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ANOTACE 

 

      Diplomová práce se zabývá technickým využitím zdrojů ionizačního záření 

v technologiích v dole i na povrchu Dolu Paskov a rozborem možností nahrazení použití 

ZIZ  jinými vhodnými fyzikálními principy měření na Dole Paskov, a tedy možností 

z environmentálního hlediska snížit nebo úplně odstranit využívání ZIZ. 

      Üvodní část seznamuje s důvody vzniku této práce. Druhá část obsahuje teoretický 

popis možných metod měření výšky sypkých materiálů pomocí ZIZ. Třetí a čtvrtá část se 

zabývá současným stavem využití ZIZ na Dole Paskov a zajištěním bezpečnosti na 

pracovištích se zdroji IZ gama. V páté a šesté části jsou vysvětleny principy měřicí 

techniky gama záření a možnosti jejich nahrazení bezpečnějšími způsoby měření. 

Závěrečná část hodnotí možná řešení se zaměřením na ochranu životního prostředí. 

 

 

SUMMARY 

 

          This diploma thesis deals with the technical utilization of the ionization sources in 

technologies in the mine as well as on the surface at Důl Paskov and analyses possible 

replacement of ionization sources by other suitable physical principles of measurement at 

Důl Paskov, and thus from the environmental point of view the possibility to reduce or 

completely eliminate the utilization of ionization sources. 

     The introductory part is concerned with the reasons for this thesis. The second part 

consists of theoretical description of possible methods of measuring a loose materials level 

using ionization sources. The third and the fourth part deal with a contemporary situation 

of ionization sources usage at Důl Paskov and provision of safety standards in the 

workplace with ionization sources gamma.  

The fifth and the sixth part contain explained principles of level measurement technique of 

gamma radiation and possibilities to replace them by safer way of measurement. The final 

part evaluates possible solutions oriented to environmental protection.
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SEZNAM  POUŽITÝCH  ZKRATEK  A  OZNAČENÍ 

 
Zkratka Význam 

Am Americium 

Co Kobalt 

Cs Cesium 

ČBU Český báňský úřad 

GM Geigerův-Müllerův počítač 

IK Ionizační komora 

Ir Iridium 

OKD Ostravko-karvinské doly 

Ra Rádium 

Rn Radon 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

URZ Uzavřený radionuklidový zářič 

VOJ Vnitřní organizační jednotka 

VVUÚ Vědeckovýzkumný uhelný úřad 

ZBZS Závodní báňská záchranná stanice 

ZIZ Zdroj ionizačního záření 

Značka Jednotka Veličina 

I   [A] Ionizační proud 

U1-U5  [V] Ionizační napětí 

K   [-] Koeficient zesílení 

D   [Gy] Dávka 

Gy   [J.kg
-1

] Gray – jednotka dávky 

Sv   [J.kg
-1

] Sievert – jednotka dávkového ekvivalentu 

R   [A. kg
-1

]  Rentgen – dřívější jednotka expozice 

Gy .s
-1 

 [Gy .s
-1

]
 

Jednotka dávkového příkonu  

A.kg
-1  

[A.kg
-1

] Jednotka expozičního příkonu 

R.s 
–1

 [R.s 
–1

] Dřívější jednotka expozičního příkonu 

c   [m. s
-1

] Rychlost šíření ultrazvuku 

h   [m] Výška hladiny 

t  [s] Čas 
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1.  Úvod 
 

Podnětem pro vznik této diplomové práce je úvaha o možnosti náhrady používání 

zdrojů ionizačního záření na Dole Paskov. Každé nahrazení ZIZ nebo aspoň omezení 

dávkových příkonů gama zářičů na pracovištích má velký význam pro bezpečnější a u 

některých aplikací i v hospodárnější provozování systémů měření a havarijní signalizace 

v dole i na povrchu. Na pracovištích se ZIZ již není prostor pro snižování finančních 

nákladů na plnění provozních pokynů vyplývajících z „atomového zákona“ a provádějících 

vyhlášek. Každé pracoviště musí mít podle „atomového zákona“ vypracované provozní 

pokyny, které ukládají mimo jiné přípustnou dobu pobytu, program monitorování, program 

zabezpečování jakosti, vnitřní havarijní plán. Plnění těchto pokynů vyžadují nemalé 

finanční náklady na rozdíl od provozování těchto pracovišť bez použití ZIZ v systému 

měření. 

Tyto uvedené důvody ještě zpřísňují vyhlášky Českého báňského úřadu o vybraných 

důlních zařízeních, vyhrazených elektrických zařízeních a zdolávání havárií v dolech. 

Další problém nastává po uplynutí povolené doby užívání ZIZ, kdy se v minulosti 

mohly tyto zářiče za splnění určitých podmínek dále provozovat. Nyní se tyto zářiče po 

povolené době používání nesmí dál provozovat a musí se předat specializované firmě 

k trvalému uložení, což přináší určitou zátěž pro životní prostředí a další finanční náklady 

pro provozovatele. 

I v současné době u některých skupin obyvatelstva převládá ve vztahu k radioaktivitě 

nedůvěra vyvolaná obavou z možného zneužití jaderného arzenálu či strachem z těžkých 

havárií jaderných elektráren, znásobeným následky událostí v Černobylu a Fukušimě. 

Radioaktivita je považována za něco nepřirozeného a životu nepřátelského, co se začalo 

uplatňovat především jako průvodní jev rozvoje jaderné energetiky. Fundamentální 

odpůrci jaderné energie často argumentují smrtonosným radioaktivním zářením bez ohledu 

na intenzitu tohoto záření. 

Lze však snadno ukázat, že radioaktivita tvoří přirozenou součást životního prostředí 

a co více, bez ní by nebylo života. Samotný vznik vesmíru je úzce spjat s jadernými 

reakcemi a s jadernými přeměnami, jež vedly ke vzniku současného Světa. Je to jaderná 

stabilita, která rozhoduje o hojnosti či řídkém výskytu prvků ve vesmíru a na Zemi. Z více 

než 5000 známých nuklidů je 95 % radioaktivních. Existuje teorie, podle níž i zbývajících 

5 % nuklidů je radioaktivních, pouze jejich poločas rozpadu je natolik dlouhý, že nemohl 

být ještě určen. Téměř všechna energie na Zemi je v principu jaderného původu, ať již 

máme na mysli Slunce jakožto fúzní jaderný reaktor, nebo geotermální energii mající svůj 

původ v radioaktivním rozpadu nuklidů v nitru Země. Prakticky všechny přírodní látky, 

které nás obklopují, jsou do určité míry radioaktivní a je jen otázkou definice, od jaké 

úrovně je za radioaktivní látky skutečně považujeme. 
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Intenzita ionizačního záření, jemuž je lidstvo vystaveno v různých oblastech světa, se 

překvapivě liší (více než o řád) a vlivem civilizačních faktorů patrně vzrůstá. Ještě v r. 

1977 se uváděl průměrný roční příkon dávkového ekvivalentu2 z přirozených zdrojů 

kolem 1 mSv za rok, v současné době je příspěvek přírodních a umělých (civilizačních 

zdrojů) pro průměrného obyvatele již 2 - 3 mSv za rok. Největší podíl na umělých zdrojích 

mají stavební materiály (1,2 mSv/r) a lékařská diagnostika (0,6 mSv/r). 

V současné době již nelze přehlížet doklady o tom, že vliv záření v oblasti nízkých 

radiačních dávek nejen není škodlivý, ale je dokonce blahodárný. Pozitivní vliv nízkých 

dávek na zdraví (radiační hormeze) lze nejspíše přirovnat k očkování, při němž malá dávka 

oslabených bakterií stimuluje imunitní systém ke zvýšenému výkonu. Záření v nízkých 

dávkách stimuluje a zvyšuje účinnost kontrolního biosystému, který opravuje poškozenou 

DNA. 

V závěru bych chtěl upozornit na novou civilizační zátěž organismu, do které se nově 

zařazuje radiové záření (nepatří mezi ionizační záření), jež organismus rovněž není 

schopen normálními smysly registrovat a varovat. Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny 

(IARC) zařadil na posledním zasedání, které se konalo 24. - 31. 5. 2011 v Lyonu, 

radiofrekvenční elektromagnetická pole mezi možné lidské karcinogeny (klasifikační 

skupina 2B). Nová klasifikace je založena na zvýšeném riziku gliomu – maligního typu 

rakoviny mozku, ve spojení s užívání bezdrátových a mobilních telefonů. 
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2.  Používané metody měření výšky hladiny sypkých materiálů 
 

2.1  Izotopové stavoznaky 

 

Pro měření výšky hladiny sypkých materiálů se v průmyslu nejdříve začal využívat 

princip schopnosti paprsků gama silně pronikat látkami, aniž by tyto látky byly 

kontaminovány. Proto např. lze i izotopové stavoznaky použít v potravinářském průmyslu. 

Zářič i přijímač záření jsou vně nádrže. Nejčastěji jako zářič se používá Co 60, jehož 

poločas rozpadu je 5,3 roků a vhodnou volbou zářiče ho lze používat více než 10 let. 

Přijímač bývá konstruován jako Geigerův-Mullerův počítač. Radioaktivní záření klesá 

úměrně s tloušťkou látky mezi zářičem a přijímačem kvadraticky se vzájemnou 

vzdáleností. Tato metoda ale není schopna měřit výšku kontinuálně, nejčastěji se nastaví tři 

hladiny, a to minimální – střední – maximální, takže obsluha nemá přesné údaje. 

 

 Blokové schéma radiometru, rozdělení detektorů 

Radiometrické přístroje a metody měření jsou založeny na vzájemném působení 

ionizujícího záření s hmotou. 

Každý radiometr se skládá z bloků: 

1) detektoru, ve kterém se mění energie dopadajícího záření na elektrický signál, který 

bývá napájen zdrojem, 

2) zařízení k přeměně elektrických signálů na měřitelné veličiny, 

3) indikace a registrace, případně i vyhodnocení. 

4) Radiometr může pracovat integrálně, tj. měří střední hodnotu proudu na detektoru 

nebo diferenciálně v případě, že registruje jednotlivé impulzy z detektoru. 

 

Detektory ionizujícího záření dělíme: 

1) elektrické - působením ionizujícího záření se mění elektrické vlastnosti, kupř. 

vodivost. Patří sem ionizační komory, Geiger-Müllerovy počítače, krystalové a 

polovodičové detektory, 

2) scintilační - působením ionizujícího záření vzniká luminiscenční záření - scintilace. 

Světelné záblesky se převádí na elektrický signál, 

3) samostatné - působením ionizujícího záření mění některé látky dlouhodobě své 

vlastnosti (barvu, složení, objem).  
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Elektrické detektory - princip ionizační komory (IK) 

 

Graf závislosti proudu na napětí: 

 

         I 

 

 

 

 

 

                       U1                                         U2    U3  U4  U5   U  

 

            Na křivce závislosti proudu na napětí lze odlišit: 

 

1) Obor Ohmova zákona - ionizační proud roste s napětím v důsledku plynulého 

poklesu počtu rekombinací - nepoužívá se pro detektory do U1.  

2) Obor nasyceného proudu - ionizační proud je prakticky nezávislý na napětí 

v důsledku toho, že rekombinace iontu ustala, všechny vzniklé primární ionty se 

účastní vedení proudu, sekundární ionty dosud nevznikají. Je to obor práce 

ionizačních komor (U1  až U2). 

3) Obor přidatné ionizace - každý urychlený iont vytvoří v důsledku vyššího napětí „K“ 

sekundárních iontů (K = koeficient zesílení, U2 až U5). - má podobory: 

 a)  plné proporcionality - obor proporcionálních počítačů (U2  až U3), 

 b)  částečné proporcionality - nebývá využíván (U3  až U4), 

 c)  Geiger-Müllerův - obor GM trubic (U4  až U5). 

