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 Tato bakalářská práce se zabývá postupem při zajištění radioaktivní látky na letišti. 

Jsou zde popsány činnosti zasahujících složek při radiologickém útoku a vhodné druhy 

radionuklidů k tomuto účelu použití. V práci jsou dále zmíněny způsoby vnesení a možnosti 

uložení radioaktivní látky na letišti. 
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 This bachelor work deals with standard procedures for emergency control of 

radioactive substance at the airport. The procedures of interposing subdivisions in radiological 

attack and suitable sorts of radionuclides for this purpose are decribed in this work. The ways 

of fetching in and the possibillities of the storage of radioactive substance at the airport are 

mentioned there as well. 
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1 ÚVOD 

Poslední dobou dochází ke zvýšení hrozby nekonvenčního terorismu, ke kterému 

přispělo několik společných faktorů. Mezi tyto faktory řadíme snadnější dostupnost 

nebezpečných látek, globalizace nebo vědeckotechnický rozvoj. Cílem teroristických útoků je 

páchání násilí k vyvolání strachu a dosažení politických, ideologických a náboženských cílů. 

Na rozdíl od organizovaného zločinu není cílem teroristů finanční zisk. Útoky jsou vedeny 

proti osobám či majetku za použití určité síly. Způsoby provedení bývají většinou podobné, 

ale zdroje ničivé síly se liší. Teroristické nebo extrémistické skupiny mohou jako zdroj síly 

použít látky chemické, biologické, radiační, jaderné nebo explosivní, které jsou zkráceně 

nazývány CBRNE látky. 

Tato bakalářská práce bude zaměřena na útoky za použití radioaktivního materiálu 

nebo ve směsi s průmyslovou konvenční trhavinou, tzv. špinavou bombou. Hlavní cíl bude 

kladen na vytvoření standardních postupů při zajištění radioaktivní látky na letišti, popsání 

základních činností zasahujících složek. Vznikající ionizující záření při radioaktivním 

rozpadu je lidskými smysly nepostřehnutelné, což může značně komplikovat jeho identifikaci 

a ochranu před ním. Rozptýlené radioaktivní látky do prostoru odletové haly letiště mohou 

způsobit nebezpečnou a dlouhodobou kontaminaci objektu a půdy, z čehož plynou jak 

ekonomické a materiální ztráty, tak i ztráty na životech a nezvratné dopady na zdraví. Proto se 

budu dále zabývat možnostmi získání těchto látek, druhy radiologických útoků na letišti 

a detekcí. 
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2 PRÁVNÍ PŘEDPISY OCHRANY LETECTVÍ  

[17] 

 Ochrana civilního letectví před protiprávními činy je zpracována v mnoha odvětvích 

práva. Jedná se o mezinárodní úmluvy a také o normy a doporučení celosvětových organizací,  

např. EU, ICAO, ECAC atd.  

Mezi základní dokumenty řadíme:  

� Bezpečnostní program letiště  

� Bezpečnostní program provozovatele leteckých služeb 

� EU požadavky na bezpečnost 

� Letištní pohotovostní plán 

Za zmínku stojí také čtyři úmluvy, jejichž název je odvozen z názvu města, ve kterém byly 

podepsány: 

� Chicagská úmluva 1944 – úmluva o mezinárodním civilním letectví, stala se 

předlohou k prvnímu zákonu o civilním letectví v ČSR č. 147/1947 Sb. 

� Tokijská úmluva 1963 – úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na 

palubě letadla 

� Haagská úmluva 1970 – úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel 

� Montrealská úmluva 1971 – úmluva o potlačování protiprávních činů proti 

bezpečnosti civilního letectví 

 

 Z mezinárodního hlediska jsou pro ochranu letectví důležité zejm. tyto dokumenty: 

� Bezpečnostní program ICAO – úkolem je zajistit bezpečnost cestujících, posádky, 

pozemního personálu a široké veřejnosti zabráněním vstupu pachatele do letadla. Jde 

o základní řadu dodatků označených ICAO Annex 1 do Annex 18. Bezpečností 

v letectví se zabývá Annex 17. 

� Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2320/2002 – obsahuje společná 

pravidla pro bezpečnost civilního letectví. 

� Schengenská dohoda – předkládá důležitou myšlenku o právu občanů EU volně 

cestovat. 

 V České republice je ochrana civilního letectví popsána v Národním programu 

ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. 
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Je třeba zmínit také  Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, který stanovuje povinnost 

provozovatele letiště před zahájením provozu zpracovat program ochrany civilního letectví před 

protiprávními jevy. 

 

S právními předpisy, které jsou spojeny s ochranou letiště před protiprávními činy, se můžeme 

setkat v celé řadě jiných dokumentů – např. Zákon č. 283/1001 Sb., o Policii České republiky, 

prováděcí vyhláška 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy, prováděcí 

vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších změn a doplnění atd.  
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3 LETIŠT Ě LEOŠE JANÁČKA V OSTRAV Ě 

 [2], [3], [8], [16], [17] 

 Letiště Leoše Janáčka Ostrava, a.s. se nachází v Moravskoslezském kraji nedaleko 

obce Mošnov. Letiště je vzdáleno asi dvacet kilometrů jihozápadně od Hlavního nádraží 

v Ostravě. Je jedním z českých mezinárodních veřejných letišť, které zajišťuje přepravu 

cestujících, nákladu a pošty. Dopravní spojení na letiště je zajišťováno kyvadlovými autobusy 

z železniční stanice Studénka, Dopravním podnikem Ostrava nebo vlastními motorovými 

vozidly po komunikaci 1. třídy č. 58 vedoucí z Ostravy do Příboru. 

 

Technické parametry letiště 

� Počet vzletových a přistávacích drah: 1, rozměry: 3500 m x 63 m 

� Letištní plocha se nachází v nadmořské výšce 257 m 

� Schopnost odbavení všech typů letadel včetně Boeingu 747 

� Počet terminálů k odbavení cestujících: 1, počet cargo terminálů:1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 3-1 Nová hala s výjezdovou závorou [8] 
 

3.1 Ohrožení letiště 
Z důvodu velkého počtu pohybujících se osob na letišti hrozí rizika související 

s protiprávními činy, jejichž původcem je člověk. Mezi tyto činy lze zařadit únosy a rukojmí, 

vydírání, přepadení, terorismus, extremismus atd. Terorismus je definován jako předem 

připravené a promyšlené jednání, které je směrováno proti nezúčastněným osobám. 
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  Cílem útočníků je vyvolat strach, jako prostředek k dosažení a splnění politických, 

náboženských nebo ideologických požadavků. Teroristé se řídí filozofií „zabij jednoho 

a vystrašíš deset tisíc ostatních“. 

Extremismus lze chápat jako souhrn určitých sociálně patologických jevů vytvářených 

více nebo méně organizovanými skupinami osob. Příznivcům extremismu je společné 

především zpochybňování demokratických základů nebo určitých lidských práv a svobod 

v dané společnosti.  

Jak už bylo okrajově zmíněno v úvodu mé práce, mohou teroristické nebo 

extremistické skupiny použít k dosažení svých cílů látky chemické, biologické, radioaktivní, 

nukleární a explosivní. Tyto látky jsou často zkracovány jako CBRNE. 

V mé bakalářské práci se budu především zabývat útoky za použití radioaktivní látky.  

 

Statistika zneužití radioaktivní látky 

 Na následujícím grafu jsou uvedeny hodnoty, které zpracoval Johnston při vytváření 

databáze radiačních mimořádných událostí.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 3-2 Graf útoků za použití radioaktivní látky [3] 

 
 Z výše uvedeného grafu je patrné, že útoky na jaderná zařízení se vyskytují častěji než 

útoky na konkrétní osoby či sebevraždy.  

Na dalším obrázku (3-3) je uvedena statistika Mezinárodní organizace pro atomovou energii 

z let 1993 – 2005, kde je procentuelně znázorněna nehodovost při různých typech použití 

radioaktivního zdroje.  

Připravované či realizované pokusy o útok za použtí 
radioaktivní látky

15

5

25

Útok na osobu Sebevražda Útok na jaderné zařízení
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Obrázek 3-3 Nehody vzniklé při ur čitém druhu použití radioaktivního zdroje [2] 
 
 Během studie této bakalářské práce jsem se nesetkal s žádnou statistikou ani 

informacemi, které by poukazovaly na radioaktivní útok na letišti. Po konzultaci s pracovníky 

Letiště Leoše Janáčka v Ostravě jsem nezískal žádnou informaci, která by se týkala již 

vzniklých radiologických útoků na letištích v Česku ani v zahraničí. I přes zjištěnou 

skutečnost je nezbytné se problematikou radiologického útoku na letišti zabývat, neboť 

v budoucnu nelze tento útok v žádném případě vyloučit. 
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4 IONIZUJÍCÍ ZÁ ŘENÍ  

[6], [18], [19], [21] 

Ionizující záření je takové záření, které při procházení látkou způsobuje ionizaci atomů 

této látky. Vytváří tak z původně elektricky neutrálních atomů kladné a záporné ionty, které 

nazýváme iontové páry. Vznik ionizujícího záření souvisí se strukturou atomů a atomových 

jader. Atomy se skládají z atomového jádra obsahujícího protony a neutrony a obalu 

obsahujícího elektrony. Protony a neutrony nazýváme společně nukleony. Pohyb elektronů 

okolo jádra probíhá po vymezených dráhách. Vlastností všech druhů ionizačního záření je 

právě schopnost ionizovat okolí. Podle charakteru ionizačního procesu rozlišujeme dva druhy 

ionizujícího záření: 

Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi s dostatečnou kinetickou 

energií k tomu, aby mohly samy vyvolat ionizaci. Jsou to např. elektrony, pozitrony, protony 

částice alfa, beta atd. 

