na každoroční školení příslušníků, kteří se během výkonu 

služby mohou setkat s IZ. 

 Problematika odborné přípravy u JPO v oblasti IZ a RaL je velmi rozsáhlým tématem. 

Problémem JPO je opomíjení a přehlížení rizik spojených s IZ, neznalost legislativních prvků, 

dokumentace vydané HZS ČR v oblasti IZ a nedostatečná znalost možných následků 

na zdraví a lidský organismus. Tento problém je způsoben částečně i malými zkušenostmi 

JPO se zásahy s výskytem IZ nebo naopak přehnaným strachem z účinků IZ a složitostí 

vlastností IZ jako celku. V rámci HZS kraje se předpokládá u velitelů družstev, čet a techniků 

chemické služby účast na specializačním kurzu „Radiační ochrana“.  

 V příloze č. 5 je uveden návrh na odbornou přípravu pro příslušníky zasahující 

při událostech s výskytem IZ a radiačních mimořádných událostech. Návrh na odbornou 

přípravu zohledňuje IZ jako celek, který musí být touto formou předáván i školeným 

příslušníkům. V jednotlivých bodech udává navrhovaná témata pro školení. Hloubka 

probírání jednotlivých témat je na zvážení přednášejícího, který musí zohlednit rozsah, 

obsáhlost a formu, kterou bude toto rozsáhlé a složité téma prezentováno. Tento přístup musí 

být zvážen i dle druhu jednotky, kdy je samozřejmostí, že na JPO-O jsou kladeny větší 

požadavky, než na JPO-Z. A naopak JPO-Z musí být v rámci školení informována 

o technickém vybavení a personálním zajištění PSOD u JPO-O a v rámci HZS kraje. Dále 

se jedná o odbornou přípravu ve smyslu součinnosti jednotek u mimořádných událostí většího 

rozsahu nebo přímo radiačních událostí. Informování příslušníků o postupu při vydávání 

osobních dozimetrů přes TED a sledování případných obdržených dávek. Příslušníky je nutné 

seznámit s činností jednotlivých JPO (JPO-Z, JPO-O, JPO-S) v místě zásahu v oblasti 

zajištění jejich bezpečnosti, používání osobních dozimetrů v místě činnosti, systémem 

přidělování osobních dozimetrů při těchto zásazích. 

Návrh tohoto školení je určen pro jednoroční školení, které provádí dozimetrista 

v rámci své působnosti. 
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8.2  Rozvoj spolupráce se složkami IZS 

 Spolupráce HZS ČR s ostatními složkami IZS je v případě mimořádných událostí 

nevyhnutelná. Příslušníci HZS ČR jsou schopni u zásahů, jakými jsou např. úniky 

nebezpečných látek, chemické havárie, zásahy s výskytem IZ provádět činnosti a opatření bez 

výraznějších obtíží, příslušníci jsou v tomto ohledu v pravidelných intervalech školeni,  těmto 

zásahům odpovídá i technické vybavení na ochranu příslušníků i pro provedení samotného 

zásahu. Povědomí ostatních složek IZS v oblasti nebezpečných látek nebo ionizujícího záření 

je nedostatečné, i když tyto složky se společně s HZS ČR na zdolávání mimořádných událostí 

běžně podílejí.  

 Vybavenost dozimetrickými přístroji PČR a ZZS je v podstatě nulová, příslušníci 

nejsou školeni v oblasti rizik spojených s IZ a RaL a nemají zavedený žádný systém sledování 

obdržených dávek u svých příslušníků. Všeobecně v tomto ohledu platí, že příslušníci 

uvedených složek nejsou v problematice nebezpečných látek a také i ionizujícího záření nijak 

zabezpečeni, vzděláváni a jejich přístup k nebezpečným látkám potažmo ZIZ a RaL tomuto 

stavu také odpovídá.   

 HZS ČR zavedl prozatímní službu osobní dozimetrie, která je schopna u zásahu 

pomocí terminálu elektronické dozimetrie vydávat osobní dozimetry i dalším osobám 

účastnícím se konkrétního zásahu. Tuto službu je ovšem HZS ČR poskytnout pouze 

v případě, že je tato událost od prvopočátku kvalifikovaná jako radiační událost a přístup 

příslušníků PČR a ZZS bude až na základě vyhodnocení HZS ČR resp. SÚJB. 