 

Ionizační komory jsou tvořeny katodou a anodou různého tvaru oddělenými 

plynovou náplní. Napětí zajišťuje obor nasyceného proudu.  

Ionty vytvořené zářením jsou usměrněny elektrickým polem k elektrodám, což se při 

měření ve vnějším obvodu projeví buď ionizačním proudem (IK s konstantní ionizací) 

nebo napěťovým pulzem (pulzní IK).  

Úprava komor záleží na druhu detekovaného záření. Ionizační proudy jsou v rozmezí 

10
-9 

až 10
-16

 A, měří se elektrometry, metodami vybíjení nebo nabíjení IK, spádem napětí 

na paralelním odporu a kompenzační metodou.  

Od měřených hodnot odečítáme „klidové“ pozadí (kosmické záření, radioaktivní a 

zamoření IK, vlhkost). To můžeme odečíst pomocí druhé, stejné IK pracující ve stejných 

podmínkách, která je izolována od „měřeného“ záření. 
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 GM a proporcionální počítače, scintilační detektory, charakteristika 

Provedením se GM detektory a proporcionální počítače prakticky neliší, pouze záleží 

na jejich pracovním oboru. Počítače mají tvar trubice s kovovým nebo skleněným pláštěm 

(katoda), uvnitř které je tenký drátek tvořící anodu. Tím je dosaženo, že intenzita 

elektrického pole prudce narůstá do středu trubice a to podporuje nárazovou ionizaci. 

Průchod každé částice tak vyvolá samovolný výboj celého objemu, což na paralelně 

připojeném odporu vyvolá napěťový impulz, který se dále zpracovává v radiometru. 

Po dobu výboje neregistruje počítač další částice, proto se výboj přerušuje, nejlépe 

vhodnou volbou plynové náplně počítače (samozhášení počítače). 

K charakteristikám GM počítačů patří: 

1) Pracovní charakteristika = závislost četnosti impulzů na napětí při konstantní intenzitě 

záření. Na ní rozlišujeme prahové napětí U0, oblast plató mezi U1 a U2 o šířce 150 - 300 

V, se stoupáním 2 - 3 % s pracovním napětím Up v 1/3 tohoto plata. 

2) Účinnost udávající počet zaregistrovaných částic ke všem v %. 

3) Pozadí udává průměrnou četnost při pracovním napětí v „klidu“. 

4) Mrtvá doba, udává čas, po který nemůže systém pro zhášení a obnovu charakteristiky 

detekovat ionizující záření. Bývá řádově 10
-4

 s, určuje se experimentálně. 

5) Konstrukce trubic závisí na typu a energii částic.  

6) Zesílení až 10
10

.  

Proporcionální počítače pracují v oboru plné proporcionality s koeficientem zesílení 

10
5
, mrtvou dobou 10

-6
 s. 

Vzhledem k tomu, že napěťové impulzy jsou úměrné energii detekovaných částic, 

můžeme je používat ve spektrometrech.    

Ionizující záření vyvolává v krystalech určitých látek světelné záblesky - scintilace na 

luminiscenčních centrech. Tato centra vznikají vniknutím iontů cizího prvku do krystalové 

mřížky iontového krystalu. To je podstata aktivovaného scintilátoru - kupř. jodidu sodného 

aktivovaného taliem - NaJ (T1). Scintilační počítač je sestaven ze scintilátoru, fotonásobiče 

a registračního zařízení. 

Ionizující záření dopadá na scintilátor a vyvolá v něm scintilaci. Vzhledem k tomu, 

že směr pohybu fotonů je náhodný, bývá scintilátor obklopen reflektorem, který odráží 

unikající fotony zpět do krystalu. Sebrané fotony se pohybují k optickému kontaktu na 

fotokatodu fotonásobiče. Z té uvolní elektrony, ty po urychlení elektrickým polem 

dopadnou na první dynodu, z ní každý uvolní několik elektronů, které na dalších dynodách 

uvolňují další zvyšující se množství elektronů tak, že na anodu dopadá 10
5
 až 10

9
 -krát více 

elektronů, než bylo na počátku. Tím vznikne na zatěžovacím odporu napěťový impulz, 

který se dále zpracovává. 



Jan Matula: Využití zdrojů ionizujícího záření v důlní praxi 

2012 12 

 

Charakteristiky jsou obdobné GM počítačům, mrtvá doba je nižší - cca 10
-7

 s, pozadí 

vyšší závislé na teplotě, účinnost se blíží 100%. Vzniklý napěťový impulz je úměrný 

energii dopadající částice, proto se scintilační detektory mohou používat ve 

spektrometrech. 

 Integrální dozimetrie, princip filmové a TL dozimetrie 

Integrální detektor má schopnost podržet si informaci o ozáření a kumulovat ji v čase 

dílčí přírůstky úměrně dávce nebo expozici. Po ukončení sledovaného období lze získat 

údaj o úhrnné hodnotě ozáření za celou dobu, po kterou byl detektor tomuto záření 

vystaven. 

 

K integrálním dozimetrům patří zejména: 

 

1) Filmové dozimetry založené na vzniku latentního obrazu v emulzi, kde po vyvolání 

je zčernání úměrné dávce. K výhodám filmové dozimetrie patří vysoká citlivost, 

trvalost záznamu, možnost automatizace odečtu a výpočtu dávek, nízká cena a 

částečné informace o způsobu ozáření (energie, druh a směr). K nevýhodám naopak 

patří nutnost vyvolávání, vysoký fading (čti fejding, což je snížení citlivosti s časem), 

způsobený vnějšími vlivy vlhkosti, teploty a chemickými vlivy, energetická 

závislost, malá přesnost a značná směrová závislost. 

 

2) Termoluminiscenční dozimetry jsou založeny na vlastnostech některých dielektrik 

zachycovat uvolněné elektrony v místních poruchách mřížky a na uvolnění části 

energie ve formě viditelného nebo UV světla po jejím zahřátí. Celkový zářivý tok 

nebo výška maxim závisí na předchozí absorbované dávce v rozsahu 10
-6

 až 10
2
 Gy.  

Příklady: fluorid litný, vápenatý a aluminofosfátové sklo. 

 

3) Radiofotoluminiscenční dozimetry využívají vlastnosti některých látek vytvářet 

působením ionizujícího záření kvazistabilní luminiscenční centra nesoucí informaci o 

záření až do doby „vyvolání“ viditelným nebo ultrafialovým zářením. K výhodám 

patří, že odezva dozimetru závisí lineárně na dávce, dále vysoká přesnost, možnost 

kumulace a opakované použití. Nevýhodou je náročný vyhodnocovací proces. 

 

4) Ionizační integrální dozimetry založené na vybíjení ionizačním proudem. Na tomto 

principu je založen tužkový dozimetr, obsahující ionizační komůrku, elektrometr a 

pomocnou optiku, umožňující odečíst absorbovanou dávku přímo v jednotkách. 

Výhodou je okamžitá informace, nevýhodou její nižší přesnost. 
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Obr. principu měření 

 

2.2  Ultrazvukové stavoznaky 

 

Skládají se ze dvou měničů: generátoru a přijímače ultrazvuku. Ty tvoří se 

zesilovačem obvod s kladnou zpětnou vazbou, který se rozkmitá, není-li mezi generátorem 

a přijímačem překážka. Když je mezi nimi měřená kapalina nebo sypká látka (i pevný 

předmět), která odrazí nebo utlumí podstatnou část ultrazvukové energie, obvod přestane 

kmitat. Vyráběné ultrazvukové stavoznaky s oddělenými měniči pracují v pásmu 20 až 50 

Hz a používají se především pro sypké látky. Pro kapaliny jsou oba měniče spojeny 

společnou membránou. Pokud je membrána volná, netlumí kmity a obvod kmitá. Při styku 

membrány s kapalinou se kmity tlumí a obvod přestane kmitat. Používají se k nespojitému 

měření hladin. 

Nejpoužívanější přijímací měniče jsou magnetostrikční a piezoelektrické a pracují na 

následujících principech: 

––  Magnetostrikční jev – magnetostrikce se vyskytuje u ferromagnetických materiálů a 

některých nekovových práškových materiálů. Používají se Ni, Co, permaloy (Fe-Ni), 

permendur  (Fe-Co-V), ferity (keramické oxidy). 
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––  Piezoelektrický jev – při mechanickém namáhání látek s pezoelektrickými vlastnostmi 

dochází ke vzniku elektrického napětí. Mezi látky, vyznačující se těmito vlastnostmi, 

patří křemen, turmalín, Seignettova sůl, polykrystalická ferroelektrika se silnými 

elektrostrikčními vlastnostmi. Pro účely elektroakustiky se velmi často konstruují 

piezoelektrická dvojčata. 

 

2.3  Impulzní odrazová metoda 

 

Patří mezi nejpoužívanější metody. Měřítkem výšky hladiny je doba t průchodu 

ultrazvukové vlny při známé rychlosti šíření ultrazvuku c vrstvou měřené kapaliny o výšce 

h. Sondy jsou umístěny ve dně nádoby. Měřící rozsah je od 10 mm do několika desítek 

metrů s přesností až 0,1 mm při kompenzaci vlivu teploty kapaliny např. kalibračním 

obvodem. Sondy mohou být umístěny též mimo nádobu – nad měřenou hladinou. 

 

Vztah pro výpočet výšky hladiny: 

    
c

h
t
2

       [s] (1) 

 

 

 

 

                                                       
                                                           ZÁSOBNÍK SYPKÝCH HMOT 

 

Obr. principu měření 

 

ULTRAZVUKOVÝ HLADINOMĚR NÁSYPKA 
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3.  Bezpečnost na pracovištích se zdroji IZ gama 
 

3.1  Platná legislativa týkající se zdrojů ionizačního záření 

 

Tučně jsou označeny základní v praxi používané normy : 

Legislativa Obsah dokumentu 

Zákon  

č.18/1997 Sb. 

o  mírovém  využívání  jaderné  energie   a  ionizujícího záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 
Vyhláška SÚJB 

č.145/1997 Sb. 
o evidenci  a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším 

vymezení 

 
 

 

Vyhláška 

SÚJB 

č.146/1997 Sb. 

kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na 

jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska 

radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou 

přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a 

udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob 

provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě 

vybraných pracovníků 
 

Vyhláška 

SÚJB 

č. 214/1997 

Sb. 

o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním 

jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení 

kritérií na umisťování jaderných zařízení a velmi významných 

zdrojů ionizujícího záření 

Vyhláška SÚJB 

č.215/1997  

Sb.  

o kritériích na umisťování jaderných zařízení a velmi významných 

zdrojů ionizujícího záření 

Vyhláška SÚJB 

č.106/1998 Sb. 
o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných 

zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu 

 

 
 

Zákon 

č.13/2002 Sb. 

kterým se mění zákon č.18/1997Sb. (atomový zákon) a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č.505/90 Sb. o metrologii, ve znění zákona č.119/2000 Sb., 

zákon č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně 

některých souvisejících předpisů a zákon č.2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů  
Vyhláška SÚJB 

č.179/2002 Sb. 
kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího 

použití v jaderné oblasti 

Vyhláška  

SÚJB 

č.307/2002 Sb. 

 

o radiační ochraně 

 
 

Vyhláška 

SÚJB 

č.315/2002 Sb. 