Nepřímo ionizující záření je tvořeno částicemi nenabitými, které samy prostředí 

neionizují, ale ve vztahu s prostředím uvolňují nabité částice již schopné druhotně ionizovat. 

Mezi tyto nenabité částice řadíme např. fotony, neutrony, rentgenové záření atd. 

Zdroje ionizujícího záření (zářiče) jsou látky, přístroje, které uvolňují ionizující 

záření. Jedním z kritérií pro dělení zářičů je podle způsobu vzniku ionizujícího záření. 

4.1 Přirozené a umělé radionuklidy 
Radionuklidy – ionizující záření alfa, beta nebo gama v nich vzniká při radioaktivních 

přeměnách atomových jader. Dělíme je dále na radionuklidy přirozené a umělé.  

• Přirozené – volně vyskytující se v přírodě 

• Umělé – nestabilita atomového jádra je vyvolaná uměle, např. radioizotopy jodu, 

kobaltu 

V praxi se radionuklidy využívají v podobě otevřených nebo uzavřených zářičů, kdy uzavřené 

se používají jako zdroje záření (alfa, beta, gama…) a otevřené jako indikátory (stopovače). 

Uzavřený zářič je takový radioaktivní zářič, jehož konstrukce zabezpečuje jeho těsnost 

a vylučuje únik radioaktivních látek do okolí za předvídaných podmínek použití a opotřebení.  

Otevřený zářič nesplňuje tyto podmínky pro uzavřený zářič, do této kategorie řadíme 

zejména radioaktivní roztoky, plyny, aerosoly, prášky atd.  
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Dále dělíme zářiče podle závažnosti radiačního rizika. Rozlišujeme zde 5 kategorií. 

• nevýznamné zdroje (např. drobné uzavřené etalony pro spektrometrickou kalibraci) 

• drobné zdroje (jako jsou silnější uzavřené zářiče) 

• jednoduché zdroje (např. zařízení pro rentgenovou diagnostiku a defektoskopická 

zařízení) 

• významné zdroje (např. uzavřené zářiče pro radioterapii, urychlovače, vysoce aktivní 

otevřené zářiče)  

• velmi významné zdroje (jaderné reaktory) 

Vlastnosti radioaktivního rozpadu 

Radioaktivní rozpad je nezávislý na vnějších podmínkách (tlak, teplota, světlo, tma 

atd.). Charakteristický je pro něj také fakt, že probíhá nezávisle na chemických vlastnostech 

látky, ve které se radionuklid nachází. Radioaktivní záření nelze zaznamenat lidskými smysly, 

nemůžeme je vidět ani slyšet, nelze rozpoznat ani hmatem nebo čichem. Radioaktivní rozpad 

mění chemickou podstatu látky. Je doprovázen emisí tří druhů záření – alfa (jádra helia), beta 

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

fotografických vrstev atd.). 

4.2 Generátory 
Generátory – ionizující záření v nich vzniká elektromagnetickým urychlováním elektricky 

nabitých částic. Řadíme zde RTG trubici, urychlovač částic atd. 

Generátory jsou pro teroristické útoky nepoužitelné. 
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5 RADIOAKTIVITA  

[21] 

Radioaktivita je fyzikální jev, kdy dochází k přeměně jádra atomů určitého prvku na 

jádra jiného prvku, přičemž je emitováno jaderné záření. Jádra s touto vlastností se nazývají 

radionuklidy. Objev radioaktivity spadá do období přelomu 19. a 20. století, kdy bylo 

u některých látek zjištěno neviditelné pronikavé záření. V Paříži tehdy prováděl H. Becquerel 

pokusy s luminiscencí různých nerostů, zvláště pak uranových minerálů. Tyto nerosty 

vystavoval slunečním paprskům a pomocí zčernání fotografických desek posuzoval jejich 

luminiscenci. Po určité době fotografickou desku vyvolal a s překvapením na ní uviděl černý 

obraz nerostu. Výsledkem bylo zjištění, že přímo z nitra některých minerálů vychází 

neviditelné záření. Stejnými jevy se dále zabývaly M. Sklodowská-Curieová s manželem 

a G. Bémont, kteří nalezli v uranové rudě i další „zářící“ prvky, polonium a radium. Tento jev 

byl nazván radioaktivita. 

V roce1899 se vlastnostmi radioaktivního záření zabýval E. Rutherford, který rozlišil 

dva druhy záření – alfa a záření beta. Záření alfa pohltí i list papíru, kdežto záření beta je asi 

stokrát pronikavější. Na počátku 20. století zjistil P. Villard, že radium emituje ještě podstatně 

pronikavější záření, které je schopno proniknout i desítkami centimetrů betonu. Nazval je 

záření gama. Později se však ukázalo, že se zde jedná o elektromagnetické záření s velmi 

krátkou vlnovou délkou. Všechny tyto základní poznatky byly zjištěny především na 

radioaktivitě přírodní, pozorované převážně u nejtěžších prvků.  

Přirozená radioaktivita je důsledkem samovolného rozpadu atomového jádra. 

Přirozeně radioaktivních látek je v přírodě mnoho. 

Umělou radioaktivitu  poprvé vytvořili v roce 1934 manželé F. Joliot-Curie 

a I. Joliot-Curieová. Při ozařování hliníku paprsky alfa pozorovali, že takto ozářený hliník 

vysílá záření i tehdy, když je ozařování zastaveno. Závěr jejich pozorování byl, že 

ozařováním vznikne nový v přírodě neexistující nuklid fosforu P30
15  a neutron. Umělá 

radioaktivita je tedy charakterizována uměle vyvolanou nestabilitou jádra. V praxi se využívá 

zejména k účelům jaderné reakce. K často používaným radionuklidům patří např. izotopy 

jodu, kobaltu, cesia atd. Umělé radionuklidy se v současné době připravují průmyslově 

odstřelováním atomových jader nabitými částicemi z urychlovačů nebo neutrony z jaderných 

reaktorů. Umělé radionuklidy vznikají rovněž jako štěpné produkty v energetických jaderných 

reaktorech nebo při pokusných jaderných explozích.  
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6 VLASTNOSTI JADERNÉHO ZÁ ŘENÍ 

[7], [14], [15], [19] 

Radioaktivní záření rozlišujeme podle schopnosti pronikat látkou a způsobu chování 

v elektrickém a magnetickém poli. Podle těchto kritérií bylo jaderné záření rozlišeno 

a označeno jako záření α, záření β, záření γ či neutronové záření. 

6.1 Záření alfa 
Toto záření bylo po svém objeviteli nejprve pojmenováno Becquerelovy paprsky. Je 

tvořeno jádry helia a tvoří ho dva protony a dva neutrony. Právě důkaz o tom, že 

Becquerelovy paprsky jsou jádra hélia podal v roce 1908 Ernest Rutherford. 

Charakteristickou vlastností záření alfa je, že má velkou ionizační schopnost, 

například ve vzduchu může jedna alfa částice vytvořit řádově sto tisíc iontových párů. Dolet 

tohoto záření je v plynech řádově několik centimetrů, v kapalinách a pevných látkách se jedná 

už pouze o zlomky milimetrů. Záření alfa pohltí už i list papíru. Před tímto typem záření se 

lze již snadno chránit, avšak zářič alfa může být nebezpečný při vdechnutí či požití, kdy 

začíná působit uvnitř organismu. Mezi alfa zářiče řadíme např. radium 226Ra, plutonium 239Pu 

a americium 241Am. 

6.2 Záření beta 
Tvoří ho elektrony, které jsou vysílány z jádra při samovolné přeměně jaderného 

neutronu na proton, elektron a antineutrino. Existencí neutrina se zabýval W. Pauli v roce 

1931 při zkoumání β rozpadu.  

Charakteristickým znakem záření beta je jeho nižší energie než energie záření alfa. 

Menší ionizační schopnost částic β ve srovnání s α částicemi souvisí s tím, že částice β má asi 

osmtisíckrát menší klidovou hmotnost než je klidová hmotnost α částice. V plynech se pak 

pohybuje řádově v metrech, v kapalinách v centimetrech a v pevných látkách v milimetrech, 

přičemž samotný jeho dolet závisí na energii.  

 

Při průchodu beta částic hmotným prostředím mohou nastat dva jevy: 

Při prvním jevu dochází ke vzniku iontů důsledkem interakce beta částic s atomy 

látky, kterou částice prochází. Tento jev nazýváme ionizace. 

Druhý jev je způsoben zabrzděním beta částic v těžkých látkách, což vede k emisi 

elektromagnetického záření. Toto záření se nazývá brzdné záření. 
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Protože se pravděpodobnost tohoto jevu zvyšuje s energií beta záření a hustotou látky, 

není vhodné beta zářiče stínit těžkými látkami jako např. železem nebo olovem, ale spíše 

lehkými materiály. Mezi nejčastěji používané beta zářiče řadíme např. síru 35S, fosfor 32P, 

krypton 85Kr a další. 