 V případě běžné mimořádné události, kde bude případný ZIZ detekován až přístroji 

HZS ČR dojde zcela jistě k nekontrolovanému ozáření ostatních složek IZS, pokud se tyto 

dostaví na místo události před příjezdem jednotky HZS ČR. 

 Je na zvážení PČR a ZZS, zda chtějí na systému dozimetrické služby HZS ČR 

spolupracovat nebo zda se vydají svojí vlastní cestou vytvořením svojí dozimetrické služby 

a zda je pro ně problematika osobní dozimetrie v současné době vůbec aktuální. 

 Pokud budou tyto složky spolupracovat na systému dozimetrické služby s HZS ČR je 

nutné, aby: 

a) složky IZS se vybavovaly stejnými typy dozimetrických přístrojů jako HZS ČR, 

b) školení a odborná příprava probíhali ve spolupráci všech těchto složek, 

c) spolupráce při zásahové činnosti probíhala dle platných taktických postupů a dle STČ-

01-IZS uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně. [10] 
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9. Závěr 

 Pravděpodobnost radiační události nebo styku příslušníků s IZ u zásahové činnosti se 

blíží nule, nelze však říci, že je nulová. Tento přístup je základním předpokladem pro další 

plnohodnotné fungování PSOD u HZS ČR. Výskyt IZ při zásahu nelze předvídat a nelze se na 

něj tedy připravit jinak než preventivními kroky. Preventivním krokem v tomto ohledu je tedy 

i vznik PSOD, resp. dozimetrické služby HZS ČR. 

 Systém ochrany před účinky IZ, nelze však chápat pouze jako zavedení PSOD a její 

fungování, příp. pořízení nových prostředků v rámci PSOD. Ochrana před účinky IZ je soubor 

organizačních a technických opatření, které jsou schopny zajistit minimalizaci účinků IZ na 

zdraví nebo lidský organizmus. PSOD je neustále se vyvíjecím prvkem, společně jako další 

opatření na ochranu a metodické postupy  při radiačních událostech a událostech s výskytem 

ionizujícího záření. 

 Diplomová práce v první části charakterizuje legislativní rámec zavádění služby 

osobní dozimetrie. Upřesňuje legislativní prvky týkající se PSOD a dokumenty zpracované 

v rámci HZS ČR. V další kapitole pak srovnává a posuzuje přístroje zavedené před vznikem 

PSOD a současné přístroje ve výbavě jednotek. Navrhuje zavedení PSOD v rámci HZS kraje 

a postupy zavedení u JPO a nově definuje nositele zásahového dozimetru v rámci zvýšení 

bezpečnosti příslušníků při běžné zásahové činnosti. 

 V systému zajištění fungování PSOD u JPO potom v kap. č. 7  definuje problematiku 

fungování služby v běžném provozu a její zajištění při výjimečných situacích, které 

v souvislosti s činnostmi v rámci PSOD nastávají a řeší tyto situace navrhovaným vytvořením 

depozit osobních a zásahových dozimetrů. Navrhuje umístění dozimetrických přístrojů 

i na další technice a určení nových nositelů dozimetrických přístrojů u JPO. V poslední části 

poté představuje další vývoj PSOD v oblasti zvyšování odborností příslušníků HZS ČR v 

oblasti ionizujícího záření a rozvoj PSOD ve spolupráci s ostatními složkami IZS 

 Prozatímní služba osobní dozimetrie v současné době není zavedena u všech JPO 

a v rámci HZS krajů, tento stav měl i vliv na posuzování PSOD v rámci diplomové práce. 
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11. Seznam zkratek  