Kterou se mění vyhláška č.146/97 Sb., kterou se stanoví 

činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, 

a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, 

požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob 

ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění 

vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované 

dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků 
Vyhláška SÚJB 

č.316/2002 Sb. 
kterou se mění vyhláška č.145/97 Sb., o evidenci a kontrole 

jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení 
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Vyhláška 

SÚJB 

č.317/2002 Sb. 

o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, sklado-

vání a ukládání jadrných materiálů a radioaktivních látek, o 

typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě 

jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém 

schvalování a přepravě) 

Vyhláška 

SÚJB 

č.318/2002 Sb. 

o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných 

zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích 

na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 
Vyhláška SÚJB 
319/2002 Sb. 

 

o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě 

Vyhláška SÚJB 

419/2002 Sb. 

 

o osobních radiačních průkazech 

 

3.2  Zvláštní odborná způsobilost pracovníků a zkoušky SÚJB 

 
 Zákon č.18/97 Sb. ukládá držitelům povolení k nakládání se zdroji ionizujícího 

záření mimo jiné zajistit systém vzdělávání a ověřování způsobilosti a zvláštní odborné 

způsobilosti zaměstnanců podle významu jimi vykonávané práce. 

 

 Zvláštní odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) odborná schopnost fyzických osob ověřená státní zkušební komisí, vyžadovaná pro 

činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost jaderných zařízení. Státní 

zkušební komisi ustavuje a jejího předsedu a členy jmenuje předseda SÚJB, 

b) odborná schopnost fyzických osob ověřená odbornou zkušební komisí 

SÚJB vyžadovaná pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany 

stanovených vyhláškou č.146/97 Sb. ve znění změn vyhlášky č.315/2002 Sb. 

 

 Řídit práce se ZIZ a vykonávat další činnosti zvláště důležité z hlediska radiační 

ochrany stanovené touto vyhláškou mohou pouze fyzické osoby, jejichž znalost zásad a 

postupů radiační ochrany byla ověřena odbornou zkouškou komisí SÚJB a kterým bylo 

SÚJB vydáno oprávnění k této činnosti. 

 

 Vyhláška SÚJB č. 146/97 Sb. ve znění změn vyhlášky č.315/2002 Sb. 

rovněž stanovuje činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost a činnosti 

zvlášť důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci, odbornou přípravu, 

způsob jejího ověřování a udělování oprávnění pro osoby oprávněné vykonávat výše 

uvedené činnosti. 

        Činnostmi zvláště důležitými z hlediska radiační ochrany se rozumí: 

 

a) vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační  

     ochrany, a to: 

1. dohlížejícími osobami na pracovištích provozovaných na základě povolení dle § 9 

odst.1 písm. d) zákona nebo kde se nakládá se ZIZ na základě povolení podle § 9 

odst.1 písm. i) zákona, 

2. osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při lékařském ozáření 

na pracovištích II. a vyšší kategorie, které jsou určeny v programu zabezpečování 

jakosti, 

3. dalšími osobami s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany při 
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          vykonávání radiačních činností, jiných než pod bodem 2, na základě povolení 

          podle § 9 odst. 1 písm. d), i), j), s) nebo r) zákona, které jsou určeny  

         v programu zabezpečování jakosti. 

b) hodnocení vlastností ZIZ vykonávané na základě povolení k nakládání se 

ZIZ podle § 9 odst. 1 písm. i) zákona, a to řízením a vykonáváním zkoušek 

stanovených vyhláškou č.307/2002 Sb., 

c) řízení služeb na základě povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona, a to:  

1. osobní dozimetrie, včetně pro účely § 6 odst. 3 písm. b) zákona, 

2. monitorování podle programu monitorování na pracovištích III. a IV. kategorie, s 

výjimkou činností držitele povolení podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. d) zákona. 

3. měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a 

stanovení radonového indexu pozemku, 

4. měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech,  

5. ve vodě určené k veřejnému zásobování pitnou vodou a v balené vodě. 

 

 Požadavky na kvalifikaci vybraných pracovníků se ZIZ se rozumí: 

a) pro vykonávání soustavného dohledu na pracovištích se všemi velmi významnými 

ZIZ a s významnými ZIZ podle zvláštního předpisu určenými pro lékařské ozáření 

vysokoškolské vzdělání příslušného směru a základní příprava, 

b) pro ostatní činnosti nejméně úplné střední odborné vzdělání příslušného 

    směru a základní příprava. 

 

 Odborná příprava pro pracovníky se ZIZ pro získání zvláštní odborné způsobilosti 

se skládá z: 

a) absolvování základní přípravy, 

b) jednoho roku praxe v nakládání s odpovídajícími ZIZ anebo při výkonu 

    zkoušek a služeb v oblasti radiační ochrany, 

c)  další odborné přípravy prováděné držitelem povolení pro vybrané pracovníky se ZIZ.  

 

 Ověřování zvláštní odborné způsobilosti vybraných pracovníků se ZIZ se provádí 

formou písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí SÚJB. Pokud činnosti vyžadují i 

praktické znalosti a dovednosti, může mít zkouška také část praktickou. Ke zkoušce je 

nutno se osobně přihlásit, přičemž přihláška musí obsahovat tyto údaje: 

a) jméno, příjmení, rodné číslo a adresu uchazeče, 

b) doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně oboru zaměření, 

c)  potvrzení o absolvování odborné přípravy, 

d) posouzení o zdravotní a psychické způsobilosti (významné a velmi v.ZIZ), 

e)  specifikaci činností, pro které má být zvláštní odborná způsobilost ověřena, 

f)  u vybraných činností (5., 6., 7.) i metodiky měření a interpretace, výsledky 

    z testovacích a porovnávacích měření a ukázkové protokoly o měření a  

    hodnocení. 

 Oprávnění se vydává na základě splnění kvalifikačních předpokladů, požadavků na 

odbornou přípravu a ověření formou úspěšného složení zkoušky a je udělováno pro 

pracovní činnost na dobu nejvýše 10 let.  
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Povinnosti dohlížející osoby 

 

 Dohlížející osoba zajišťuje mimo jiných povinností následující: 

 

- jadernou bezpečnost, radiační a fyzickou ochranu a havarijní připravenost a  

   jejich ověřování v rozsahu odpovídajícím těmto povolením, 

- soustavně a komplexně hodnotí optimalizaci ochrany podle současné  

   úrovně vědy a techniky, 

- kontrolu dodržování podmínek povolení a postupů podle schválené  

   dokumentace, vyšetřuje porušení podmínek a navrhuje opatření k nápravě,  

- kontrolu dodržování technických a organizačních podmínek bezpečného  

   provozu ZIZ a RNP, schváleného programu zabezpečování jakosti, požadavků   

   na jednotnost a správnost měření a měřidel podle prováděcího předpisu, 

- součinnost při kontrolách SÚJB, 

- oznámení změn nebo událostí důležitých z hlediska radiační a fyzické  

  ochrany, nakládání s JM a havarijní připravenosti SÚJB a INT. 

 

 Dále dohlížející osoba : 

 

- kontroluje oprávněnost využívání  ZIZ  na jednotlivých RNP, technický 

  stav a vybavenost a funkčnost pracovišť s ohledem na zabezpečovací    

  prvky, signalizaci, onačení  výstražnými tabulkami a vybavení provozními  

  pokyny, 

- vede za podnik dokumentaci URZ a RNP podle zákona a zajišťuje program  

  zabezpečování jakosti, 

- provádí inventury jaderných materiálů a plní další povinnosti vyplývající  

   z povinností vedoucího evidence jaderných materiálů a směrnice pro 

   evidenci a kontrolu jaderných materiálů 

- dbá na dodržování provozních pokynů na RNP, vnitřního havarijního 

  plánu, programu monitorování, 

- sleduje, měří, hodnotí, ověřuje a zaznamenává dávkové příkony, 

- zajišťuje havarijní připravenost, 

- zjišťuje vznik mimořádné události a posuzuje její závažnost, 

- řídí a provádí zásah, zásahové postupy a vydává instrukce, 

- zajišťuje program monitorování radiační situace, 

- zajišťuje dokumentaci činností při mimořádné události, 

- předává údaje SÚJB, 

 Dohlížející osoba je ve své činnosti podřízena řediteli VOJ, v jehož lokalitě činnost 

vykonává na základě jmenování a jemu jsou podřízeni ostatní pracovníci řídící práce 

s ionizujícím zářením. 

 

 Vedení předepsané dokumentace, kontrolní činnost 

 

 Dohlížející osoba a další pracovníci s přímou odpovědností za radiační ochranu 

vedou a archivují na svých úsecích předepsanou dokumentaci  

v rozsahu: 
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– doklady o plnění podmínek zákona č.18/97 Sb. v platném znění: 

1.  Identifikace žadatele 

2.  Předmět činnosti žadatele 

3.  Odborná způsobilost 

4.  Zdůvodnění činností vedoucích k ozáření 

5.  Specifikace používaných zdrojů záření, jejich typy a příslušenství 

6.  Popis pracovišť a okolí s informacemi o stínění a ochranách 

7.  Průkaz optimalizace radiační ochrany na pracovištích 

8.  Vymezení kontrolovaných pásem 

9.  Provozní pokyny pro bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření 

10. Vnitřní havarijní plány 

11.  Program monitorování 

12.  Program zabezpečování jakosti 

13. Předpokládaný druh a množství radioaktivního odpadu a jeho likvidace 

14. Účel, zdůvodnění, časový interval nakládání s jadernými materiály 

15. Specifikace druhu a množství JM, jejich fyzikální a chemická forma 

16. Směrnice pro evidenci a kontrolu jaderných materiálů 

17. Způsob zajištění fyzické ochrany jaderných materiálů 

 

– doklady o zkouškách dohlížejícího a pracovníků řídících práce se ZIZ, 

– jmenovací dekrety pracovníků se zvláštní odbornou způsobilostí,  

– řídící akty Správy OKD, a.s. a ředitele o.z. k této problematice, 

– atomový zákon a vyhlášky SÚJB, kterým se tento zákon provádí, 

– kopie žádostí k povolení odběru URZ a jejich instalaci, 

– kopie ohlášení převzetí radionuklidových zářičů, 

– kopie žádostí k povolení používání zdrojů ionizujícího záření, 

– kopie ohlášení o ukončení práce na RNP a předání URZ, 

– projektovou dokumentaci pracovišť se ZIZ, 

– provozní pokyny provozovaných pracovišť se ZIZ, 

– originály schvalovacích rozhodnutí SÚJB, 

– originály osvědčení uzavřených zářičů, 

– doklady o likvidaci zářičů,  

– provozní záznamy (montážní listy) servisních organizací, 

– doklady o zkouškách URZ - přejímacích, dlouhodobé stability a provozní 

     stálosti, 

– doklady o shodě zařízení, ochranných krytů a pomůcek se schváleným typem, 

– doklady o monitorování a kontrolách pracovišť se ZIZ vlastních, INT a SÚJB, 

– korespondenci vedenou s SÚJB a INT, 

– další doklady k problematice RNP a ZIZ. 

 

3.3  Rizika ionizujícího záření při dopravě 

 

Další nevýhodou systému měření pomocí URZ jsou rizika způsobená ionizujícím 

zářením při manipulaci s URZ. Uzavřené gama zářiče jsou na pracoviště přenášeny v 

přenosných ochranných krytech z olova, které patří k velmi dobrým stínícím materiálům, 

takže snižují tzv. dávkový příkon záření více než dvacetkrát. Z těchto krytů je přímo na 
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pracovištích zaměstnanci servisních organizací překládají do pracovních ochranných krytů 

z olova nebo ochuzeného uranu. Kryty jsou označeny varovným symbolem radiačního 

nebezpečí, jsou uzamčeny a smí je odemknout pouze pracovník servisní organizace 

povolaný k zásahu, případně dohlížející osoba VOJ.  