6.3 Záření gama 
Záření gama je elektromagnetické záření vznikající při radioaktivních a jiných 

jaderných a subjaderných dějích. Je tvořené fotony s velmi krátkou vlnovou  

délkou (10-11 až 10-13). Záření gama je často definováno jako záření o energii fotonů nad deset 

kiloelktronvoltů. 

Při průchodu gama záření hmotným prostředím dochází k následujícím jevům. 

Fotoefekt nastane po srážce fotonu gama záření s pevně vázaným elektronem. 

Dochází při něm k úplnému pohlcení fotonu a uvolnění elektronů z atomového obalu. Dalším 

jevem je tzv. Comptonův rozptyl , při kterém dochází ke srážce fotonu gama záření s volným 

nebo volně vázaným elektronem. Výsledkem je rozptýlené záření s menší energií než má 

záření dopadající. U třetího jevu dochází k tvorbě páru elektron – pozitron. Nastává tehdy, 

jakmile pronikne foton gama záření do blízkosti atomového jádra. Za určitých podmínek 

může být zcela pohlcen v elektrickém poli atomového jádra. Vzniká dvojice  

elektron – pozitron.  

6.4 Rentgenové záření 
Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s velmi krátkou vlnovou délkou, která 

je více než tisíckrát kratší než vlnová délka viditelného světla. Objevitelem rentgenových 

paprsků je německý fyzik Wilhelm Conrad Rentgen, po němž získalo i své pojmenování. 

Zdrojem je rentgenová trubice, nazývaná rentgenka. Zde vzniká rentgenové záření při 

zabrzdění urychlených elektronů v materiálu anody. Rentgenové záření například ionizuje 

vzduch, vyvolává světélkování některých látek, způsobuje zčernání fotografického filmu 

a působí také na živé organismy. Záření prochází různými látkami, ale je jimi více nebo méně 

pohlcováno. Jeho vlastnosti jsou podobné jako u gama záření. Své místo našlo rentgenové 

záření zejména v lékařství, postupně našlo své uplatnění i v dalších oborech. Umožnilo nám 

například také nahlédnout do nejjemnější struktury látek a krystalů.  
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6.5 Neutronové záření 
V současnosti má velký význam právě neutronové záření. Nevzniká u přírodních 

radionuklidů či umělých radionuklidů, ale lze je vyvolat uměle v jaderných reaktorech nebo 

při jaderné explozi. Neutrony jsou částice bez elektrického náboje. Zdroji neutronového 

záření jsou radionuklidové zdroje, neutronové generátory a jaderné reaktory. Radionuklidové 

zdroje neutronů využívají reakcí a spontánního štěpení, v generátorech neutrony vznikají 

fúzními reakcemi jader. Jaderné reaktory jsou nejsilnější zdroje neutronů, které vznikají při 

štěpení těžkých jader 235U, přírodní uran, atd. 

 

Proud rychle letících neutronů má vysokou pronikavost, protože nenese elektrický 

náboj a nemůže tedy ztrácet energii přímou ionizací atomů. Interakce s elektronovými obaly 

atomů je tedy minimální, reaguje pouze s atomovými jádry, která se však nachází v relativně 

prázdném prostoru. 

 



 13 

7 VELI ČINY A JEDNOTKY   

[14], [18], [19] 

 V následujících odstavcích jsou popsány veličiny a jejich jednotky používané 

v radiační fyzice a radiační ochraně. 

7.1 Veličiny charakterizující zdroje záření 

a) Poločas přeměny 

 Udává dobu, za kterou počet atomů klesne na polovinu původní hodnoty. Čím je 

 poločas přeměny delší, tím pomalejší je rozpad radionuklidu. 

 Značení: T 

 Jednotky: s, min, h, r 

b) Přeměnová konstanta 

 Vyjadřuje relativní rychlost přeměny (rozpadu) radionuklidů. 

 Značení: λ 

 Jednotky: s-1 

 Fyzikální vyjádření přeměnové konstanty: 

       
dt
n

dn−

=λ       (7-1) 

 Vztah mezi poločasem přeměny a přeměnovou konstantou: 

           (7-2) 

c) Aktivita 

 Tato veličina udává počet radioaktivních přeměn v daném radionuklidu za jednotku 

 času. 

 Značení: A 

 Jednotka: Bq (v praxi se převážně používají její násobky, kBq, MBq, GBq atd.) 

 Dřívější jednotkou aktivity, která už není používána je curie (Ci), kdy  

 1 Ci = 3,7.1010Bq. 

 Aktivita radionuklidu není konstantní veličina, ale klesá s časem podle 

 exponenciálního vztahu:         (7-3) t
t eAA λ−∗= 0

λλ
693,02ln ==T
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 Aktivita radionuklitu je spjata s jeho hmotností rovnicí: 

          (7-4) 

 

 kde: A – aktivita (Bq) 

  N – avogardovo číslo (6,023 . 1023 mol-1) 

  M – molární hmotnost (g.mol-1) 

  m – hmotnost radionuklidů (g) 

  T – poločas přeměny (s) 

d) Energie emitovaných částic 

 Jde o velmi významnou veličinu, která jednoznačně charakterizuje radionuklid 

 emitující tyto částice. Energie částic má vliv na vlastnosti záření, jako například dolet 

 částic nebo ionizaci. 

 Jednotkou je elektronvolt (eV), nebo jeho násobky (keV, MeV atd.) 

 Platí vztah 1 eV = 1,6.10 -19 J. 

7.2 Veličiny charakterizující působení záření na látku 

 Jedná se o veličiny, které charakterizují interakci pole ionizujícího záření s látkovým 

prostředím. Ty základní jsou dávka a dávkový příkon. 

a) Dávka 

 Jedná se o veličinu charakterizující energii záření absorbovanou v hmotnostní 

 jednotce ozařované látky. 

 Značení: D 

 Jednotka: Gray (Gy) s rozměrem J.kg-1, starší používanou jednotkou byla rad, 

 přičemž 1 rad = 0,01 Gy 

b) Dávkový příkon 

 Veličina udává změnu dávky za jednotku času. 

 Značení: 
•
D  

 Jednotka: Gy.s-1 

MT

mN
A

∗
∗= .2ln
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 Fyzikální vyjádření dávkového příkonu:   

             (7-5) 

 

 Dávka a dávkový příkon jsou používány pro hodnocení přímo ionizujícího záření. 

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

7.3 Veličiny používané v radiační ochraně 

 Jedná se o veličiny, které charakterizují působení ionizujícího záření na člověka 

a) Ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu 

 Je dána vztahem:   

            (7-6) 

 

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

  wR – radiační váhový faktor příslušný záření typu R 

 Jednotkou: sievert (Sv) 

 Radiační váhový faktor definuje relativní biologickou účinnost jednotlivých typů 

 záření vzhledem k fotonovému záření. 

 

Hodnoty radiačního váhového faktoru pro různé druhy záření jsou uvedeny v tabulce 7-1. 

 

Záření (energie) Wr 

Fotonové záření 1 

Beta záření 1 

Neutrony <10 keV 5 

Neutrony 10 keV – 100 keV 10 

Neutrony 100 keV – 2 MeV 20 

Neutrony 2 MeV – 2 MeV 10 

Neutrony >20 MeV 5 

Alfa záření 20 

Tabulka 7-1 Hodnoty radiačního váhového faktor [18] 

TRRT DwH ∗=

t

D
D

∆
∆=

•
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b) Efektivní dávka 

 Je formulována jako součet vážených hodnot ekvivalentních dávek v tkáních nebo 

 orgánech lidského těla. 

 Je dána vztahem: 

      (7-7) 

 

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

  wT - tkáňový váhový faktor  

 Jednotkou: sievert (Sv) 

 

 Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně 

 k celkové zdravotní újmě způsobené rovnoměrným ozářením celého těla. Jeho 

 hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7-2. 

 

Tkáň nebo orgán WT 

gonády 0,12 

mléčné žlázy 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 orgány a tkáně 0,05 

Tabulka 7-2 Hodnoty tkáňových váhových faktorů [19] 

∑ ∗=
T

TT HwE
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8 ZÁKLADY DETEKCE IONIZA ČNÍHO ZÁ ŘENÍ 

[14], [18], [19], [20] 

Přístroje a měřící metody jsou založeny na vlastnostech ionizujícího záření a jeho 

interakcí s hmotným prostředím. Základem je princip měnící se energie dopadajícího 

ionizujícího záření na elektrický signál, který se zpracuje, zaregistruje a vyhodnotí. 

Využíváme je nejen pro „zviditelnění“ ionizujícího záření, které je pro lidské oko neviditelné, 

ale umožňují nám zkoumat i jeho vlastnosti a využívat jej v řadě aplikací v průmyslu, 

medicíně a dalších oblastech. Podle účelu měření dělíme přístroje na: 

 

1. Radiometry 

2. Spektrometry 

3. Průmyslová radiometrická zařízení 

 

Podle časového průběhu detekce dělíme detektory na kontinuální a integrální. 

Kontinuální podávají průběžnou informaci o okamžité hodnotě měřené veličiny. Po ukončení 

ozařování detektoru klesá signál výstupu na nulu či na hodnotu pozadí. Většina detektorů 

tohoto typu jsou téměř vždy elektronické. 

U integrálních detektorů roste hodnota signálu s dobou, po kterou detektor ozařujeme. 

Přestaneme-li s ozařováním detektoru, výsledek měření zůstane v detektoru uchován. Do této 

skupiny můžeme zahrnout zejména detektory fotografické a materiálové. 