 
ČR - Česká republika 

GŘ HZS ČR -Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 

  HZS - Hasičský záchranný sbor  

  HZS ČR - Hasičský záchranný sbor ČR 

  CHL - Chemická laboratoř 

 IZ - ionizující záření 

 IZS - integrovaný záchranný systém 

  IOO - Institut ochrany obyvatelstva 

  JPO - Jednotka požární ochrany 

  JPO-Z - Jednotka požární ochrany-základní 

  JPO-S - Jednotka požární ochrany-střední 

  JPO-O - Jednotka požární ochrany-opěrná 

  OZ - Opravárenský závod Olomouc 

  PSOD - Prozatímní služba osobní dozimetrie 

  RaL - Radioaktivní látky 

  STČ - Soubor typových činností 

  SEOD - Systém elektronické osobní dozimetrie 

  SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

  PČR - Policie ČR 

  TED - Terminál elektronické dozimetrie 

  ZIZ - Zdroj ionizujícího záření 

  ZZS - Zdravotnická záchranná služba  
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Příloha č. 1  

Směrné hodnoty hasičů v Německu a odvrácené dávky pro zasahující pracovníky 

Bc. Uhlík Dušan - Zavedení prozatímní služby osobní dozimetrie u jednotek HZS ČR 
 
 
 Srovnání směrných hodnot pro hasiče v Německu dle legislativy platné v Německu, 

doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii a dávek pro zasahující hasiče dle naší 

platné legislativy. Ze srovnání jsou patrné rozdíly v rámci uvedených doporučení 

a legislativy, naše národní legislativa (viz. kap. 3.2) v tomto ohledu není v rozporu s limity 

uvedenými v mezinárodních doporučeních. 

 
 
Odvrácené dávky pro zasahující pracovníky (Doporučení IAEA, EPR-First responders, 
2006) 

Zásahové situace Dávka 
Zásah vedoucí ke snížení 

kolektivní dávky 
50 mSv na zásah 

Zásah vedoucí k předcházení 
závažným zdravotním následkům a 

rozvoji katastrofických situací 
500 mSv na zásah 

Zásah vedoucí k záchraně životů 1000 mSv na zásah 
 
 
 
 
 
 
Směrné hodnoty dávky hasičů v Německu 

Zásahové situace Směrná hodnota dávky 
Zásah k ochraně hodnoty 

věcí 
15 mSv na zásah 

Zásah k odvrácení 
nebezpečí osob a 

k zamezení značné rychle 
se rozšiřujících škod 

100 mSv na zásah a za 
kalendářní rok 

Zásah k záchraně 
lidského života 

250 mSv na zásah a za 
život 
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Příloha č. 2 

Rozdělení prostředků PSOD v rámci HZS krajů 

Bc. Uhlík Dušan - Zavedení prozatímní služby osobní dozimetrie u jednotek HZS ČR 

 
Počty osobních dozimetrů  

základní jednotky střední jednotky opěrné jednotky CHL+IOO  CELKEM  
MV-GŘ HZS ČR    26 26 

Hl. m. Prahy 13  20  33 
Středočeský 21 40  4 65 
Jihočeský 13 18 10  41 
Plzeňský 9 18 10 4 41 

Karlovarský 6 6 10  22 
Ústecký 13 18 10  41 

Liberecký 5 19   24 
Královéhradecký 12 3 10  25 

Pardubický 11 19   30 
Vysočina 16 12 10  38 

Jihomoravský 21 15 10 4 50 
Olomoucký 8 12 10  30 

Moravskoslezský 16 15 10 4 45 
Zlínský 9 9 10  28 

CELKEM 173 204 120 42 539 

Počty zásahových dozimetrů  
základní jednotky střední jednotky opěrné jednotky CHL+IOO  CELKEM  

MV-GŘ HZS ČR    23 23 
Hl. m. Prahy 13  2  15 
Středočeský 21 11  1 33 
Jihočeský 13 6 1  20 
Plzeňský 9 6 1 1 17 

Karlovarský 6 2 1  9 
Ústecký 13 6 1  20 

Liberecký 5 4   9 
Královéhradecký 12 1 1  14 

Pardubický 11 4   15 
Vysočina 16 4 1  21 

Jihomoravský 21 5 1 1 28 
Olomoucký 8 4 1  13 

Moravskoslezský 16 5 1 1 23 
Zlínský 9 3 1  13 

CELKEM 173 61 12 27 273 
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software a čtečka 

k zásahovému 
dozimetru 

software a čtečka 
k osobnímu 
dozimetru 

TED SEOD 
HZS 

MV-GŘ HZS ČR 1 1 1 1 
Hl.m. Prahy 2 2 1 1 
Středočeský 1 12 1 1 
Jihočeský 1 7 1 1 
Plzeňský 1 8 1 1 