Zářiče v přenosných ochranných krytech musí být neseny za rukojeť ve svislé poloze 

u nohou, tím se sníží nebezpečí ozáření na minimum. Je zakázáno nosit ochranný kryt se 

zářičem na rameně či jiným způsobem. Odemykat kryt se zářičem je oprávněn pouze 

doprovázející pracovník servisní organizace nebo dohlížející osoba VOJ. 

   Se zářičem smí být dopravováni pouze zaměstnanci, kteří zabezpečují prováděné 

práce, na sjezd do dolu a výjezd zářiče z dolu musí být upozorněn dispečer a je-li to 

možné, musí být počet lidí v kleci omezen pouze na nutný doprovod. Obdobně to platí při 

přepravě automobilem na povrchu nebo důlním vlakem v dole. 

Při přepravách zářiče musí být omezen počet doprovázejících osob na minimum. 

 

Na všech pracovištích se zářiči v OKD, a.s. jsou vyhlášena "SLEDOVANÁ PÁSMA 

SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ", jsou-li na pracovištích vykonávány mimořádné 

práce za účasti pracovníků servisní či jiné cizí organizace (výměna zdrojů záření, roční 

revize, karotážní a defektoskopická měření) vyhlašují odpovědní pracovníci dodávaných 

prací zpravidla "KONTROLOVANÁ PÁSMA SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ" po 

dobu provádění těchto prací.  Pásma se vyhlašují vyvěšením výstražných tabulek s výše 

uvedeným textem na všech přístupech ke konkrétním pracovištím.  

Zaměstnanci VOJ jsou při vstupu a v době pobytu ve SLEDOVANÝCH a 

KONTROLOVANÝCH PÁSMECH SE ZDROJI IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ povinni 

věnovat zvýšenou pozornost svěřeným prováděným pracím a dbát na to, aby se zdržovali 

pokud možno co nejdále od zdrojů ionizujícího záření a zásadně mimo jeho svazek mezi 

zdrojem a příslušným detektorem. 

Pokud není přítomnost zaměstnanců v kontrolovaném pásmu s ohledem na průběh 

prací nezbytná, musí jej opustit, v opačném případě se musí podřídit příkazům zodpovědné 

osoby dodavatele, který práce provádí. O práci v kontrolovaném pásmu musí být 

pořizovány záznamy, které jsou povinni vést v potřebném rozsahu pracovníci dodavatele, 

provádějící tyto práce. V těchto záznamech musí být uvedeny i záznamy o účasti 

pracovníků VOJ, zejména druh práce a doba pobytu v Kontrolovaném pásmu a to zejména 

k možným obdrženým dávkám ionizujícího záření - podle uvážení musí být zajištěno 

monitorování pracoviště, případně i monitorování osobní. 

 

Pracoviště se zdroji ionizujícího záření jsou SÚJB schváleny pouze za podmínek, že 

se zdroji záření a detektory po kolaudaci nemanipuluje a tyto plní pouze funkci indikace 

stavu (kupř. v zásobnících a na přesypech) nebo měření příslušné vlastnosti (hustoměry, 
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popeloměry a pod.). Jakákoli změna polohy zářiče nebo směru svazku záření, případně 

změna  polohy kontejneru bez předchozího souhlasu DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBY je 

nepřípustná !  

Za normální provoz pracoviště se pokládá stav schválený při jeho kolaudaci. Jakákoli 

změna polohy zářiče, svazku záření a detektoru není možná bez předchozího souhlasu 

DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBY, která posoudí, zda a za jakých opatření je možno změny provést a 

podle zvážení situace přizve servisní firmu. Veškeré změny na pracovištích se zářiči musí 

být dokumentovány a potvrzeny podpisem dohlížející osoby. 

Pokud je nutno provést na pracovišti zahrnutém do SLEDOVANÉHO PÁSMA jakékoli 

práce mimo běžné pochůzky, kontroly a úklid, i když přímo nesouvisí s radionuklidy nebo 

detektory záření, musí být o nich informována DOHLÍŽEJÍCÍ OSOBA, nebo jí pověřený 

radiační pracovník, který svůj souhlas s prováděnými pracemi vyjádří podpisem na 

písemný PRACOVNÍ PŘÍKAZ k těmto pracím, stanoví podmínky, za kterých smí být 

práce prováděny, převede zářič do nepracovní polohy, zastíní svazek ionizujícího záření 

anebo přizve servisní organizaci k odstranění zářičů po dobu prováděných prací a k nové 

instalaci po jejich ukončení. 

 

3.4  Biologické účinky ionizujícího záření na člověka 

 

 Biologické účinky záření na buňku a tkáně 

Studium biologických účinků ionizujícího záření má zásadní význam zejména proto, 

že množství energie ionizujícího záření potřebné k vyvolání změn, případně i smrti u 

jedince je velmi malé v porovnání s jinými druhy energie. Proto již dnes vznikla řada teorií 

o účincích záření na živou hmotu, které se navzájem nevylučují, spíše doplňují. Tyto teorie 

zachycují období od absorpce energie záření až po poškození molekuly vedoucí dále 

k morfologickým a funkčním změnám na různých úrovních organizace živé hmoty - 

buňka, tkáň, organismus. 

 

Záření může vyvolat na úrovni buňky její smrt 1) anebo 2) změnu cytogenetické 

informace. 

1) Ke smrti buňky může dojít v klidovém období interfáze mezi dvěma buněčnými 

děleními. K tomu je však potřeba relativně vysoká dávka záření. Daleko významnější 

a energeticky méně náročný je podíl buněčných smrtí vázaných na dělení buňky - 

tzv.mitózu. Poškození se neprojeví okamžitě, ale zasažená buňka není schopna 

dalšího dělení.  Proto se tento typ účinku projeví zejména ve tkáních, kde dochází 

k častému dělení - krvetvorba, výstelka střeva, vyvíjející se zárodek. 
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2) Záření vyvolá změny - mutace, které lze rozdělit na bodové, genové a 

chromozomové, anebo gametické (které se projeví v genetických účincích) a 

somatické (které se projeví u nositele v ozářené tkáni - mají vztah ke vzniku 

rakoviny). Tyto změny jsou vázány na období buněčného dělení-mitózy. 

 

Účinky záření na buňku probíhají podle zásahové a radikálové teorie ve stadiích: 

1) fyzikální - 10
 -16

 s: absorpce energie, ionizace H2O   H2O
+
 a e

-
,
 

2) fyzikálně-chemické -10
-6

 s: interakce iontů s molekulami  H2O2, H3O3,, 

3) chemické - s: interakce radikálů s organickými molekulami, 

4) biologické - minuty roky: smrt buňky a změny genetické informace buňky. 

 

Biologické účinky záření na tkáně - radiosenzitivita 

Lidský organismus je složen z tkání a orgánů o různé citlivosti k ozáření. 

Radiosenzitivita se projevuje tím, že stejná absorbovaná dávka se v různých tkáních 

projevuje odlišně. Vysoká radiosenzitivita je v tkáních, kde probíhá rychlé buněčné dělení. 

Podle klesající radiosenzitivity lze odlišit z hlediska destrukce 

- lymfoidní orgány, aktivní kostní dřeň, pohlavní žlázy, střevo, 

- kůže a epiteliální výstelky (hltan, jícen, žaludek, močový měchýř, oční čočka), 

- jemné cévy, rostoucí chrupavka a rostoucí kost, 

- zralá chrupavka a kost, dýchací ústrojí, žlázy zažívací, žlázy endokrinní, 

- svaly, centrální nervový systém. 

Rozlišení vnímavosti z hlediska cytogenetické informace projevující se náchylností 

ke vzniku nádorů: 

- kostní dřeň 

- štítná žláza 

- mléčná žláza žen 

- plíce 

 

Výsledek působení záření na buňku a tkáně závisí i na uplatnění obnovy reparačních 

mechanismů. Rozeznáváme časnou obnovu dělení na úrovni postižené buňky (trvá několik 

hodin) a tzv. proliferaci ze zachované dělivé schopnosti přežilých buněk (dny až týdny). 

Stimulační účinek záření není prokázán. 

Reparace bude účinnější v případě rozdělení dávky na menší dávky a delší čas 

(frakcionovaná a protrahovaná dávka) než při jednorázové okamžité dávce v případě 

buněčných smrtí. 

Pro případy nádorů a genetických změn rozložení dávky neovlivňuje. 
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Dalším faktorem ovlivňujícím účinek záření je prostorové rozložení dávky. Lokální 

ozáření způsobuje poškození částí tkání, jiná zastíněná část těla může uchovat kmenové 

buňky pro obnovu. 

Zcela zvláštní druh je ozáření ze zevní i vnitřní kontaminace organismu. K té by však 

při používání uzavřených zdrojů ionizujícího záření nemělo v žádném případě dojít. 

 

  Vztah dávky ionizujícího záření a účinku na organismus 

Z hlediska vztahu dávky a účinku rozlišujeme účinky: 

1) Nestochastické, které se projevují až po překročení určitého prahu, nad ním 

v důsledku smrti části ozářené buněčné populace vzrůstá jejich závažnost. Pro 

existenci dávkového prahu se nazývají též deterministické (akutní nemoc ozáření, 

radiační zánět kůže). 

2) Stochastické, které se projevují lineárním vztahem mezi dávkou a účinkem, přičemž 

mají náhodný - statistický charakter. V populaci mění frekvenci přídatné četnosti 

zhoubných novotvarů a dědičných poškození. S dávkou roste pravděpodobnost 

poškození u jedince.  Jde o účinky vyvolané změnami v genetické informaci buňky - 

mutace  (nádory, genetické změny). Nelze je odlišit od „spontánních“ případů. 

V populaci se vyskytují případy od případu. 

 

Průběh účinků nestochastických a stochastických a jejich vysvětlení: 

 

100%                                                              100% 

                                                                           

 

 

 

 

  

                                      

                                D                                                                     D  

 
Změny nestochastické se pod                                I minimální dávky se proje- 

prahovou  dávkou neprojeví,                                vují zvýšením výskytu změn, 

prahová  dávka má pro kon-                                 kupř. zvýšením rakovin nad      

krétní poškození definovanou                              „pozadí“ v populaci. 

úroveň v Gy.                                            

 

Do dávky 1 Gy jsou praktic-                                Jakákoli dávka záření zvyšuje 

ky deterministické účinky                                     pravděpodobnost statistických 

vyloučeny !                                                           účinků záření ! 
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 Rozdělení účinků záření na lidský organismus 

Z hlediska vztahu dávky a účinku rozdělujeme účinky na nestochastické a 

stochastické. 

Z hlediska vzniku poškození rozdělujeme účinky na časné a pozdní.  

Z hlediska jedince rozdělujeme účinky na somatické (týkající se ozářeného) a na 

genetické (týkající se následujících generací ozářených rodičů). 

Překročením prahové dávky vznikají poškození nestochastická, vázaná na ozářené 

jedince - tedy somatická, která mohou být časná a pozdní. K časným účinkům patří akutní 

nemoc z ozáření a akutní lokální změny. Podmínkou pro jejich vznik jsou ozáření většími 

jednorázovými dávkami. Do této skupiny náleží z hlediska matky i poškození vyvíjejícího 

se plodu. 

Z hlediska plodu samotného jde již o účinek pozdní. K pozdním nestochastickým 

somatickým účinkům patří dále nenádorová pozdní poškození, k nimž patří chronický 

radiační zánět kůže a zákal oční čočky. 

Stochastické změny se projevují zásadně pozdními poškozeními, a to jak 

somatickými - formou zhoubných nádorů, tak genetickými poškozeními u potomků. 

Poškození plodu je převážně nestochastické, plod však může být poškozen i změnami 

stochastickými. 