Nejčastěji však dělíme detektory do tří skupin a to podle principu detekce na: 

 

• Elektrické detektory 

• Scintilační detektory 

• Samostatné detektory 

8.1 Elektrické detektory 

Mezi elektrické detektory řadíme nejčastěji různě upravené válcové a deskové 

kondenzátory. Pracují na principu převodu části energie ionizačního záření na proud nebo 

impulsy. Patří k nim ionizační komory, proporciální a Geiger-Müllerovy počítače, krystalové 

a polovodičové detektory. Mezi deskami kondenzátoru pak mohou probíhat tři  

jevy – ionizace, rekombinace a přídavná sekundární ionizace. 
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a) Ionizační komory 

Princip ionizační komory je zobrazen na obrázku 8-1, kde komoru tvoří dvě elektrody 

různého tvaru, většinou se ale jedná o válcové kondenzátory umístěné v plynové náplni. Za 

vhodnou náplň se považuje vzduch. Po vniknutí ionizujícího záření do přístroje nastává 

ionizace vzduchu, která způsobí vodivost mezi elektrodami. Takto vzniklý proud je přímo 

úměrný intenzitě záření. Hlavní využití ionizačních komor je v dozimetrii při stanovování 

dávky, expozice a kermy ve vzduchu, dále také v provozech s vysokou teplotou. 

Obrázek 8-1 Ionizační komora [20] 

b) Geiger – Müllerovy počítače 

Tvarem připomínají trubici z kovu nebo umělé hmoty, katoda ve tvaru válce z tenkého 

plechu, anoda je tvořena tenkým drátkem napnutým v ose trubice. Po vniknutí záření do 

počítače dochází k sekundární ionizaci. Tím se vytvoří až 1010 iontových párů na jednu 

částici. Průchod je doprovázen tedy samovolným výbojem, který vyvolá impuls a zpracuje se 

v dalších částech radiometrické aparatury. Výboje je nutné co nejdříve přerušit, protože po 

dobu výboje nereaguje počítač na další částice. K přerušení využíváme vhodnou plynovou 

náplň počítače. 

Nevýhodou Geiger – Müllerových počítačů je mrtvá doba. Je to časový interval, za 

který je po výboji počítač schopen registrovat další částice. Řádově je tato doba 10-4 s. Tyto 

počítače využíváme pro měření kontaminace, jako hlásiče radiace nebo monitorovací stanice. 

Jejich konstrukce závisí na typu a energii částic. Rozlišujeme počítače okénkové, zvonkové, 

válcové a další. Z obrázku 8-2 je patrný výše popsaný princip. 
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Obrázek 8-2 Geiger – Müllerův detektor [20] 

c) Proporciální počítače 

Využívají druhotné ionizace, zapojením a konstrukčním provedením jsou velmi 

podobné jako u Geiger – Müllerových počítačů. Mrtvá doba bývá zhruba 10-6 s. Využíváme je 

ve spektrometrech. 

d) Polovodičové detektory 

Pracují na principu vniknutí ionizujícího záření do vhodného polovodiče, jak je 

zobrazeno na obrázku 8-3. Vzniknou elektron – děravé páry a proudový impuls. Detekční 

médium je tvořeno tuhou látkou – polovodičem. 

Výhodou polovodičů je fakt, že energie nutná k vytvoření páru elektron – díra je 

řádově desetkrát menší, než energie nutná na vytvoření páru elektron – iont. Výsledkem je 

tedy, že energetická rozlišovací schopnost polovodičových detektorů je lepší než u plynových 

a scintilačních.  

Obrázek 8-3 Polovodičový detektor [20] 
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8.2 Scintilační detektory 

 Pracují na principu scintilace (viz obrázek 8-4), tedy schopnosti některých materiálů 

uvolnit po dopadu ionizačního záření fotonové záření. Scintilační vlastnosti nacházíme jak 

u anorganických látek – ZnS(Ag), ZnS(Cu) atd., tak i u organických látek. Používají se  

např. naftalen, stilben, antracen, dále kapalné roztoky scintilačních látek v organických 

rozpouštědlech – např. v xylenu, benzenu a plastické látky. Výhodou je vysoká citlivost 

(téměř 100%) a krátká mrtvá doba, která je nižší než 10-7 s. 

 

Obrázek 8-4 Scintilační detektor [20] 
 

 

Integrální detektory 

Integrální detektory vesměs nazýváme dozimetry. Řadíme k nim materiálové 

detektory, které využívají změny vlastností látek (barva, teplota, vodivost, chemické složení, 

objem, atd.) působením ionizujícího záření. Na tomto principu pracují např. filmové 

dozimetry, termoluminiscenční a stopové detektory. V praxi své uplatnění našly zejména 

v osobní dozimetrii, dozimetrii životního prostředí, v oblasti monitoringu normální a havarijní 

situace. 

 V případě teroristického útoku na letišti je zapotřebí znát aktuální radiační podmínky. 

Integrální detektory nám toto neumožňují a proto další charakteristika není nutná. 
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9 BIOLOGICKÉ Ú ČINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁ ŘENÍ  

[18], [19], [21] 

Účinky ionizačního záření na živou tkáň se zabývá speciální obor radiobiologie. 

Poznatky jsou sbírány a shromažďovány již od počátku 20. století a to zejména po druhé 

světové válce, díky neblahé zkušenosti s nukleárními zbraněmi. Cílem je zejména prevence, 

ale i průkaz vlivu ionizačního záření na zvýšení frekvence těch onemocnění, která jsou 

v podstatě neodlišitelná od onemocnění spontánních (např. rakovina). Znalost biologických 

účinků je důležitá pro stanovení pravidel radiační ochrany a také pro poskytování péče při 

poškození ozářením. 

Primární působení ionizujícího záření na látku je excitace a ionizace atomů, která 

může vést k chemickým účinkům a v případě živé tkáně k biochemickým změnám na buňku 

a tkáně. 

Biologické účinky záření na buňku se projevují v zásadě dvěma způsoby: 

 

Smrt buněk – nastává v tzv. intervizi (období mezi dvěma děleními buňky), dále poškození 

v průběhu dělení (tzv. mitotická smrt). Neprojeví se okamžitě, ale tím, že buňka není schopna 

dalšího dělení. Smrtící účinek záření na buňky se nejvíce projeví v tkáních, kde probíhá 

rychlé buněčné dělení – krvetvorné orgány atd. 

 

Mutace – je charakterizována jako buněčná porucha, která bezprostředně nenarušuje dělení 

buněk. Zde se jedná o změny v genetické informaci buňky. Rozlišujeme mutace genové 

a chromozomové, dále mutace gametické, které se týkají zárodečných žláz a mutace 

somatické. Ty se projevují u jejich nositele v ozářené tkáni. Zde pak mluvíme o vzniku 

zhoubných nádorů a rakoviny. Jednotlivé tkáně lidského organizmu se liší citlivostí k ozáření. 

Tuto vlastnost nazýváme jako radiosenzitivitu. Nejvyšší radiosenzitivu mají lymfoidní 

orgány, střevo, kostní dřeň a pohlavní orgány. Nejnižší pak svaly a centrální nervový systém. 

Ve vztahu dávky a účinku rozlišujeme dva základní typy účinku, deterministické 

a stochastické. 
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K deterministickým účinkům dochází v důsledku smrti ozářené části buněk. Projevují se 

jako např. akutní nemoc z ozáření nebo radiační zánět kůže. Jde o prahové účinky, to 

znamená, že ke změnám dochází až po překročení prahové dávky. Pro jednorázové ozáření se 

pohybuje v rozmezí 1 až 3 Gy. Dochází k nim pouze v místě ozáření. 

 

 

Obrázek 9-1 Deterministické účinky [18] 
 
 Z obrázku 9.1 je patrné, že po překročení prahové dávky (1 – 3 Gy) roste závažnost 

poškození přibližně lineárně s velikostí dávky. 

 

Stochastické účinky  jsou vyvolané mutacemi v důsledku ionizačního záření. Změny na 

buňkách, které přežily ozáření, mohou vést ke vzniku nádorového onemocnění. Karcinogenní 

účinek ozáření byl prokázán u různých populací. Charakteristickým znakem těchto účinků je, 

že s rostoucí dávkou roste pravděpodobnost vzniku poškození, přičemž s věkem 

pravděpodobnost poškození klesá. U dětí je radiosenzitivita vyšší v důsledku rychlého dělení 

buněk. Stochastické účinky jsou bezprahové, to znamená, že mohou být vyvolány i velmi 

malými účinky záření. Bohužel i onemocnění se může projevit na jiném než ozařovaném 

místě. Koeficient rizika smrti nám pak označuje riziko úmrtí na rakovinu v důsledku ozáření.  
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Obrázek 9-2 Stochastické účinky [18] 
 
 Z obrázku 9.2 je znatelné, že s rostoucí efektivní dávkou neroste závažnost poškození, 

ale roste pravděpodobnost výskytu poškození v ozářené populaci. 

 

Mezi hlavní typy účinků z ozáření u člověka patří akutní nemoc z ozáření, akutní 

lokální změny, nenádorová pozdní poškození, zhoubné nádory, genetické změny a poškození 

plodu v těle matky. 

Akutní nemoc z ozáření se rozvíjí po jednorázovém ozáření těla dávkou asi od 1 Gy výše. 

Řadíme sem krevní nemoci a dále onemocnění nervového systému z ozáření. 