Karlovarský 1 3 1 1 
Ústecký 1 7 1 1 

Liberecký 1 4 1 1 
Královéhradecký 1 2 1 1 

Pardubický 1 4 1 1 
Vysočina 1 5 1 1 

Jihomoravský 1 7 1 1 
Olomoucký 1 5 1 1 

Moravskoslezský 1 7 1 1 
Zlínský 1 4 1 1 

CELKEM 15 78 15 15 
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Příloha č. 3  

Osnovy specializačního kurzu „Obsluha programového balíku SEOD HZS “ 

Bc. Uhlík Dušan - zavedení prozatímní služby osobní dozimetrie u jednotek HZS ČR 

Charakteristika kurzu 
Specializační kurz „Obsluha programového balíku SEOD HZS“ je určen k získání znalostí 

potřebných pro práci s prostředky Prozatímní služby osobní dozimetrie (PSOD), zejména 

programovým balíkem SEOD HZS. Absolvování kurzu je předpokladem k výkonu funkce 

krajských a územních dozimetristů dle Pokynu generálního ředitele HZS ČR č. 35/2009 

(Pokyn). 

Cíle vzdělávání 

Cílem je seznámit studující kurzu s obsahem Pokynu, použitím dozimetrických prostředků  

a jejich správy pomocí programového balíku SEOD HZS. Důraz je kladen na praktické 

seznámení s úkony, které budou vykonávat v rámci výkonu funkce dozimetristy v PSOD. 

Studující obdrží v průběhu kurzu všechny potřebné informace a získá praktické zkušenosti 

v odpovídajícím rozsahu pro vykonání zkoušky a dostatečné k výkonu své funkce. 

Kompetence absolventa 

V kurzu „Obsluha programového balíku SEOD HZS“  absolvent získává zejména tyto 

odborné profesní kompetence: 

� zná metodické postupy práce s dozimetry a daty v systému prozatímní služby osobní 

dozimetrie 

� zná praktické aspekty práce s čtečkami dozimetrů 

� ovládá obsluhu aplikace SEOD HZS Administrator 

� ovládá obsluhu aplikace TED HZS  

� je seznámen s právními předpisy, normami, nařízeními a pokyny souvisejícími s danou 

problematikou. 

Časová dotace kurzu  

Předmět Počet hodin 

1   -    Zahájení kurzu 1 
2 - Teorie a praktický výcvik 10 
3 - Ověření znalostí – závěrečné zkoušky 4 

CELKEM 15 

Pozn.: 1 hodina = 1 vyučovací hodina v rozsahu 45 minut. 
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Podmínky pro zařazení 

Podmínkou pro zařazení příslušníků HZS ČR do kurzu „Obsluha programového balíku SEOD 

HZS“ je absolvování kurzu Radiační ochrana A nebo Radiační ochrana B. Potvrzení o absolvování 

těchto kurzů nesmí být starší pěti let.  

Materiální zajišt ění studujících 

Studující kurzu „Obsluha programového balíku SEOD HZS“ u sebe musí mít čtečku osobních 

dozimetrů LDM 220 nebo TED.  

Doklady 

Pro přijetí do kurzu je nutné, aby byl studující jmenován ředitelem HZS kraje do funkce 

územního nebo krajského dozimetristy. Doklad o této skutečnosti je vyžadován společně 

s přihláškou do kurzu, pokud ho nelze získat z aktuálního seznamu krajských a územních 

dozimetristů poskytovaného odborem IZS a výkonu služby MV-generálního ředitelství HZS ČR. 

Vybavení pro účely výuky 

Pro účely výuky je využívána počítačová učebna vzdělávacího zařízení s přístupem k instalaci 

databázové části balíku SEOD HZS a instalacemi klientské aplikace SEOD Administrátor, 

dále aplikace TED, Dosimass a programu Ovládací panel UltraRadiac určené pro výuku 

v kurzu. Studující kurzu musí dodat vlastní čtečky osobních dozimetrů LDM 220 nebo TED. 