Filosofie ochrany před účinky ionizujícího záření vychází z prahu pro vznik 

nestochastických účinků, a to tak, že průměrné pětileté dávkové ekvivalenty u pracovníků 

se zdroji ionizujícího záření kategorie A i B nesmí překročit výši jedné desetiny těchto 

prahů.  

Jinými slovy limity pro radiační pracovníky, jsou stanoveny na úrovni 1/50 

prahových účinků a tedy bezpečně pod prahovou dávkou. 

Obecné základní limity jsou stanoveny ještě přísněji, a to ve výši 1/10 základních 

limitů pro pracovníky, a tedy na úrovni hodnoty do  1/500 prahových účinků. 

Chráníme tedy pracovníky před vznikem nestochastických účinků, s tím, že se 

snažíme v maximálně možné míře omezit vznik stochastických účinků. K nestochastickým 

účinkům může dojít pouze při překročení limitních hodnot při nehodách. 

 

Akutní nemoc z ozáření a její charakteristika 

K časným účinkům ionizujícího záření patří: akutní nemoc z ozáření a akutní lokální 

změny. 

Akutní nemoc z ozáření (akutní postradiační syndrom) se rozvíjí po jednorázovém 

ozáření celého těla nebo jeho větší části dávkou nad 1Gy.  

 Podle stupně ozáření převládají příznaky jednotlivých typů nemoci: 
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a)  Krevní typ akutní nemoci po ozáření dávkou 1 až 6 Gy. První den provází všeobecné 

příznaky - nevolnost, skleslost, zvracení v důsledku poruch regulačních systémů. 

Období 1-2 týdny bez příznaků. Vlastní onemocnění přináší projevy sepse a krvácení, 

postižený má teploty, trpí krvácením z dásní a do kůže, ubývá na váze, objeví se 

nechutenství, průjmy, ložiska vředů na sliznicích. V krevním obraze se projevuje 

pokles bílých krvinek, krevních destiček i červených krvinek. Po 6 až 8 týdnech 

nastává uzdravování. 

Při dávce 6-10 Gy je průběh těžší, období jsou kratší a nedojde-li k individuální léčbě, 

postižený umírá za 20-30 dnů. 

b)  Střevní typ akutní nemoci po ozáření je vázán na dávku nad 10 Gy - nemoc je rychlejší 

a po čtyřech až šesti dnech nastupují krvavé průjmy, poruchy hospodaření s tekutinami, 

může dojít k proděravění střev, ke střevní zástavě.  

Přežije-li pacient 7-10 dnů, projeví se i příznaky poškození krvetvorby. 

c) Nervová forma po dávkách desítek Gy zastíní dříve uvedené průběhy nemoci 

bezprostředně po ozáření psychickou dezorientací, zmateností, poruchami koordinace 

pohybů, křečemi a hlubokým bezvědomím. Smrt nastává v několika hodinách a dnech. 

Vyhlídky na přežití závisí kromě dávky na případném zastínění části těla s ohledem na 

obnovu krvetvorby a na léčení. 

 

 Akutní lokální změny - charakteristika 

K akutním lokálním změnám, které patří do poškození nestochastických časných a 

somatických patří akutní radiační dermatitida a postižení fertility. 

1. Akutní radiační dermatitida 

Kůže je při ozáření zasažena nejdříve, stupeň jejího poškození je závislý na dávce, 

druhu záření, velikosti plochy a na lokalizaci. Práh poškození je cca 3 Gy.   

Průběh nemoci: 

I. stupeň:  

- několik hodin - 3 dny: časný erytém (zarudnutí), které do 24 hodin mizí 

- 10-15 dnů: období klidu 

- poté: pozdní erytém se zduřením kůže a bolestivostí. 

Při dávce nad 3 Gy dochází i k epilaci (ztrátě ochlupení), při dávce cca 6 Gy může být 

epilace trvalá - zejména vlasy, vousy. 

III. stupeň: 

Při dávce nad 10 Gy vzniká radiační dermatitis s průvodním oddělením pokožky od pojiva, 

vznikem puchýřů, která se za 2-4 týdny může začít hojit od okrajů. 

III. stupeň: 
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Onemocnění je provázen poškozením cév, odumřením tkáně a vznikem vředu, který se 

špatně hojí a i po létech znovu obnovuje. 

 

2. Postižení fertility - plodnosti nastává po ozáření pohlavních žláz.  

U mužů po dávce 0,25 Gy dojde k přechodnému snížení počtu spermií, k trvalé sterilitě 

dochází po dávkách 3-8 Gy. 

U žen je prahová dávka cca 3 Gy.   

Odlišnost dávek mužů a žen je dán tím, že počet vajíček ve vaječnících se v průběhu života 

nemění, kdežto zásoba spermií je průběžně doplňována. 

 

3.,4. K dalším časným účinkům je možno přiřadit radiační zánět plic, zánět nosohltanu  

po  jednorázovém  ozáření  hrudníku  nebo  hlavy  dávkou  kolem 5 Gy. 

 

  Pozdní somatická poškození ionizujícím zářením 

Pozdní somatická poškození organismu jsou jednak nestochastická, ke kterým patří 

nenádorová pozdní poškození a jednak stochastická, projevující se zhoubnými nádory. 

a) Nenádorová pozdní poškození vznikají v průběhu let, jsou vzhledem k časovému 

rozložení dávky charakterizována vysokým dávkovým prahem.  

Patří k nim: 

1) Chronický zánět kůže zjišťovaný u rentgenologů zejména v minulosti. Projevoval se 

suchostí kůže, praskáním, křehkostí, lomivostí a podélným rýhováním nehtů. 

2) Zákal oční čočky vzniká po dlouhé době latence po jednorázové dávce více Gy. 

 

b)  Zhoubné nádory jsou nejzávažnější pozdní somatické účinky záření.  

Onemocnění vyžaduje splnění podmínek existence mutovaných buněk schopných 

dalšího dělení a zároveň neschopnost organismu eliminovat jejich vliv nebo potlačit jejich 

nárůst. Mutace budou vznikat působením virů, karcinogenů, neschopnost potlačit jejich 

vliv souvisí s oslabením produkce hormonů, ztrátou imunity: ionizující záření může 

působit na obě složky. Představa i velmi malých dávek vedoucích k přídatným rakovinám 

se opírá o znalosti obětí v Hirošimě a pozorování pacientů a lékařů s vlivem ionizujícího 

záření.  

K nejvnímavějším tkáním a orgánům patří kostní dřeň, štítná žláza, mléčná žláza u 

žen a plíce. Pro posouzení závažnosti a léčitelnosti onemocnění jednotlivých nádorů se 

zavádí koeficient rizika úmrtí na zářením vyvolanou rakovinu. Celkový koeficient byl 

stanoven na 125.10
-4

Sv
-1

 tj. při ozáření 10 000 osob dávkou 1 Sv zemře na rakovinu 

z ozáření 125 osob, z toho kupř. 20 na rakovinu plic a 20 na rakovinu kostí dřeně. 
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Nádory nevznikají bezprostředně, ale po několikaletém období latence - u leukémie 5 

až 20 let, u nádorů plic 10 až 40 let. 

 

 Genetické účinky ionizujícího záření, vliv na vývoj plodu  

Genetické účinky patří do skupiny pozdních stochastických účinků záření. Jsou 

způsobeny mutacemi, tj. změnou genetické informace v jádře zárodečné buňky pohlavních 

žláz. 

Účinek ionizujícího záření nevede ke vzniku specifických mutací, zvyšuje pouze 

frekvenci spontánně se vyskytujících nemocí a vad. Může přitom dojít k zániku základu 

budoucího jedince po splynutí zárodečných buněk před nebo po vnoření zárodku do 

sliznice matky - neúspěšné oplození. 

Jindy může dojít k vývoji plodu, ale těhotenství končí potratem, předčasným 

porodem, úmrtím novorozence po porodu anebo porodem dítěte s hrubou vrozenou vadou. 

Podíl těchto vlivů na samovolnou potratovost je 20 - 25%. K průvodním jevům patří 

změna poměru pohlaví v populaci, vliv na fyzickou sílu, inteligenci, aj. Mutace tedy 

způsobují nižší vyhlídky na přežití a uplatnění dalších jedinců - mutant je v populaci cca 

40 generací ! 

Koeficient rizika genetických účinků se odhaduje na 40.10
-4

Sv
-1

 pro první dvě 

generace, což je menší část genetického rizika všech generací. 

Vývoj plodu je na ozáření mimořádně citlivý. Závisí nejen na dávce záření, ale i na 

stupni vývoje plodu. Poškození plodu může nastat již od dávek 50 mGy. Největší 

radiosenzitivitu vykazuje plod v první třetině těhotenství. První dva týdny zárodek zanikne 

nebo přežije bez následků (možnost plné náhrady nediferencovaných buněk). 3. až 8. týden 

je kritický pro vznik malformací - postižení mozku, míchy, oka, případně kostry a 

močového měchýře, období 8. - 15. týdne je kritické pro opoždění psychického vývoje. 

V poslední třetině těhotenství působí záření na plod obdobně jako na matku a způsobí 

dědičná poškození nebo nádory v dětském věku. 

 

 Podíl zdrojů ionizujícího záření na zátěži obyvatel 

Rozhodující složkou zátěže populace je přírodní pozadí, které tvoří více než tři 

čtvrtiny celkové zátěže. K přírodnímu pozadí přispívá: 

1) Kosmické záření ze slunce (p
+
, e

-
) a z vesmíru (těžké nabité částice). 

Toto primární kosmické záření interaguje v atmosféře za vzniku sekundárního 

kosmického záření = fotony brzdného záření a známé elementární částice + jaderné 

reakce 
3
H a 

14
C. Intenzita závisí na výšce (s ní roste) a na zeměpisné šířce  

(max. 30 - 60
0
). Způsobuje průměrný roční dávkový ekvivalent 0,30 mSv. 
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2) Zemské gama záření z přírodních radionuklidů v  půdě,  horninách - produkty  

rozpadových řad a draslík 
40

K. Velmi kolísá dle geologických poměrů, v ČR je 

významnější, pro průměrného obyvatele Země vede k průměrnému ročnímu 

dávkovému ekvivalentu 0,35 mSv. 

3) Záření vnitřní ze zářičů, které se do těla člověka dostaly zvenčí přímo či nepřímo 

potravou, dýcháním a působí v různých tkáních, 
40

K působí zejména na kostní dřeň, 
222

Rn na plíce. Efektivní dávkový ekvivalent za rok je cca 0,19 mSv. 

4) Radon a jeho produkty - krátkodobé nebezpečné zejména pro plíce. Dosahuje u zdí a 

podloží mimořádně vysoké koncentrace, způsobuje efektivní dávkový ekvivalent 

ročně 2 až 3  mSv. Jedná se tedy o největší neprofesionální zátěž obyvatel.  

Přes obtížnost ovlivnění se projevuje snaha o částečnou regulaci, zejména 

omezováním doby pobytu, vhodným výběrem surovin úpravou povrchů, větráním. 

Další významnou zátěží jsou ozáření ve zdravotnictví, které tvoří více než pětinu 

všech zdrojů, z nich to jsou zřejmě nejvíce rtg - vyšetření, způsobující efektivní dávkový 

ekvivalent cca 0,6 mSv, dále je to diagnostika po-mocí radioizotopů a terapie využitím 

zdrojů ionizujícího záření. Zde je vždy nutno uvážit přínos oproti škodě. Expozice ve 

zdravotnictví jsou uváděny zvlášť. 

Jaderná energetika naproti tomu vede při bezporuchovém provozu k ekvivalentu 0,02 

mSv.  

Zvyšuje se však podíl zátěže z předmětů denní spotřeby: TV - přístroje, monitory PC, 

hlásiče požárů, aj. Jedná se o zdroje nevýznamné intenzitou, ovšem velmi významné 

množstvím.   