Lokální účinky  se v největší míře projevují na kůži, kdy stupeň poškození závisí na dávce 

ozáření, druhu záření a velikosti ozářeného místa a také na lokalizaci. Několik hodin po 

ozáření se projevuje zarudnutí kůže, které do dvaceti čtyř hodin vymizí. Po patnácti dnech 

klidu dochází ke zduření kůže a bolestivosti.  

K nenádorovým pozdním poškozením řadíme nejčastěji chronický zánět kůže, který byl 

zjištěn zejména u lékařů (rentgenologů) a zákal oční čočky. 

Zhoubné nádory patří k nejzávažnějším pozdním somatickým účinkům ionizačního záření. 

Významnou skupinou účinků záření jsou genetické změny projevující se u potomstva 

ozářených osob. Způsobuje je mutace buněk, tzv. mutace gametická, což je mutace vajíčka 

a spermie. Projevovat se může např. neúspěchem v početí, jindy k početí může dojít, ale 

těhotenství končí samovolným potratem, předčasným porodem, úmrtím novorozence brzy po 

porodu nebo narozením dítěte s těžkou vrozenou vadou (např. Downův syndrom). 
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10 POUŽITELNÉ LÁTKY K RADIOLOGICKÉMU ÚTOKU  

[4], [6], [9], [11], [12], [13], [14], [22], [23] 

Existuje velká škála nebezpečných látek, které je možné zneužít k radiologickému 

útoku. Pod pojmem radiologický útok se rozumí úmyslné rozptýlení radioaktivního materiálu 

s cílem kontaminace rozsáhlého území, případně pouze hrozbu takovým útokem. 

K teroristickému útoku je možné použít otevřený i uzavřený zdroj ionizujícího záření. 

Uzavřený zářič je takový radioaktivní zářič, jehož konstrukce zabezpečuje těsnost a vylučuje 

únik radioaktivních látek do okolí za předvídaných podmínek použití a opotřebení. Otevřený 

zářič nesplňuje tyto podmínky pro uzavřený zářič, do této kategorie řadíme zejména 

radioaktivní roztoky, plyny, aerosoly, prášky atd. Jako nejpravděpodobnější se jeví použití 

radionuklidů. 

Za velmi nebezpečné jsou považovány radionuklidy s následujícími vlastnostmi:  

a) Dlouhý poločas přeměny 

� radionuklidy s příliš krátkým poločasem přeměny neumožňují časově 

náročnější manipulaci se zdrojem ionizujícího záření a zároveň i použití by bylo 

časově omezeno 

� k teroristickému útoku jsou vhodné radionuklidy s poločasem přeměny 

delším než týden 

b) Vysoká aktivita 

� aktivita zářiče musí být velmi vysoká, aby mohla vyvolat radiologické 

poškození vnějším ozářením 

� radionuklidy s velmi vysokým poločasem přeměny, mají nižší hmotnostní 

aktivitu 

c) Druh a energie emitovaného záření 

� za nejvíce nebezpečný zářič považujeme zdroje záření alfa a beta. Ty jsou 

velmi významné při ozáření vnitřních orgánů a vzniku dceřiných produktů, rovněž 

emitující ionizační záření 
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� rozlišujeme zda dojde k vnitřní kontaminaci osob či k vnějšímu ozáření 

celého nebo pouze povrchu těla 

d) Detekovatelnost 

� alfa zářiče jsou velmi těžce detekovatelné jednoduchými přístroji, jsou 

pohlcovány na stěnách detektorů důsledkem malého dosahu v látkovém prostředí 

� měření gama záření je poměrně jednoduché a je ho možno provést přímo 

v terénu 

e) Způsob ozáření 

� vnější ozáření – z uzavřených radionuklidových zářičů 

� vnitřní ozáření – živý organismus je ozařován ionizujícím zářením, které 

vysílají radionuklidy přítomné v organismu. Radionuklidy se mohou do těla dostat 

inhalací, polknutím nebo absorpcí přes poraněnou či neporaněnou kůži.  

Dalším kritériem pro výběr radioaktivní látky je také její chemická toxicita. 
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10.1  Vlastnosti radioaktivních látek použitelných pro útok 

Z výše uvedených vlastností se jeví jako nejpravděpodobnější k teroristickému útoku 

radionuklidy vyznačené v tabulce 10-1. 

Tabulka 10-1 Vlastnosti radioaktivních látek použitelných pro útok [6], [13], [14]  

ENERGIE 
ZÁŘENÍ  NUKLID POUŽITÍ 

TYP 
ZÁŘENÍ 

[keV] 

POLOČAS 
PŘEMĚNY 

137 Cs 

 

Sterilizace, ozařování potravin, 
léčba rakoviny, v průmyslových 

měřidlech, defektoskopie 
(nedestruktivní testování materiálů) 

Beta 
Gama 

β = 514 
γ = 662 

30,2 let 

192 Ir  
Brachyterapie (ozařování nádorů), 

defektoskopie, v zapalovacích 
svíčkách automobilů 

Beta 
Gama 

β = 220 
 

73,8 dnů 

252 Cf 
Brachyterapie, nastartování prvotní 

reakce v jaderném reaktoru 

Alfa 
Gama 

Neutrony 

α = 5900 
γ = 1,2 

2,65 let 

60 Co 

Defektoskopie, sterilizace, 
brachyterapie, likvidace hub, plísní 

a dřevokazného hmyzu, 
hladinoměry 

Beta 
Gama 

β = 318 
γ = 1173 - 1133 

5,27 let 

239 Pu Výzkum, výroba atomové bomby 
Alfa 
Beta 

Gama 

α = 5105 – 5155 
β = 6,7 
γ = < 1 

24 100 let 

210 Po 
Lékařství, výroba filmů, 

odstraňování statického náboje 
v textilním průmyslu 

Alfa α = 5310 138,4 dnů 

226 Ra Brachyterapie, požární hlásiče 
Alfa 
Beta 

Gama 

α = 4785 
β = 3,6 
γ = 6,7 

1600 let 

90 Sr 
V termoelektrických generátorech, 

brachyterapie 
Beta β = 546 

 
29,1 let 

241 Am 
Požární hlásiče, v zařízeních pro 

hledání naftových ložisek 

Alfa 
Gama 

Neutrony 

α = 5486 
γ = 30 

 
432,7 let 

131 I  V nukleární medicíně 
Beta 

Gama 

β = 190 
γ = 380 8 dnů 
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10.2  Statistika nehod způsobených určitým typem radionuklidu  

Během roku 1993 – 2005 bylo zaznamenáno Mezinárodní agenturou pro atomovou 

energii (dále jen IAEA) přes 60 vysoce nebezpečných nehod způsobených radioaktivními 

zdroji. 

Obrázek 10-1 Grafické znázornění nehod způsobených určitým typem radionuklidu [18] 
 

Ze statistiky (obrázek 10-1), kterou vydala IAEA je patrné, že většina nehod byla 

způsobena radionuklidem Cesium 137. Všechny radionuklidy v rukou teroristů a jiných 

zločinců mohou mít fatální následky. 
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11 MOŽNOSTI A ZP ŮSOBY VNESENÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY NA 
LETIŠT Ě 

Jelikož se na letištích a zejména v odletový halách shromažďuje velký počet lidí, je 

nezbytné zavést patřičná bezpečnostní opatření. Cílem provozovatelů letiště je zajištění 

řádného provozu, zamezení vstupu nežádoucích osob do neveřejných prostor a vnášení 

nebezpečných předmětů. Podrobněji se budu zabývat možnostmi a způsoby vnesení 

radioaktivní látky na Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. 

Prostor letiště je rozdělen do třech následujících zón: 

1. Veřejná zóna 

− jedná se o prostory letiště přístupné veřejnosti 

− nevztahují se zde žádná bezpečnostní opatření, ale je střežena příslušníky  

Policie České republiky, ostrahou letiště a kamerovým systémem 

− do této oblasti patří část odbavovací haly a okolí před oplocením letiště 

2. Neveřejná zóna 

− do těchto prostorů by se člověk bez identifikační karty neměl dostat 

− patří sem prostory pro odbavení letadel a cestujících, plochy pro údržbu letadel, 

budovy záchranné a požární služby atd.  

3. SRA zóna (Security Restricted Area) 

− jde o vyhrazený bezpečnostní prostor, který je při vstupu kontrolován ostrahou 

− oblast zahrnuje prostor mezi bezpečnostní kontrolou cestujících a letadlem, sklady 

zboží, odstavnou dráhou atd. 

 

 Na následujícím obrázku (11-1) jsou barevně vyznačeny prostory letiště. Žlutou 

barvou je vyznačen neveřejný prostor letiště a červenou barvou vyhrazený bezpečnostní 

prostor. 
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Obrázek 11-1 Bezpečnostní zóny na Letišti Leoše Janáčka Ostrava [8] 
 

11.1 Způsoby vnesení radioaktivní látky na letiště 

Na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě existuje mnoho způsobů jak vnést radioaktivní 

látku do prostoru letiště. Pro rozbor možných způsobů vnesení jsem vytvořil diagram příčin 

a následků tzv. Ishikawův diagram. S ohledem na jeho velikost a čitelnost je diagram umístěn 

v příloze mé práce. Jeho účelem je stanovení nejpravděpodobnějších příčin řešeného 

problému. Hlavním důvodem výběru tohoto diagramu je přehlednost a srozumitelnost dané 

problematiky. 