V rámci praktické části zaměstnání je využíván zdroj ionizujícího záření gama, pro který má 

vzdělávací zařízení platné povolení k nakládání se zdroji. Vzdělávací zařízení poskytne pro 

účely výuky osobní a zásahové dozimetry. 

Naturální náležitosti 

Vzdělávací zařízení může vyžadovat popřípadě i další náležitosti, které budou uvedeny 

v povolání do kurzu. 

Ukončení kurzu 

Ukončení kurzu se provádí formou praktické závěrečné zkoušky. 

Doklad o ukončení 

Dokladem o ukončení kurzu programu je Potvrzení o absolvování specializačního kurzu 

„Obsluha programového balíku SEOD HZS“.  
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Příloha č. 4 

Seznam činností pro zavedení PSOD 

Bc. Uhlík Dušan - Zavedení prozatímní služby osobní dozimetrie u jednotek HZS ČR 
 

Číslo 
úkolu 

Zadání a definice úkolu Zajišťuje Poznámka 

1. 
Určit příslušníky pověřené funkcemi správce krajské databáze, 

krajského dozimetristy  a územních dozimetristů 

odbor OŘ a KIS 
odbor IZS a služeb 

Ředitelé územních odborů 
krajský a územní dozimetristé = technici chemické služby 

2. 
Určit další příslušníky kteří budou při své činnosti s dozimetry 

používat programový balík SEOD. 
úsek IZS a OŘ případní zástupci dozimetristů 

3. 
Připravit služební sdělení náměstka IZS a OŘ o určení příslušníků 

zabezpečující činnost PSOD. 
oddělení služeb 

 
 

4. 
Oznámit KŘ určené příslušníky pověřené funkcemi správce 

krajské databáze, krajského dozimetristy  a územních dozimetristů 
úsek IZS a OŘ Služebním sdělením náměstka pro úsek IZS a OŘ 

5. 
Určit nositele skupinového dozimetru =  příslušník z prvního 

organizovaného výjezdu (družstva) 
úsek IZS a OŘ připraví krajský dozimetrista 

6. 
Zabezpečit instalaci programového balíku SEOD HZS na serveru 

HZS karlovarského kraje a připravit územním dozimetristům 
přístup k Databázi pomocí klientské části SEOD. 

odbor OŘ a KIS 
 

správce krajské databáze 

7. 
Doplnit databázi o aktuální databázi osob (jméno, příjmení a 

osobní evidenční číslo, popř. další informace) a evidenční čísla 
středisek a zařazení dozimetrických prostředků do Databáze 

správce krajské databáze 
krajský dozimetrista 

 

8. 
Absolvovat specializační kurz „Obsluha programového balíku 

SEOD HZS“. Pro vybrané příslušníky. 
oddělení služeb krajský dozimetrista 

územní dozimetristé 

9. 
Zajistit standardní nastavení dozimetrických prostředků dle 

pokynu GŘ HZS ČR č. 35/2009 
krajský dozimetrista  

10. 
Zajistit školení územních dozimetristů  k provádění činností 

spojených s osobními dozimetry a čtečkami ve spojení 
s přenosným osobním počítačem. 

krajský dozimetrista  

11. Zajistit proškolení nositelů osobních dozimetrů, případně i krajský a územní dozimetrista Alespoň jednou ročně prokazatelně 
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Číslo 
úkolu 

Zadání a definice úkolu Zajišťuje Poznámka 

uživatelů jiných dozimetrických prostředků. 

12. 
Zajistit proškolení všech osob u HZS kraje, kteří se mohou v rámci 

zásahu dostat do styku s ionizujícím zářením. 
krajský a územní dozimetrista Alespoň jednou ročně prokazatelně. 

13. 
Vyhodnocovat skupinové dozimetry u JPO-Z a prvního 

organizovaného výjezdu (družstva) u JPO-S nebo JPO-O ve své 
působnosti s frekvencí jedenkrát měsíčně. 

územní dozimetrista k 7 dni následujícího měsíce 

14. 
Zaslat inspektorovi PSOD soubor s vyhodnocením skupinových 

dozimetrů za předcházející měsíc. 
krajský dozimetrista k 10 dni následujícího měsíce 

15. 
Zabezpečit průběžné nahrazování radiometru DC-3E-98 

zásahovými radiometry DC-3H-08. 
odbor IZS a služeb 

 
Zohlednit při přípravě rozpočtu na příští roky. 