Pro pracovníky se zářením je ovšem nejzávažnější profesionální expozice z URZ, 

jejich přítomnost však může zvýšit dávku části populace z řad obyvatel. 

 

Ozáření z radonu a jiných přírodních radionuklidů  

Ozáření z radonu, jeho dceřinných produktů a dalších přírodních radionuklidů patří 

bezesporu k nejvýznamnější zátěži z ionizujícího záření v případě, že nedojde k použití 

jaderných zbraní ve válečném konfliktu a že lidstvo nepostihne významnější jaderná 

havárie reaktoru nebo jiných jaderných zařízení. 

Vyplývá to jak z výše dávek, tak z jejich distribuce zevnitř organismu (dceřinné 

produkty radonu jsou pevné látky, které ulpí na stěně plicních komůrek). Vzhledem 

k tomu, že radionuklid 
226

Ra je prakticky všudypřítomný v zemské kůře a radon vzniká 

jako jeden z členů jeho rozpadové řady, je radonové zátěži vystaveno prakticky všechno 

živé na zeměkouli, člověka nevyjímaje. Vzhledem k tomu, že dceřinné produkty radonu 

jsou významné karcinogeny a způsobují rakovinu plic v míře srovnatelné s kuřáctvím, je 
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monitorování radonu zcela legitimní a opatření proti pronikání radonu do našich čím dále, 

tím méně větraných obydlí, stále důležitější. 

Radon se na volném ovzduší velmi rychle ředí s jinými plyny, takže mimo nevětrané 

prostory nás prakticky neobtěžuje. Má však schopnost se vysoce koncentrovat v objektech 

kam se dostává zejména z podloží staveb, méně pak ze stavebních materiálů, vody 

(zejména při sprchování), i ze zemního plynu. 

Nejvyšší přísun radonu je z podloží stavby, proto se stavební parcely pod plánovanou 

stavbou prověřují na jeho obsah a stanovuje se ekvivalentní objemová aktivita Rn 

v půdním vzduchu. 

Povinnosti stavebníka a stavebního úřadu dnes upravuje zákon č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 307/2002 Sb., kterou 

se zákon provádí. V principu to znamená: 

a) při zahájení stavebního řízení: 

je stavebník povinen ze zákona zajistit stanovení radonového indexu pozemku a 

výsledky předložit stavebnímu úřadu.  

Pokud bude stavba umístěna na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, 

musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží.  

b) při rekonstrukci bez zvětšení zastavěné plochy: 

stavebník měřením prokáže, že objemová aktivita radonu ve vzduchu splňuje vyhláškou 

stanovený limit a při kolaudaci již měřit nemusí, 

c) při kolaudaci: 

stavebník prokáže, že objemová aktivita radonu podkračuje vyhláškou stanovený limit a 

to tehdy  

- není-li postavena na pozemku s prokázaným nízkým rizikem, a to z důvodu, že 

měření prokázala vyšší než nízké riziko, 

- nebylo-li prokázáno měřením, že stavba byla před rekonstrukcí z hlediska radonu 

v pořádku. 

Další zápornou stránkou této technologie mohou být biologické účinky ionizačního 

záření na člověka. I když umístění zářičů a detektorů jsou pro obsluhu provedeny tak, aby 

obsluha nedostala ani prahové limity, vždy je zde nebezpečí, že při havárii a jiných 

nepředvídatelných situacích může dojít k ozáření a tím i k ohrožení zdraví nebo života 

člověka. 
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       Tab.  Povolené doby pobytu v blízkosti gama zářičů pro pracovníky 

 

Naměřené hodnoty Denní  povolená  doba  pobytu (za 8 hodin) 
 

expozičního  

příkonu 

dávkovéh

o 

příkon 

zaměstnanců  bez  rizika  IZ  s  

pobytem 

radiačních  

pracovníků  

pravidelným občasným 

[pA.kg
-1

] [ mR.h
-1

 ] [ µGy.h
-1

] [hod] [hod] [hod] 

7 0,1 1 4:00:00 20:00:00 neomezeno 

10 0,14 1 2:48:00 14:00:00 neomezeno 

14 0,2 2 2:00:00 10:00:00 neomezeno 

20 0,3 2,9 1:24:00 7:00:00 neomezeno 

28 0,4 4 1:00:00 5:00:00 20:00:00 

40 0,6 5,5 0:42:47 3:34:00 14:16:00 

50 0,7 7 0:34:00 2:50:00 11:20:00 

60 0,8 8,4 0:28:24 2:22:00 9:28:00 

70 1 10 0:24:00 2:00:00 8:00:00 

100 1,4 14 0:17:24 1:27:00 5:48:00 

120 1,7 17 0:14:00 1:10:00 4:40:00 

143 2 20 0:12:00 1:00:00 4:00:00 

200 2,8 28 0:8:36 0:43:00 2:52:00 

250 3,5 35 0:6:48 0:34:00 2:16:00 

300 4,2 42 0:5:36 0:28:00 1:52:00 

358 5 50 0:4:48 0:24:00 1:36:00 

400 5,6 56 0:4:12 0:21:00 1:24:00 

430 6 60 0:4:00 0:20:00 1:20:00 

500 7 70 0:3:24 0:17:00 1:8:00 

573 8 80 0:3:00 0:15:00 1:00:00 

600 8,4 84 0:2:48 0:14:00 0:55:00 

644 9 90 0:2:36 0:13:00 0:52:00 

700 9,8 98 0:2:24 0:12:00 0:48:00 

1000 14 140 0:1:42 0:8:34 0:40:00 

1430 20 200 0:1:12 0:6:00 0:24:00 

2000 28 280 0:0:48 0:4:00 0:16:00 

2500 35 350 0:0:40 0:3:20 0:13:20 

3000 42 420 0:0:34 0:2:52 0:11:28 

3500 50 500 0:0:28 0:2:20 0:9:20 

4000 55 550 0:0:26 0:2:10 0:8:40 

5000 70 700 0:0:20 0:1:40 0:6:40 

6000 85 850 0:0:17 0:1:25 0:5:40 

7000 100 1000 0:0:14 0:1:12 0:4:48 

8600 120 1200 0:0:12 0:1:00 0:4:00 

10000 140 1400 0:0:10 0:0:50 0:3:20 

12200 170 1700 0:0:8 0:0:42 0:2:48 

14300 200 2000 0:0:7 0:0:36 0:2:24 

20000 280 2800 0:0:5 0:0:25 0:1:40 

25000 350 3500 0:0:4 0:0:20 0:1:20 

35000 500 5000 0:0:3 0:0:14 0:0:56 

70000 1000 1000 0:0:1 0:0:7 0:0:28 
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Sloupec 4 : platí pro obecný limit 1 mSv za kalendářní rok - denní pobyt obsluh  - 

nesledovaných osob (z řad obyvatel) 

    Sloupec 5 : lze použít pro nesledované pracovníky za předpokladu, že nebude překročen 

úvazek dávkového ekvivalentu ve výši 5 mSv  ročně a současně průměrný roční úvazek 

dávkového ekvivalentu ve výši 1 mSv ročně (obsluhy a údržba, které jsou na pracovištích 

zhruba 1 x týdně) 

Sloupec 6 : lze aplikovat jen pro radiační pracovníky se ZIZ, neboť při denní expozici vede 

k ročnímu limitu ve výši 50  mSv. 

 

4.  Měřící technika nahrazující metody na principu gama záření 
 

4.1  Hladinoměry s bezkontaktním měřením 

 

     Bezkontaktní měření má obecně v hornictví přednost, protože svým založením má 

vhodnější vlastnosti pro důlní podmínky především z pohledu spolehlivosti, jednoduchosti 

montáže a údržby.  Vhodné způsoby měření: 

a) Radarové 

     Pracují na principu vysílání extrémně krátkých mikrovlných impulsů anténního systému 

do prostoru k měřenému produktu. Impulsy jsou odraženy od hladiny zpět k vysílači. Měří 

se doba potřebná k průchodu elektromagnetických vln z vysílače k hladině a zpět 

k přijímači. Z poměrně krátké doby uplynulé mezi vysíláním a přijetím impulsu se velmi 

přesně stanoví výška hladiny. Vysokou spolehlivost a přesnost měření zajišťuje 

mikroprocesorem řízená elektronika a software, který zpracovává odrazové signály, 

potlačuje falešné odrazy a vypočítává přesnou vzdálenost k hladině měřeného média. 

Během nastavování není nutné vyprazdňovat a naplňovat nádrž. Měřící princip není 

ovlivňován vysokou prašností nebo pneudopravou a teplotními změnami. 

b) Ultrazvukové 

     Pracují na principu vysílání ultrazvukového impulsu s frekvencí 10 – 70 kHz ze 

snímače. Impulsy se šíří rychlostí zvuku a odražená vlna je následně přijata sondou. Měří 

se doba průchodu ultrazvukové vlny od vysílače přes odraz od hladiny zpět k přijímači a 

z naměřené doby a rychlosti zvuku se vypočítává vzdálenost od snímače k hladině. 

Spolehlivost a přesnost měření opět zajišťuje elektronika a software. Pro aplikace měření 

sypkých materiálů slouží hladinoměry s nižší frekvencí (10 – 30 kHz), které mají lepší 

průchod signálu prašným prostředí. Snímače jsou rovněž schváleny pro použití v prostředí 

s nebezpečím výbuchu plynu a prachu. 
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4.2  Hladinoměry s kontaktním měřením (sonda je v kontaktu s materiálem) 

     a)  Reflektometrické 

     Pracují na principu vysokofrekvenčních mikrovlných impulsů šířených podél tělesa, 

které je ponořeno do média v nádrži (lano, tyč, koaxiální tyč). Mikroprocesorem řízená 

elektronika vyhodnocuje dobu mezi vysíláním impulsu a přijetím odraženého impulsu od 

hladiny. Typické parametry sypkých materiálů jako je např. prašnost nebo kondenzace 

neovlivňují spolehlivost měření. Tato metoda je vhodná pro měření rozhraní různých látek. 

b)  Kapacitní 

     Kapacitní měřící princip patří obecně mezi nejrozšířenější princip měření 

v průmyslových technologií. Kapacitní sonda a zásobník tvoří dvě elektrody kondenzátoru. 

Změna kapacitance způsobená změnou hladiny je vyhodnocena a převedena na výstupní 

signál integrované elektroniky. Díky lanové nebo tyčové verzi, jsou tyto hladinoměry 

vhodné pro jakoukoliv aplikaci. 

 

4.3  Limitní spínače hladiny 

 

     Tento princip neměří kontinuálně výšku hladiny, ale signalizuje až dosažení nastavené 

úrovně hladiny např. signalizace max. nebo havarijní výšky hladiny. 

      Rozdělují se na: 

a) Vibrační hladinové spínače 

Vibrační vidličky jsou rozkmitány piezoelektrickým budičem na rezonanční 

frekvenci. Prostředí, které tento prvek obklopuje, ovlivňuje jeho mechanické 

kmitání. Při ponoření vibračního prvku do měřeného média se zvýší útlum a změní 

se frekvence kmitů. Tato změna je vyhodnocena elektronikou vestavěnou vspínači. 