 

Výčet možných způsobů: 

� Vydávání se za cestujícího a zanechání radioaktivního materiálu v odletové hale 

� Zaslání radionuklidu poštovním balíkem 

� Dopravení vozidlem do blízkosti odletové haly 

� Zaměstnanec, který je nebo se stane členem teroristické skupiny 

� Dopravení zavazadlem v nákladovém prostoru letadla 

� Vniknutím skrz oplocení na přistávací či odletovou plochu těžkým vozidlem. 

 

Za nejpravděpodobnější způsob vnesení radioaktivní látky na letiště považuji vniknutí 

pachatele do odletové haly a zanechání nebezpečného předmětu. 
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11.2 Možnosti uložení radioaktivní látky na letišti 

� Pronesení špinavé bomby do prostoru odletové haly – špinavá bomba se skládá 

z určitého množství méněcenného radioaktivního materiálu smíchaného s konveční 

průmyslovou trhavinou, která rozptýlí radioaktivní materiál do prostoru. Principem je 

zamoření prostoru radioaktivní látkou. Vznikají vysoké finanční náklady na 

dekontaminaci. 

� Rozptýlení radioaktivní látky do klimatizace odletové haly – k tomuto zařízení není 

běžný přístup veřejnosti. Riziko nastává u osoby s oprávněním ke vstupu. Jelikož 

ionizující záření vyzařované radionuklidy je smysly nepostřehnutelné, hrozí 

dlouhodobé ozařování osob v hale. 

� Užití špinavé bomby v blízkosti odletové haly – zamezení rozsáhlé kontaminace záleží 

na rychlosti odhalení ostrahou letiště či jiných osob vyskytujících se na letišti. 

� Umístění radioaktivního zářiče v hale letiště – kritickými místy jsou prostory 

s největším počtem osob. 

 

Z obrázku 11-2 je patrné, že velké množství osob čekajících ve frontě se nachází 

u odbavovacích pultů.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11-2 Odbavovací pulty na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě [8] 
 
� Ostatní možnosti uložení: 

- kontaminace vody nebo potravin na letišti 

- zaslání radioaktivní látky poštovním balíkem 
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12 METODICKÝ POSTUP PŘI ZAJIŠT ĚNÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY 
NA LETIŠTI 

Metodický postup respektuje obecné bezpečnostní předpisy na letišti a vychází 

z Bojového řádu jednotek požární ochrany [1] a Typové činnosti složek Integrovaného 

záchranného sboru při společném zásahu: Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně 

[5]. 

Následující postup vychází ze situace, kdy bezpečnostní ostraha letiště nebo kdokoliv 

jiný nahlásil na operační a informační středisko výbuch před budovou odletové haly letiště 

Leoše Janáčka v Ostravě. Po příjezdu vozů jednotek záchranné a požární služby letiště  

(dále jen ZPSL) musí být vytýčena předběžná ochranná zóna a zahájeno měření dávkového 

příkonu, zda se nejedná o teroristický útok použitím špinavé bomby. Jakmile je potvrzen útok 

radioaktivním materiálem, je zapotřebí pokračovat v měření a zjistit druh záření. Zasahující 

složky musí být vybaveny ochrannými a technickými prostředky jako jsou: protichemické 

oděvy, izolační dýchací přístroje, osobní dozimetrické přístroje atd. Následující povinností 

ZPSL je vytýčení ochranných zón (viz Ochranné zóny). 

Bezprostředně po útoku musí být informován Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

(dále jen SÚJB), Policie České republiky (dále jen PČR) a Zdravotnická záchranná služba 

(dále jen ZZS). O vzniklém nebezpečí z ozáření je nutné informovat všechny zúčastněné 

osoby pomocí megafonu nebo osobním sdělením. Při jakékoliv mimořádné události, 

a radiační událost není výjimkou, je na prvním místě poskytnutí neprodlené první pomoci 

zraněným osobám. ZPSL na bezpečném místě vytvoří shromaždiště evakuovaných osob, 

které jsou podrobeny dozimetrické kontrole a případné dekontaminaci. Se záchrannými 

a likvidačními pracemi probíhá na místě útoku vyšetřování a zajišťování důkazných materiálů 

PČR. Dalšími úkoly PČR je regulace dopravy a střežení hranic bezpečnostní zóny. Spolu 

s PČR se na místo zásahu dostaví pyrotechnik, který má za úkol zjistit, zda se v okolí 

postižené oblasti nenacházejí další výbušniny a popřípadě je zneškodnit.  

Na hranici bezpečnostní zóny se vytvoří dekontaminační pracoviště. Každý, kdo 

přichází z bezpečnostní zóny musí projít dozimetrickou kontrolou. Dekontaminace osob se 

provádí odstraňováním radioaktivní látky z nekrytých částí těla otíráním, vypláchnutím úst, 

nosu a očí. Nutností je odstranění svrchního oděvu, který je pravděpodobně kontaminován 

a musí se zabalit do pytle označeným štítkem. Vodu, která je použita na omytí 

kontaminovaných osob, je nutné jímat do uzavřených nádrží.  
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V další části bude řešen postup jednání při zjištění zářiče v odletové hale. První 

nutností je vyhlášení evakuace celé budovy. Objekt by měly neprodleně opustit všechny zde 

nacházející se osoby a zdržovat se na místech určených ZPSL. S použitím ochranných 

prostředků je nutné provést kontrolu místa zásahu, zda se v evakuovaném objektu nezdržují 

žádné osoby. Vchody do objektu musí být střeženy, aby byl zamezen vstup do 

kontaminovaného prostředí.  

Konec zásahu složek Integrovaného záchranného sboru (dále jen IZS) nastává 

v okamžiku, kdy jsou ze stanovené bezpečnostní zóny evakuovány všechny osoby a je 

provedena dekontaminace všech osob a použité techniky u zásahu. Prostor uvnitř 

bezpečnostní zóny je na její hranici uzavřen PČR a není potřeba provádět další záchranné 

práce.  

Zásah bude považován za úspěšný, byla-li zajištěna ochrana obyvatel dotčených 

mimořádnou událostí, zasahujících složek a zlikvidovány následky radiologického útoku. 

12.1 Stanovení ochranných a bezpečnostních zón 

Při zásahu v mimořádné radiační události (dále jen MRU) je důležité se zaměřit na 

zabezpečení ochrany životů a zdraví složek IZS i zasažených osob před účinky ionizujícího 

záření. Pro tento účel je nezbytné stanovit ochranné a bezpečnostní zóny, jejichž hranice 

budou rozpoznatelně označeny (např. páskou, kužely, lany, zátarasy atd.) a přísně 

dodržovány. 

Členění ochranných a bezpečnostních zón vychází z Bojového řádu jednotek požární 

ochrany [1] a Typové činnosti složek Integrovaného záchranného sboru při společném 

zásahu: Uskutečněné a ověřené použití radiologické zbraně [5]. 

a) Předběžná ochranná zóna (dále jen POZ) je vzdálena minimálně 50 m od 

předpokládaného zářiče. Hasiči zahajují průzkum a měření dávkového příkonu 

ionizujícího záření a plošné aktivity zářiče, přičemž musí být vybaveni 

ochrannými prostředky. 

b) Bezpečnostní zóna (dále jen BZ) musí být stanovena v úrovni dávkového 

příkonu záření 10 µGy.h-1 nebo v úrovni plošné aktivity 10 Bq.cm-2. V tomto 

prostoru, kde je vytyčena bezpečnostní zóna je zapotřebí zahájit režimová 

opatření a dodržovat zásady radiační ochrany. 
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c) Nebezpečná zóna (dále jen NZ) se určí po zóně BZ a hranice oblasti odpovídá 

úrovni dávkového příkonu 1 mGy.h-1 nebo plošné aktivitě, která odpovídá 

úrovni 1 kBq.cm-2. Pobyt v NZ znamená potencionální ohrožení zasahujících 

osob. V NZ smějí pracovat zasahující jednotky jen s nezbytně nutným počtem 

hasičů a při dodržování režimových opatření a zásad radiační ochrany. 

 

Pokud je BZ a NZ přesně stanovena pak následuje zrušení POZ. Povinnosti POZ 

přecházejí automaticky do BZ a NZ. V bodu b) byla zmíněna režimová opatření a radiační 

ochrana, která budou zde stručně objasněna. Tyto opatření se dělí podle typu zóny na 

bezpečnostní aspekty – zamezení vstupu nepovolených osob, hledání podezřelých osob, atd., 

a na ochranné aspekty, sloužící k zajištění požadavků radiační ochrany – omezení doby 

pobytu zasahujících osob při provádění dekontaminace osob a věcných prostředků, atd. Při 

vzniku MRU je nezbytné informovat Státní úřad pro jadernou bezpečnost a Policii České 

Republiky. Jak už bylo řečeno, jednotky ZPSL musí být vybaveny ochrannými prostředky 

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

Na obrázku 12-1 je znázorněno stanovení ochranných zón a rozmístění základních 

stanovišť. 

 

 

Obrázek 12-1 Stanovení ochranných zón a rozmístění základních stanovišť 
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12.2 Stanovení minimální zásahové vzdálenosti a maximální doby zásahu 

Mezi hlavní zásady radiační ochrany patří dodržování patřičné vzdálenosti od zářiče, 

zkrácení doby ozáření a využití stínění zářiče nebo osob. V případě, že hrozí rozptýlení 

radioaktivní látky do okolí, se smí ke zdroji ionizačního záření přibližovat pouze po směru 

větru, který bude neustále kontrolován. Základním vybavením velitele zásahu při MRU je 

detektor dávkového příkonu (radiometr), měřiče pro stanovení plošné kontaminace a osobní 

dozimetr (měření dávky). Pokud zasahující hasič radiometr nemá, neví v jak nebezpečném 

prostoru z hlediska ozáření se pohybuje. 

