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Anotace 

Tématem bakalářské práce je detekce a likvidace událostí s radioaktivním zářením 

v hasičském záchranném sboru. Zabývá se tedy mimořádnými událostmi s výskytem 

ionizujícího záření od ohlášení až po likvidaci události. Práce začíná vysvětlením pojmů 

ionizujícího záření a radiační ochrany. Další část popisuje ionizující záření z hlediska jeho 

účinků na lidský organismus. Následuje detekce ionizujícího záření včetně přístrojů, které 

se nacházejí ve vybavení jednotek HZS. Samostatná část je věnována průběhu zásahu 

a činnosti jednotek na místě události včetně dekontaminace. Na závěr je seznámení 

s platnou legislativou spolu s přepravou zdrojů ionizujícího záření a bezpečnosti s tím 

spojené. 

Klíčová slova: 

Ionizující záření, HZS, detekce, mimořádná událost, dekontaminace. 

Annotation 

The topic of this thesis is the detection and liquidation of events with radiation in the Fire 

Brigade. Thus deals with emergencies with the presence of ionizing radiation from the 

announcement to the liquidation event. The thesis begins with an explanation of terms 

ionizing radiation and radiation protection. The next section describes ionizing radiation in 

terms of its effects on human organism. Followed by detection of ionizing radiation, 

including devices, that are located in equipment of the HZS. A separate section is devoted 

to the course of action and activities of units on-site events, including decontamination. At 

the end is the introduction with current legislation together with the transport of ionizing 

radiation and safety related. 
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Seznam zkratek 

ADN   Accord Dagereuses Navigation (evropská dohoda o přepravě nebezpečných 

nákladů na vnitrozemských vodních cestách) 

ADR  Accord Dangereuses Route (evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí) 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

ČR Česká republika 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

GM Geiger-Müllerův počítač (detektor) 

GPS Global Positioning System (globální družicový polohový systém) 

GŘ Generální ředitelství  

HZS Hasičský záchranný sbor 

ICAO/ 

IATA The International Air Transport Association / International Civil Aviation 

Organization (dohoda o přepravě nebezpečných věcí leteckou dopravou) 

IDP Izolační dýchací přístroj 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JPO Jednotky požární ochrany 

MV Ministerstvo vnitra 

NATO North Atlantic Treaty Organization (Severoatlantická aliance) 

NiMh  Nikl-metal hydridový akumulátor 

PC Personal komputer (osobní počítač) 

PO Požární ochrana 

RID International rule for transport of dangerous substances by railway (Řád pro 

mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí) 

RTG Radioisotope thermoelectric generator (rentgen) 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

USB Universal serial bus (počítačový port pro přenos dat) 

ZIZ Zdroj ionizujícího záření 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Tak jak se postupem času vyvíjel jaderný průmysl a jaderné technologie, a spolu 

s tím i bezpečnostní hrozba ať už v podobě terorismu nebo jiného cíleného útoku. Souběžně 

s tím vzrůstaly i nároky na udržení bezpečnosti občanů ČR. Tuto bezpečnost, kromě jiných, 

složek zajišťuje ve velké míře HZS ČR a jeho příslušníci, jejichž práce už dnes není jenom 

hašení požárů a zachraňování domácích mazlíčků ze stromů, jak tomu bylo dříve. Jejich 

úkolem je pomáhat všem lidem a zvířatům, kteří se dostali do ohrožení života nebo zdraví, 

chránit majetek a životní prostředí, ale při tom všem nesmí váhat nasadit vlastní život.  

Činnost HZS se dnes soustřeďuje na veškerou odbornou pomoc při různých 

mimořádných událostech, ať už požáru, dopravní nehodě, povodní, vyhledávání osob 

ztracených nebo zavalených, jejich vyprošťování a transport z různě nepřístupných prostor. 

Jedna z nejnebezpečnějších činností přímo související s ohrožením zdraví samotných hasičů, 

jsou události s výskytem nebezpečných látek, které mohou mít různou podobu nebezpečí. 

Jedná se především o látky výbušné, silně hořlavé, podporující hoření, jedovaté, žíravé, 

bojové chemické, spontánně reagující nebo jejich kombinace, a v neposlední řadě také látky 

radioaktivní. O radioaktivních látkách, jejich detekci, dekontaminaci a likvidaci při 

mimořádných událostech pojednává právě má bakalářská práce. 

Radioaktivní látky jsou velice nebezpečné, neboť vyzařují ionizující záření a bez 

příslušného technického vybavení jsou prakticky neodhalitelné, na rozdíl od jiných látek, 

které lze identifikovat různými vjemy jako je například čich a podobně. O to nebezpečnější 

tyto látky jsou v důsledku možného dlouhého pobytu lidí v jejich bezprostřední blízkosti 

z nevědomosti o přítomnosti těchto látek. 