Tyto snímače jsou nenáročné na montáž a uvedení do provozu. 

b) Kapacitní hladinové spínače 
Kapacitní sonda a zásobník tvoří dvě elektrody kondenzátoru. Změna kapacitance 

způsobená změnou hladiny je vyhodnocena integrovanou elektronikou a převedena 

na spínací stav. Díky lanové nebo tyčové verze, jsou tyto spínače vhodné pro 

jakoukoliv aplikaci. Tento měřící princip nevyžaduje speciální instalační 

podmínky. 

c) Radarové hladinové spínače 
Měřicí systém se skládá z mikrovlného vysílače a přijímače. Mikrovlný vysílač 

generuje prostřednictvím anténního systému kontinuální mikrovlný signál 

s frekvencí 24 GHz. Je-li médium v dráze mezi vysílačem a přijímačem, mikrovlný 

signál je utlumen. Tato změna je detekována přijímačem a převedena na spínací 

signál. Přizpůsobení podmínkám a měřěnému médiu je snadné pomocí nastavení 

citlivosti.  

d) Vodivostní hladinové spínače 

Tyto spínače pracují na principu vodivostního principu a složí pro detekci hladiny 

vodivých kapalin. Sonda reaguje při ponoření elektrody v měřeném médiu. Nízký 

střídavý proud, který protéká při ponoření je integrovanou elektronikou 

vyhodnocen a převeden na požadovaný spínací signál. Snadná a robustní 

konstrukce snímače nabízí bezúdržbový a spolehlivý provoz. 
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5.  Použití ZIZ na Dole Paskov 
Aplikace ionizujícího záření v OKD, a.s.  

V OKD, a.s. jsou ve VOJ využívány pouze uzavřené radionuklidové zdroje gama 

záření (dále jen URZ), a to pouze v souladu se zákonem č.18/1997 Sb., Vyhláškou SÚJB 

č.307/2002 Sb. a další legislativou v platném znění (dále jen atomový zákon). Termín URZ 

znamená, že za předvídatelných podmínek nemůže dojít k úniku radioaktivní látky mimo 

objem obalu, ve kterém je uzavřena. Neznamená to však, že přes tento obal neuniká záření.  

 V aplikacích ve VOJ se můžeme setkat jenom s uzavřenými zdroji gama záření. 

Gama záření způsobuje při průchodu prostředím uvolnění nabitých částic - převážně 

elektronů, které pak ionizují okolí a působí proto i na lidský organismus.  

 

5.1 Základní rozdělení pracovišť 

 

 Vzhledem k tomu, že se aplikace URZ na RNP velmi často opakují co do 

podstatných znaků, je pro zjednodušení řízení a posuzování úrovně radiační bezpečnosti 

účelné zařadit každé pracoviště do určitého typu. 

 

 Pro klasifikaci do typů používáme třídění podle uvedených kriterií: 

 

I.    podle účelu, který plní ZIZ na RNP, 

II.   podle přístupnosti ZIZ a RNP a 

III.   podle detailní příslušnosti k určité technologii 

 

I. Z hlediska účelu, který plní ZIZ na RNP je možno rozlišovat: 

 

a)   RNP a ZIZ využívané k signalizaci stavu “ANO-NE” : 

 Zde zařazujeme URZ, které slouží ke kontrole. Překročení nastavené úrovně signálu 

má za následek změnu signálu (rozsvícení či zhasnutí kontrolky, zapnutí houkačky nebo 

blokování další zamýšlené operace) až do podkročení této úrovně či naopak. 

 

b)     RNP a ZIZ využívané ke kontinuálnímu měření měnících se vlastností: 

 Zde zařazujeme URZ v popeloměrech, hustoměrech, vlhkoměrech a zahušťovačích 

s výstupem na záznamové či jiné vyhodnocovací zařízení, nejčastěji na PC. 

 

II. Z hlediska přístupnosti je možné odlišovat ZIZ a RNP: 

 

1)   RNP a ZIZ běžně nepřístupné: 

 

1.1) Trvale nepřístupné: 

URZ v uzamčených potrubích kolem zásobníků nebo ve výklencích stěn zásobníků, 

k jejichž demontáži je nutno zajistit vyprázdnění zásobníku, dozimetrickou kontrolu 

zúčastněných osob, speciální nářadí a zvláštní báňsko-technická zajištění (vraty, 

sedačky, součinnost s dispečerem a často i s  důlními záchranáři). Obvyklé jsou 

aplikace v krytech MDG-300 ve výklencích zdiva krytých ocelovými deskami 

kotvenými do zdiva. 
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 1.2) Velmi obtížně přístupné: 

URZ umístěné na skipových nádobách, na konstrukcích výstroje jam či budov, 

k nimž je případný přístup možný pouze prostřednictvím přenosných žebřů o svislé 

výšce nad 4 m, nebo jiných pomocných technických prostředků a za plnění 

bezpečnostních opatření jako při práci ve výškách či nad volnou hloubkou, které 

vyžadují odstavení provozních zařízení a spolupráci s dispečerem. Obvykle jsou to 

aplikace v krytech MDG-300, HHT-52 a LSP. 

 

1.3) Obtížně přístupné: 

URZ přístupné jen po pevných svislých žebřích nebo pochozích konstrukcích o 

svislé výšce nad 4 m, vyžadující často spolupráci s dispečerem. 

  

2)   RNP a ZIZ běžně přístupné:   

 jsou všechny ostatní, výše neuvedené zářiče. 

 

 

III.   Z hlediska detailního zařazení k technologiím můžeme odlišovat ZIZ  

        a RNP : 

 

a)  zásobníky se zářiči osazenými do kontejnerů KZP-100, umístěných v potrubí podél 

stěny zásobníku (uvnitř anebo vně prostoru zásobníku) s obdobně umístěnými 

snímači, nejčastěji MKD-102. Svazek IZ prochází prostorem zásobníku mimo dosah 

zaměstnanců na vzdálenost 3 - 6 metrů, 

    

b) zásobníky jako ad a:,  zářiče jsou v kontejnerech  MDG-300 ve stěně zásobníku 

(starý typ), 

 

c) kontrola vyprázdnění skipových nádob: zářiče jsou umístěny v krytech MKD-300 

nebo HHT-52 pevně spojených s konstrukcemi nebo výstrojí jam, detektory 

umístěny stejně. Svazek IZ prochází prostorem bez zaměstnanců na vzdálenost 3 - 

6m, 

 

d) výsypky zásobníků - svazek IZ z URZ v krytu připevněném na konstrukci prochází 

výsypkou na detektor na protilehlé straně (mimo dosah zaměstnanců) do vzdálenosti 

do 4 m, 

 

e) výsypky zásobníků jako ad d) zářiče jsou umístěny v  krytech KZP-100 v potrubí 

podél výsypky, 

 

f ) kontrola uzavírání skipových  nádob - zářiče  uloženy v  kontejnerech umístěných 

v navařených trubkách na plášti skipových nádob, detektory záření upevněny na 

konstrukci jam, vzdálenost zářič-detektor je cca 3 metry. Kromě zastavení skipové 

nádoby v náraží je svazek IZ mimo dosah zaměstnanců, 

 

g) přesypy na článkových a pásových dopravnících využívají svazku gama záření 

z URZ umístěných v MDG-300 nebo HHT-52, spojených s konstrukcí dopravníku, 

procházející volným prostorem nebo konstrukcí přesypu na detekční jednotku 
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(MKD-102) ve vzdálenosti cca 1 m.  Za provozu se do svazku zaměstnanci nemohou 

dostat jinak než násilím nebo zcela vědomým porušením pracovních postupů,  

 

h) kontrola materiálu na páse - tentýž charakter pracoviště s tím, že svazek kontroluje 

pás uprostřed přepravní trasy, 

 

i) popeloměry  na  pásech - gama zářiče nízkých a středních energií umístěné v jednom 

nebo více krytech MDG-300 (CsAm 16) na konstrukci pod pásovým dopravníkem 

prozařují vrstvu uhlí na páse ve směru na detekční jednotku,  umístěnou  na  

konstrukci  nad  pásem - vzdálenost mezi zářičem a detektorem je do 1 metru, 

 

j) popeloměry s  pevně vestavěným zářičem chráněným mj. i vnějším krytem zařízení 

s dávkovým příkonem na krytu na úrovni pozadí (Wilpo), 

 

 

5.2 Důlní aplikace  

 

V dole na lokalitě Staříč Dolu Paskov se používájí ZIZ v těchto aplikacích: 

––  Signalizace hladin v hlavních zásobnících odtěžené horniny  

––  Signalizace naplnění článkových vynášečů z hlavního zásobníku 

––  Signalizace zahlcení přesypů technologických pásů 

––  Signalizace hladin odměrného zásobníku skipu 

––  Signalizace vyprázdnění skipové nádoby 

––  Signalizace hladin vyprazdňovacího zásobníku  
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Obr.kontejneru s URZ 
60

Co článkového vynášeče zásobníku odtěžené horniny na 3.patře 

 

Obr.kontejneru s URZ 
60

Co dopravního pásu do odměrného zásobníku skipu  
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Obr. detektoru gama záření 

 

Obr.kontejneru s URZ 
60

Co kontroly vyprázdnění skipové nádoby 
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5.3 Povrchové aplikace 

  

Nejčastější použití radionuklidů na povrchu je analogické důlním aplikacím při 

kontrole plnění zásobníků a na přesypech pásových dopravních tras s využitím gamarelé 

jako automatizačních prvků. Může zde jít o zařízení zásobníků surového uhlí, transportní 

linky úpraven, hlušinové hospodářství, apod. 

Z dalších typicky povrchových aplikací je možno jmenovat:  

a) požární hlásiče na principu ionizace vzduchu s měkkým alfa a gama zářičem 
241 

Am o 

malých aktivitách do stovek kBq. Přítomnost kouře zvýší rekombinaci a způsobí 

elektrická spojení mezi elektrodami hlásiče. Reaguje i na výfukové plyny a cigarety. 

b) analyzátory ke stanovení vzájemného poměru dvou látek s odlišnými atomovými čísly 

jsou založeny kupř. na zpětném odrazu beta záření nebo fotoefektu měkčího gama 

záření. Nejčastěji jsou používány popeloměry s kombinací zářičů 
241 

Am a 
137 

Cs. 

 

 

Obr.zastíněného kontejneru s URZ 
60

Co min. hladiny zásobníku surového uhlí na úpravně 
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Obr.konejneru popeloměru s URZ 
241

Am a 
137

Cs na úpravně 

 

 

Tab.  Nejpoužívanějších zářičů a jejich fyzikální vlastnosti 

 

Nuklid 

chemická značka 

Poločas 

radioakt.přeměny 

Způsob  

 přeměny  

Emise beta 

částic v [keV] 

Emise gama 

částic v [keV] 
60

Co 5,27 let beta 318 1173 a 1333 
137

Cs 30,2  let beta 514 661 
192

Ir 0,2 let beta 240, 536, 672 296, 308, 317, 468 
226

Ra 1600 let alfa 4785 186 
241

Am 433 let alfa 5486 60 
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6.  Možnosti nahrazení ZIZ fyzikálně jinými typy měření na Dole Paskov 
 

6.1.  Environmentální a ekonomické důvody náhrady 

 

Mezi hlavní důvody nahrazení již využívaných ZIZ na Dole Paskov je nebezpečí 

vyplývající z možné havárie na pracovištích se ZIZ. Přes přísná bezpečnostní opatření a 

školení všech pracovníků, stále hrozí možná havárie v podobě požáru, výbuchu, ale i 

zcizení zářiče. Třebaže jednotlivé zářiče jsou zabezpečeny proti odcizení a stíněny, aby 

nebylo možno překročit limity ozáření pro obsluhu, v průběhu nenadálých oprav 

technologie se při případném nedodržení Provozních pokynů na pracovišti se ZIZ a 

pracovní nekázně lze se dostat přímo do svazku zářiče. Toto nebezpečí hrozí v poslední 

době především při činnosti různých dodavatelských firem.   