 

Výpočet radiační zátěže od zdroje gama záření vychází ze vztahu: 

 

         (12-1) 

kde: 

 
•
D v - dávkový příkon ve vzduchu (mSvh-1) 

A  - aktivita zdroje záření (GBq) 

r  - vzdálenost od zdroje (m)  

Γ  - dávková konstanta gama radionuklidu (mSvm2h-1GBq-1) 

Jednotky jednotlivých veličin jsou voleny tak, aby se co nejvíce blížily praktickým 

situacím. Dávku v daném místě získáme vynásobením dávkového příkonu časem. 

 

              (12-2) 

kde:  

 D - dávka (mSv) 

t - doba ozáření (h) 

2r

A
vD Γ=

•

t
r

A
tDvD ∗Γ=∗=

•
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Obrázek 12-2 Závislost dávkového příkonu na vzdálenosti 
 

 Ze vztahu (12-1) je patrné, že dávka i dávkový příkon jsou přímo úměrné aktivitě 

zdroje ionizujícího záření a nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti (obrázek 12-2). Platí 

tedy: 

 

               (12-3) 

 

 Dobu zásahu v okolí zářiče a vzdálenost od zářiče stanovíme pomocí změřeného 

dávkového příkonu v bezpečné vzdálenosti a vztahů (12-2) a (12-3). Uvedeným způsobem 

získáme: 

�  vztah pro maximální dobu zásahu v dané vzdálenosti od zářiče 

 

                                                                                         (h)                                       (12-4) 

 

�  vztah pro minimální vzdálenost od zářiče pro danou dobu zásahu 

 

                                                                              (m)                (12-5) 

 

kde: 

 
•
D 1 - dávkový příkon změřený ve vzdálenosti r1 od zdroje (mSvh-1) 

D2  - stanovená maximální dávka, kterou může zasahující hasič obdržet 

   v místě zásahu (mSv) 

Maximální dávka, kterou může zasahující hasič obdržet se určuje podle závažnosti 

mimořádné události a dávky, kterou hasič obdržel při předcházejících zásazích. Stanovení 

minimální zásahové vzdálenosti a maximální doby zásahu má významný vliv na ochranu 

zasahujících jednotek. 

2
2

2
1

1

2

r

r

D

D =•

•
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12.3 Zasahující složky při radiologickém útoku na letišti 

Se zásahem při radiologickém útoku na letišti jsou spojena opatření na ochranu 

obyvatelstva, jako je včasné varování, ukrytí, dekontaminace, evakuace atd. Značná část 

těchto opatření, zejména dekontaminace, bude provedena až následně v rámci ústřední 

koordinace záchranných a likvidačních prací. Souběžně se záchrannými a koordinačními 

pracemi bude probíhat vyšetřování po pachatelích trestné činnosti. Nezbytné je také uzavření 

prostoru bezpečnostní zóny či regulace dopravy, ošetření a transport postižených osob. 

Aby byl zásah proveden co nejefektněji a v nejkratším časovém období je zapotřebí 

povolat široké spektrum zasahujících složek. Mezi hlavní složky zasahující při MRU patří 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR),  PČR, ZZS a dále je také nutné 

využít ostatních složek IZS (Armáda České republiky, Celní správa České republiky, SÚJB).  

V následující části budou uvedeny činnosti hlavních zasahujících složek. 

Velitel zásahu 

Velením zásahu se ujímá velitel zasahující jednotky (hasič, policista), který se dostavil 

na místo MRU jako první. Po potvrzení přítomnosti ionizujícího záření převezme velení 

příslušník HZS ČR, který je velitelem přítomné jednotky záchranné a požární služby letiště. 

Mezi hlavní povinnosti velitele zásahu patří: 

� Vyhodnotit nastalou situaci a informovat územně příslušné operační 

a informační středisko. 

� Vyhlásit odpovídající stupeň poplachu podle rozsahu zasaženého prostoru. 

� V bezpečné vzdálenosti zřídit štáb a velitelské stanoviště, kde budou svoláni 

velitelé a vedoucí přítomných složek IZS. 

� Ustanovit nepřetržitý průzkum odborníky na radiační ochranu a vytyčit sektory 

pro provádění záchranných a likvidačních prací. 

� Nařídit stanovení bezpečnostní a nebezpečné zóny. 

� Stanovit PČR provedení absolutní uzávěry hranic bezpečnostní zóny, zajistit 

volný průjezd zásahové techniky a řídit dopravu mimo místo zásahu. 

� Nastolit režimová opatření týkající se pohybu osob, složek a techniky 

v uzavřených zónách a vést k tomu časovou evidenci. 
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� Přítomného lékaře ZZS jmenovat vedoucím lékařem zásahu a nařídit třídění 

zraněných podle závažnosti zranění. Dále poučit lékaře o tom, aby informovali 

příslušnou nemocnici na vzniklé riziko spojené s radioaktivním ozářením. 

� Všem velitelům složek IZS přikázat, aby informovali své složky o riziku 

z ozáření a dodržování použití ochranných prostředků. 

� Zajistit evakuaci osob z bezpečnostních a nebezpečných zón a následnou 

dekontaminaci. 

� Nařídit zahájení dekontaminace zasahující techniky. 

 

Velitel zásahu zajistí provedení prohlídky místa zásahu, zda se v objektu nezdržují 

žádné osoby a ukončí zásah složek IZS, které ale budou dále k dispozici hejtmanovi kraje 

nebo starostovi s rozšířenou působností. Ti budou podle doporučení SÚJB koordinovat 

a zajišťovat dokončení likvidačních a obnovovacích prací. 

Poté předá uzavřené a střežené místo zásahu odpovědným orgánům spolu s pořízenou 

evidencí k dalšímu řešení. 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Při radiologickém útoku na letišti má HZS ČR významné místo. Většinu činností 

zajišťují příslušníci ZPSL, z nichž zpravidla velitel příslušné jednotky se stává velitelem 

celého zásahu. V této části budou uvedeny úkoly a činnosti sil a prostředků jednotek požární 

ochrany. 

� Prozkoumat místo MRU a na základě výsledků zajistit ochranné prostředky pro 

členy sboru. 

� Dokončit neodkladné záchranné práce (vyprostit zaklíněné osoby, uhasit požár 

atd.) 

� Zajistit bezpečnost zasahujících osob složek IZS před účinky radiace a vést 

časový plán pohybujících se příslušníků HZS při zásahu. 

� Na rozkaz velitele zásahu zastavit veškerou činnost, která přímo nesouvisí 

s ochranou lidských životů a zdraví, pokud jsou překročeny přípustné hodnoty 

dávkového příkonu a dávky. 
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� Neustále provádět měření v rámci průzkumu a stanovit ochranné a bezpečnostní 

zóny.  

� Spolu s PČR se podílet na evakuaci postižených osob z bezpečnostní zóny. 

� Spojit se s PČR a zajistit bezpečnost a ochranu všech osob, které se podílejí 

nezávisle na zásahu a provádějí nutné činnosti na místě RMU. 

 

 Další povinnosti vyplývající pro složky HZS ČR jsou uvedeny v odstavci Velitel 

zásahu, který jim všechna tato nařízení uděluje. 

Policie České republiky 

Policisté, kteří jsou povoláni velitelem zásahu na zajišťování záchranných prací 

v místě zásahu, nejsou nasazováni do míst, kde úroveň radiace překračuje běžné hygienické 

předpisy (10 Bq.cm-2). Pokud se policisté budou pohybovat v místech s vyšší úrovní radiace, 

kde je nutné mít speciální situační ochranné prostředky a tyto prostředky nemají, pak jimi 

musejí být na příkaz velitele zásahu vybaveni. Policisté musejí být informováni o možném 

nebezpečí, které jim hrozí a dobrovolně se účastnit zásahu. 

Při zabezpečení záchranných a likvidačních prací se budou podílet tito příslušníci PČR: 

• Služba pořádkové policie PČR 

• Služba dopravní policie PČR 

• Pyrotechnici PČR 

Vyšetřování bude provádět Kriminální policie České republiky 

 

Základní činnosti PČR: 

� V případě, že příčinou rozptýlení radioaktivní látky na letišti je výbuch špinavé 

bomby, prozkoumá místo útoku Pyrotechnik PČR a zjistí, zda-li nehrozí další 

riziko výbuchu.  

� Nepovolaným osobám zamezit vstup a vjezd do uzavřené bezpečnostní zóny 

a složkám IZS naopak vjezd a vstup umožnit. 
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� Regulace dopravy provádí příslušníci PČR v okolí bezpečnostní zóny, oznamují 

změny v řízení dopravy na Centrum dopravních informací a zabezpečují volný 

průjezd zasahujících vozidel mezi místem zásahu a místy dekontaminace 

uzavřením dopravních tras. 

� Zajistit podezřelé osoby, teroristy, nástražná výbušná zařízení. Zabezpečit 

důkazní materiál a zjistit totožnost a následné zatčení osob, které se 

pravděpodobně podíleli na přípravě radiologického útoku. 