16. 
Zabezpečit rozvoj a rozšíření prostředků PSOD, dovybavování 

osobními a zásahovými dozimetry   
odbor IZS a služeb Zohlednit při přípravě rozpočtu na příští roky. 
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Příloha č. 5 

Návrh osnovy odborné přípravy pro příslušníky HZS ČR 

Bc. Uhlík Dušan - Zavedení prozatímní služby osobní dozimetrie u HZS ČR 

 

1. Ionizující záření________________________________________________1 hod. 

a) Radioaktivní látky 

b) Druhy ionizujícího záření 

 - alfa 

 - beta 

 - gama 

c) Pronikavé a nepronikavé záření 

2. Fyzikální veličiny_____________________________________________0,5 hod. 

a) Aktivita, dávkový příkon, dávka, ekvivalentní a efektivní dávka, kolektivní a 

průměrná dávka 

3. Ochrana před IZ _____________________________________________0,5 hod. 

a) Ochrana před zářením gama 

b) Ochrana před povrchovou kontaminací -  záření beta 

c) Ochrana před vnitřní kontaminací 

4. Biologické následky ionizujícího záření____________________________1 hod. 

a) Somatické a genetické 

b) Časné a pozdní 

c) Deterministické a stochastické 

5. Principy radia ční ochrany______________________________________0,5 hod. 

a) Princip zdůvodnění 

b) Princip optimalizace zásahu 

c) Princip limitování dávek 

6. Taktika zásahu________________________________________________4 hod. 

a) JPO-O - úkoly a činnosti při zásahu 

b) JPO-S - úkoly a činnosti při zásahu 

c) JPO-Z - úkoly a činnosti při zásahu 

d) Vnější, bezpečnostní a nebezpečná zóna  

 - vytýčení těchto zón 

e) Vybavení JPO 

 - protichemické oděvy pro zásah s RaL, izolační dýchací přístroje 
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f) Dekontaminace 

 - postupy dekontaminace, dekontaminační stanoviště 

 - dekontaminační činidla 

7. Detekční přístroje ve výbavě JPO_________________________________1 hod. 

a) Osobní dozimetr 

 - Takticko-technická data 

 - Obsluha a postup měření 

b) Zásahový dozimetr 

 - Takticko-technická data 

 - Obsluha a postup měření, vyhodnocení naměřených hodnot 

c) Radiometr DC-3E-98 nebo zásahový radiometr DC-3H-08 

 - Takticko-technická data 

 - Obsluha a postup měření, vyhodnocení naměřených hodnot 

8. Detekční přístroje ve výbavě HZS kraje____________________________1 hod 

a) Terminál elektronické osobní dozimetrie  

 - fungování při zásahové činnosti, systém vydávání osobních dozimetrů 

 - obsluha (u JPO-O) 

b) Radiometr DC-3H-08 

 - Takticko-technická data 

 - Obsluha a postup měření, vyhodnocení naměřených hodnot 

9. Legislativa a dokumenty v rámci HZS ČR__________________________1 hod. 

a) Vybrané kapitoly z legislativy 

b) STČ-01-IZS uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně[10] 

c) Bojový řád JPO - vybrané kapitoly [9] 

d) Pokyny pro zásahy při událostech s radiačním rizikem[5] 

10. Praktické provádění měření s detekčními přístroji___________________2 hod. 

a) Zaměření na obsluhu s dokonalé ovládání jednotlivých přístrojů 

 
 
Doporučená literatura pro provádění odborné přípravy: 
 

1. Pokyny pro zásahy při událostech s radiačním rizikem[5] 

2. STČ-01-IZS uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně[10] 

3. Bojový řád JPO - vybrané kapitoly [9] 

4. Řád chemické služby HZS ČR 
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5. Návod k použití, SOR-R-20. V. F Černá hora a.s. 

6. Návod k použití, DC-3H-2008. V. F. Černá hora a.s. 

7. U-rad 115 Návod k použití. Canberra Industries Inc.  

8. Prouza, Švec, Zásahy při mimořádné radiační události. Ostrava: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství, 2008. 

 