Mezi další kritéria důvodů nahrazení současného způsobu měření jsou vlastní 

ekonomické náklady na provoz, údržbu a zkoušky. Největším technickým problémem je 

tvoření nálepů na stěnách zásobníku. Vyrubané uhlí se dostává do zásobníku ze 

vzdálenosti několika kilometrů na pásech, kde je z důvodů snížení prašnosti v dole na 

jednotlivých přesypech skrápěno vodou. Vlhké surové uhlí má proto snahu se „lepit“ na 

betonové stěny zásobníku a pokud zásobník není rychle vyprazdňován, začnou se tvořit 

nálepy. Odstranění nálepů je možno provést jedině lidskou silou a to tak, že pracovník se 

spustí na laně k nálepu a ručně postupně nálep začne odkopávat. Tato činnost je velmi 

nebezpečná a fyzicky náročná, proto ji smí provádět jen důlní záchranáři se specializací 

lezce v akčním tarifu.  

Další ekonomickou zátěží provozu URZ je plnění znění „atomového zákona“ a to 

především Vyhlášky č. 307 Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Tato vyhláška nám v 

§71 a v §72 ukládá povinnost provádět zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní 

stálosti URZ. Oprávnění na tyto práce a smlouvu s OKD má uzavřenou firma ZAM-

SERVIS s r.o.  

Mezi další náklady, které se obtížně vyčíslují, patří provádění vstupních školení a 

periodická proškolování pracovníků úseků, kteří se pohybují kolem URZ. 

OKD, a.s. má k nakládání se zdroji ionizujícího záření povolení Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost za podmínek uvedených v Rozhodnutí. Jednou z těchto podmínek je 

seznamovat prokazatelně s rizikem ionizujícího záření všechny nově přijímané 

zaměstnance do organizace, a poté pak periodicky 1 x ročně všechny zaměstnance, kteří se 

zdroji ionizujícího záření mohou v průběhu své činnosti setkat. Z tohoto důvodu by měli 

být s danou problematikou seznamováni vždy při ročních školeních.  
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6.2  Navrhovaná řešení v podmínkách Dolu Paskov 

 

Na Dole Paskov lokalitách Staříč a úpravny Paskov je v provozu celkem 26 URZ 

v aplikacích signalizace výšky hladin, kontroly nezahlcení přesypů technologických pásů, 

kontroly vyprázdnění skipové nádoby a měření popelnatosti uhlí. Při reálném rozboru 

možnosti náhrady ZIZ v jednotlivých používaných aplikacích jsem došel k výsledku, že 

nahradit používání lze jen u dvou zásobníků odtěžené horniny. U některých přesypů 

technologických pásů je to možné až po velkých konstrukčních úpravách, které jsou 

proveditelné jen při plánované generální opravě. Nahradit signalizaci vyprázdnění skipové 

nádoby a měření popelnatosti uhlí jiným principem měření je technicky nerealizovatelné.  

První zásobník na odtěženou horninu, kde byl nahrazen systém měření hladiny URZ, 

je zásobník v dole na úrovni 3. patra. Při výběru systému měření za nový jsem zvolil podle 

požadovaných parametrů a dostupnosti na trhu ultrazvuk. Omezením byla též možnost 

výběru firmy, která je schopna toto zařízení dodat s příslušnými prohlášeními o shodě a 

zkouškami pro důlní prostředí a schopností zařízení odborně namontovat v důlních 

podmínkách, a zároveň má uzavřenou smlouvu s OKD. Tuto podmínku splňuje firma 

ZAM-SERVIS s r.o. 

 V nabídce firmy ZAM-Servis s r.o. je pro měření výšky hladiny uhlí v zásobnících 

uhelných dolů, signalizaci a ovládání technologického procesu při překročení nastavených 

mezí ultrazvukový systém HL-2 DPL+. 

Uvedený ultrazvukový hladinoměr je nejvhodnější pro vyřešení problému náhrady 

systému měření URZ v zásobníku surového uhlí č. 23 na Dole Paskov, závod Staříč 2. 

 

Specifika volby 

Všechny části ultrazvukového hladinoměru musí splňovat podmínky pro použití 

v prostorách s obsahem metanu do 1,5%, to je SNM dle ČSN 34 1410, čl. 122 a obsahovat 

Prohlášení o shodě vypracovaný na základě zkoušek Státní zkušebny VVUÚ v Ostravě-

Radvanicích. 

Celý systém musí vykazovat vysoký stupeň bezpečnosti s automatickou signalizací 

poruchy napájení, izolačního stavu, přenosové linky a s možností odstavení systému 

dispečerem velínu. Z uvedeného principu měření vyplývá, že systém nesmí být 

ovlivnitelný nálepy při vhodné montáži. Systém nesmí vyžadovat žádnou technickou 

údržbu jako je např. nutnost pravidelných cejchování čidel metanu a CO, předpokládá se 

jen občasné čištění čela snímače od prachu a roční revizní prohlídka v rámci celého 

komplexu zařízení zásobníku. 

 

 

 



Jan Matula: Využití zdrojů ionizujícího záření v důlní praxi 

2012 42 

 

Ultrazvukový hladinoměr HL-2 DPL+ 

   Technický popis instalovaného zařízení: 

Ultrazvukový hladinoměr HL-2 DPL+ má vlastnosti úspěšného výrobku „Milltronics 

AiRanger DPL“. Tento mikroprocesorový měřicí přístroj je určen pro měření hladiny 

sypkých materiálů a kapalin. HL-2 DPL+ vysílá el. impulsy do ultrazvukového snímače. 

Snímač převádí el. impulsy na ultrazvukové, které jsou vysílány z čela snímače v úzkém 

svazku. HL-2 DPL+ měří dobu od vyslání impulsu k přijetí odrazu (ozvěny) od měřeného 

materiálu. Ze změřeného času se vypočte vzdálenost čela snímače od materiálu. 

Technické parametry HL-2 DPL+ : 

ULTRAZVUKOVÝ  SNÍMAČ  LR-13 FM 

 - rozsah 0,6 až 60 m 

 - frekvence 13 kHz 

 - úhel paprsku 5,5 stupňů 

 - provedení Eex m I T5 

 - materiál pouzdra sklolaminát 

  

 PROPOJOVACÍ  SKŘÍŇ  PS-42 

 - jmenovitý průřez vodičů 2,5 mm2 

 - jmenovité napětí max. 275V 

 - vývodka Pg11, Eex e II KEMA Nr.91.C.9658 

 - vnější průměr kabelu 6 – 10 mm 

 - provedení  Eex e I 

 - krytí IP 54 

 

 VYHODNOCOVACÍ  JEDNOTKA 

 - napájecí napětí 230 V, +-15%, 50/60 Hz 

 - příkon  15 VA 

 - rozsah 0 – 60 m dle použitého snímače 

 - přesnost +- 0,25 % z rozsahu nebo +-3 mm  

 - rozlišení  0,1 % r rozsahu nebo 2 mm 

 - programování odnímatelným programátorem s mag. uchycením a 

komunikací IČ paprskem do vzdál.1m 

 - analogový výstup (0-20) mA nebo (4-20) mA 

 - zátěž analogového výstupu do 350 ohmů (do 750 ohmů na požádání) 

 - releový výstup 4 relé, kontakty 5A/230V stř., neinduktivní 

 - okolní teplota -20 až +50 st.C 

 - displej grafický LCD 51x127 mm velkoplošný, 2 řádkové 

zobr. 

 - krytí  IP 54 

 - provedení  Eex de I/IIB T4 

 - hmotnost 18 kg 
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Obr. Rozměrový náčrt ultrazvukového snímače                            
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Obr. Rozměrový náčrt směrového kloubu a propojovací skříně 
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Umístění ultrazvukového systému v zásobníku 

Ultrazvukový systém je umístěn pod víkem zásobníku sypného místa 23, který se 

nachází na 3. patře lokality Staříč 2.  

Umístění a provoz tohoto zařízení musí splňovat normy a směrnice: 

 Ochrana před úrazem elektrickým proudem samočinným odpojením od zdroje 

v soustavě IT dle ČSN 33-2000-4-41 

 Vyhláška č. 73 a 74 ČBU 

 Prostory zásobníku SM22 SNP, ostatní SNP dle vyhlášky ČBU č.22/89 a směrnice 

OKD č.32/96 

 Prostory SNM dle vyhlášky ČBU č.22/89 a směrnice OKD č.32/96 

 Prostory nebezpečné NM2 dle ČSN 33-2000-3 

 Prostředí důlní dle směrnice OKD č.32/96 (čl. a 31) 

 

Pro propojení mezi senzory a vyhodnocovací jednotkou se doporučuje použít 

koaxiální kabel Belden RG-216. Max. vzdálenost snímače od jednotky při použití tohoto 

kabelu je 230 m. Na kratší vzdálenosti (s ohledem na místní zdroje rušení) lze použít kabel 

CYKYDY 3Bx1,5. 

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím musí být zajištěna 

připojením zemnící svorky skříně pevného závěru k ochranné uzemňovací soustavě 

pomocí uzemňovací žíly napájecího kabelu a připojením ostatních neživých částí 

hladinoměru k této uzemňovací soustavě. 
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7.  Závěr 
 

Ultrazvukové systémy v důlní praxi především svou přesností a kontinuálním 

měřením jednoznačně překonávají systémy založené na principu ionizačního záření. Další 

velkou výhodou ultrazvuku je spolehlivost měření, kde obzvláště v měření výšky hladiny 

vlhkých sypkých hmot, jako je surové uhlí, odpadá nebezpečí vzniku tzv. nálepů, což jsou 

nalepené vrstvy např. uhlí na stěnách zásobníku v místě průchodu úzkého svazku 

ionizačního záření od zdroje na jedné straně nebo detektoru na opačné straně zásobníku. 

Tyto nálepy hrubě zkreslují signalizaci výšky hladin a mohou způsobit velké škody na 

vyprazdňovacích mechanismech zásobníku. Nahradit ZIZ v signalizaci vyprázdnění 

skipových nádob, kontroly přesypů a popeloměrů jiným fyzikálním principem je i 

v současnosti problematické a z hlediska spolehlivosti a přesnosti v těžkých provozech 

nemožné. 

Při úvahách o provozních nákladech jsem nebral v úvahu spotřebu elektrické energie, 

protože příkon hladinoměrů a detektorů  URZ je přibližně stejný a v celkovém odběru dolu 

zanedbatelný. Také jsem zanedbal provozní náklady hladinoměrů, jako jsou prohlídky a 

revize, protože při velkém množství elektrozařízení na těchto pracovištích si další 

prohlídky hladinoměrů nevyžádají další pracovníky. Použitím ultrazvuku odpadne největší 

položka na údržbu zásobníku, a to je odstraňování nálepů na bocích stěn pracovníky ZBZS 

a zpřesní se měření výšky hladiny na metry, což ocení především dispečeři podniku. 

Dalším důvodem realizace případné výměny je bezpečnější provoz zásobníku a 

bezpečnější podmínky pro pracovníky obsluhující a provádějící údržbu. Největší riziko 

v bezpečnosti provozu pracovišť se ZIZ, a především při realizacích oprav na těchto 

pracovištích, je riziko podcenění nebo úplného opomenutí povinnosti informovat 

dohlížející osobu nad radiační ochranou nebo jeho zástupců (osob přímo odpovědných za 

radiační ochranu) o plánovaných nebo havarijních opravách, a tak možného ohrožení 

zdraví nebo i života zasahujících pracovníků. Toto hrozí především při nynějším trendu 

najímat si na některé práce různé specializované firmy; v těchto případech je odborná 

kvalita zaměstnanců někdy diskutabilní. 

Proto je nutno při rozhodování zvažovat nejen ekonomickou stránku, ale i 

bezpečnostní a řešit odstranění a uložení ZIZ s prošlou dobou životnosti. 
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