� Zamezit případným trestným činům na místě zásahu (např. krádeže, poškození 

dokumentů). 

Zdravotnická záchranná služba 

Mezi hlavní úkoly ZZS patří poskytnutí neodkladné před nemocniční péče postiženým 

osobám a posouzení vhodnosti místa shromažďovaných osob. Dalším úkolem ZZS je 

rozdělení zraněných podle charakteru a závažnosti zranění a zvážit, zda povolat pomoc 

z krajů, případně ze zahraničí. Rozčlenění postižených osob se provádí podle metodiky 

START, to jest označení pacientů barevnými štítky podle závažnosti zranění. Přeprava 

zraněných osob do spádových zdravotnických zařízení je zajištěna sanitními vozy ZZS či 

vrtulníkem letecké záchranné služby. Při radiologickém útoku provedeným teroristy je 

nezbytná spolupráce ZZS s vyšetřovateli PČR, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Činnosti sil prostředků SÚJB při zásahu jsou: 

� Předání potřebných informací a doporučení velitele zásahu při tvorbě 

režimových opatření pro ochranu obyvatelstva a zasahujících jednotek před 

účinky ionizujícího záření. 

� Koordinace činností zasahujících složek SÚJB a poskytování informací od 

Radiační monitorovací sítě České republiky. 

� Upřesnění hranic ochranných zón. 
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� Po ukončení záchranných a likvidačních prací pokračovat v monitoringu místa 

zásahu. 

� Stanovení a hodnocení kontaminace osob. 

 

Zejména v případě vzniku rozsáhlé kontaminace území České republiky a potřeby 

nasazení velkého počtu osob, techniky a materiálu budou vyčleněny síly a prostředky Armády 

České republiky. Mezi jejich hlavní povinnosti patří pozemní a letecký průzkum, měření 

stupně kontaminace osob a techniky, dekontaminace, zdravotnická pomoc a přeprava 

zraněných. V neposlední řadě nesmí být zapomenuto na úkoly a povinnosti již zmiňovaného 

operačního a informačního střediska (dále jen OPIS). OPIS poskytuje informační podporu 

veliteli zásahu a složkám IZS na místě zásahu. Dále zprostředkuje potřebné informace 

příslušným operačním střediskům vlastního rezortu, jiných rezortů o MRU. 

12.4 Porovnání vývojových diagramů 

Postup, který byl vytvořen pro činnost složek IZS zasahujících při MRU je pro lepší 

přehlednost shrnut do vývojových diagramů. Obě schémata postupu se nacházejí v přílohové 

části mé bakalářské práce.  

Diagram č.1 popisuje postup jednaní složek IZS při zjištění přítomnosti radioaktivní 

látky „na volném prostranství“. Konkrétně se zabývám výbuchem špinavé bomby před letištní 

odletovou halou. V tomto případě jsou následky teroristického útoku spojeny s mnoha 

faktory, jako jsou aktuální meteorologické podmínky (vítr, déšť), vlastnosti zdroje záření 

a hustota osídlení v okolí místa útoku. Cíl teroristů je převážně zaměřen na psychologický 

dopad na širokou veřejnost, ale radiologický útok v sobě skrývá spoustu dalších následků. To 

jsou značné výdaje na dekontaminaci osob, staveb, území, použité techniky a vysoké náklady 

na léčbu poškozených. Na místě zásahu bude probíhat vyšetřování po pachatelích útoku 

a prověřování, zda-li se v okolí nenacházejí další výbušniny. 

Diagram č.2 popisuje postup činností zasahujících jednotek při rozptýlení radioaktivní 

látky v uzavřeném prostoru s vysokým počtem osob. V mém případě se to týká odletové haly 

v blízkosti odbavovacích pultů. Primárním krokem zasahujících jednotek je spolu s měřením 

radiace provést řízenou evakuaci osob z celého objektu. 
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 To se může stát velmi složitým úkolem, jelikož osoby podléhají panice ze strachu 

z ozáření, které je lidskými smysly nepostřehnutelné. V případě, kdy dekontaminace letištní 

budovy není efektivní, je nutné jí celou zbourat. To má za následek velké ekonomické ztráty. 

V obou případech je prvotním opatřením včasné varovaní a informování obyvatel v okolí 

MRU, informování SÚJB, vybavení zasahujících jednotek ochrannými prostředky atd. 

Oba postupy jsou velmi podobné a rozdíly jsou mezi nimi nepatrné. V případě 

rozptylu radioaktivní látky v uzavřeném prostoru je důležité evakuovat celou budovu. Jestliže 

se jedná o přítomnost radioaktivních látek „na volném prostranství“ je nezbytné provést 

vytyčení ochranných zón a jejich střežení. Oba postupy končí shodně prohlídkou místa zásahu 

a předání uzavřeného místa zásahu odpovědným orgánům k dalšímu řešení. 

12.5 Komentář k příloze č. 3 

V příloze č. 3 se nachází Ishikawův diagram neboli diagram příčin a následků. Jeho 

účelem je stanovení nejpravděpodobnějších příčin problému, který je řešen. Tato analýza se 

nejčastěji aplikuje v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou řešeny všechny možné, i málo 

pravděpodobné příčiny problému. Mým řešeným problémem je vnesení radioaktivní látky do 

prostoru letiště. Jako možné příčiny rizika byly stanoveny následující faktory: selhání ostrahy, 

překonání perimetru, nepozorované proniknutí a selhání technického zařízení. K těmto 

zásadním faktorům se dále analyzovaly další dílčí příčiny. Za nejpravděpodobnější způsob 

vnesení radioaktivní látky na letiště považuji nepozorované proniknutí do odletové haly 

a zanechání nebezpečného předmětu. 
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13 ZÁVĚR 

 Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření standardních postupů při zajištění 

radioaktivní látky na letišti, konkrétně jsem se zabýval vytvořením postupů pro zasahující 

složky na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě.  

Úvodní část mé práce je spíše teoretická, v první kapitole jsem stručně nastínil 

problematiku legislativy v oblasti ochrany letectví, jsou zde uvedeny některé právní předpisy 

mezinárodního práva, ale i předpisy z české legislativy. Následuje výčet nejdůležitějších 

informací o Letišti Leoše Janáčka v Ostravě a také zamyšlení nad riziky související 

s protiprávními činy, které nás mohou na letišti potkat. V této části také vysvětluji pojmy 

extremismus a terorismus.  

 V následujících kapitolách objasňuji další velmi důležité pojmy z oblasti ionizujícího 

záření. Podrobněji se zabývám vlastnostmi jaderného záření. Oproti tomu se velmi stručně 

věnuji historii radioaktivity, kde zmiňuji také nejdůležitější osobnosti související s objevem 

radioaktivity. 

 V kapitole Základy detekce ionizujícího záření popisuji jednotlivé detektory sloužící 

ke zjišťování ionizačního záření. Větší část věnuji kontinuálním detektorům, poněvadž jsou 

pro letiště použitelnější . 

 Následující kapitola pronikne alespoň částečně do poznatků radiobiologie, která 

zkoumá biologické účinky ionizujícího záření a jako vědní obor vznikla až po druhé světové 

válce v souvislosti s použitím jaderných zbraní. Je třeba zdůraznit, že některé radionuklidy se 

jeví jako pravděpodobnější pro provedení teroristického útoku.  

 V hlavní části práce se již věnuji způsobům a možnostem vnesení radioaktivní látky na 

letiště. Za velký přínos pro mou práci považuji i konzultaci s pracovníky Letiště Leoše 

Janáčka v Ostravě. I přes množství opatření bohužel existují způsoby, jak radioaktivní látku 

vnést na letiště, zejména pak do odletové haly, kde se soustředí velké množství lidí. Dle mého 

názoru, je nejpravděpodobnější způsob vnesení radioaktivní látky na letiště vniknutí pachatele 

do odletové haly a zanechání nebezpečného předmětu. 

 Integrovaný záchranný systém slouží na letišti k zabezpečení ochrany životů a zdraví 

složek. Pro tento účel je třeba také stanovit ochranné a bezpečnostní zóny. Jejich rozdělení 

a popis je podrobně popsán v kapitole Stanovení ochranných a bezpečnostních zón. 
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  Při radiologickém útoku je také nezbytně důležité včasné varování, ukrytí a evakuace 

obyvatelstva. Přesné rozdělení činností při radiologickém útoku popisuje další kapitola této 

práce. 

Dále se již věnuji konkrétnímu postupu při zajišťování radioaktivní látky na LLJO. 

Tento postup vychází z typové činnosti složek IZS a z bojového řádu jednotek požární 

ochrany. Pro dva příklady možných útoků jsem vytvořil vývojové diagramy postupu, které se 

nacházejí v příloze mé práce. První algoritmus znázorňuje postup při výbuchu špinavé bomby 

před odletovou halou, druhý při nálezu zdroje ionizujícího záření v hale letiště.  

Na závěr je třeba zmínit se o využití této práce jako metodického materiálu či 

bezpečnostního předpisu. Tento postup nemusí sloužit pouze konkrétnímu letišti, ale může se 

stát inspirací  pro množství osob zasahujících v první fázi radiační mimořádné události 
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Příloha č. 1 
 
Vývojový diagram postupu při výbuchu před letištní halou 
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Příloha č. 2 
 
Vývojový diagram postupu při nálezu zdroje ionizujícího záření v hale letiště 
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Příloha č. 3 
 
Analýza příčin a následku tzv. Ishikawův diagram 
 
 