Cílem bakalářské práce je vypracovat a shrnout všechny taktické postupy a zásady 

záchranných prací při mimořádných událostech s výskytem radioaktivních látek a to včetně 

postupů a metod jejich detekce a dekontaminace spolu s podrobnostmi o dozimetrických 

přístrojích a tímto sjednocením tak vytvořit dokument, který by byl nápomocen nejen 

příslušníkům HZS při odborných přípravách a školeních zabývajících se těmito událostmi. 

Problematika výše zmiňovaných zásahů je značně složitá i z toho důvodu, že 

četnost těchto událostí je velmi malá, téměř až žádná, což je známkou výborné bezpečnosti 
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nakládání s radioaktivními látkami v ČR. Nicméně tyto události nastat mohou, a proto je 

potřeba aby na ně příslušníci byly náležitě připraveni. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY RADIAČNÍ OCHRANY 

Jelikož je problematika zásahů s přítomností radioaktivních látek velmi 

komplikovaná na čemž mají svůj podíl nejen složité procesy samotného vzniku 

ionizujícího záření ale i procesy které probíhají při jeho šíření do okolí. Je tedy nutné pro 

porozumění těchto procesů vysvětlit některé základní pojmy. 

Radioaktivní látky jsou takové látky, které emitují (vysílají) ionizující záření. Tyto 

látky obsahují nestabilní izotopy prvků (radionuklidy). Aktivita těchto látek dosahuje alespoň 

zvýšených hodnot oproti přírodnímu pozadí a není zanedbatelná pro radiační ochranu. [1] 

Ionizující záření vzniká přeměnou jader radionuklidu na jádra jiných izotopů. 

Nejčastěji se projevuje ve formě fotonů v případě záření gama, nebo záření alfa, beta 

a neutronů. Jelikož má vlastnosti částic i elektromagnetického vlnění má tzv. duální 

povahu. Při průchodu hmotou je schopno vyvolat ionizaci atomů a molekul a vytvořit tak 

iontové páry z původně elektricky neutrálních atomů. Přeměny jader nejsou závislé na 

podmínkách, v kterých probíhají (teplota, světlo, tlak, vlhkost apod.). Samotnou přeměnou 

se mění složení jádra atomu a díky tomu i celý izotop v jiný. Většina radioaktivních 

přeměn probíhá podle jedné ze tří tzv. rozpadových řad a po několika přeměnách na různé 

radionuklidy se změní na stabilní olovo     
    jak je vidět na Obrázku 1. Tyto řady se 

jmenují po svých mateřských prvcích, rozpadová řada uranu    
   , uranu    

    dříve 

nazývaná jako aktinouranová a poslední je rozpadová řada thoria    
   . Odlišnou uměle 

vytvořenou 4. řadou je neptuniová     
    která končí thaliem     

   . [1-3] 

 

Obrázek 1: Rozpadové řady (Zdroj: http://astronuklfyzika.cz) 
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Zdroj ionizujícího zářeni je zdrojem záření, který obsahuje radioaktivní látky. Zdroj 

ionizujícího záření (ZIZ) může být uzavřený nebo také otevřený. Uzavřený ZIZ je 

odpovídajícím způsobem chráněn pouzdrem nebo jiným obalem a za určitých podmínek 

(odolnost obalu) je tak zajištěn proti úniku nebo rozptýlení radioaktivních látek které 

obsahuje. Jeho součástí je i osvědčení uzavřeného ZIZ, které obsahuje informace 

o radionuklidu včetně jeho množství a údaje o odolnosti obalu. Otevřený ZIZ není žádným 

způsobem chráněný radionuklidový zářič, nebo uzavřený chráněný pouzdrem či jiným 

obalem který však postrádá osvědčení uzavřeného ZIZ. [1] [4] 

2.1 Rozdělení záření  

Záření lze dělit na přímo a nepřímo ionizující. Přímo ionizující jsou tvořené 

z elektricky nabitých částic (alfa a beta). Částice nepřímo ionizujících záření elektricky 

nabité nejsou a v prostupované látce předávají pouze svou kinetickou energii nabitým 

částicím, nejčastěji elektronům, ty pak látku přímo ionizují (fotony, neutrony). [5] 

Podle schopnosti záření prostupovat hmotou lze rozdělit na pronikavé a nepronikavé 

záření. 

Pronikavé záření (záření gama a záření neutronů), nelze úplně odstínit, ale pouze 

výrazně zeslabit použitím vhodných materiálů. Vrstva materiálu, která záření zeslabí na 

polovinu, se nazývá polovrstva. Dvě polovrstvy zeslabí záření na čtvrtinu. Zeslabení 

narůstá exponenciálně, jak je znázorněno na Obrázku 2. [5] [6] 

  

  
Obrázek 2: Polovrstvy (Zdroj: převzato a upraveno, www.ndt-ed.org) 
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Na tloušťku materiálu potřebného k vytvoření jedné polovrstvy má vliv především 

hustota látky, ze které je složen [7]. Příklady polovrstev jsou uvedeny v Tabulce 1.  

Tabulka 1: Příklady polovrstev [7] 

Záření 
Polovrstva 

Vzduch Tkáň Voda 
Stavební 

materiál 
Ocel Olovo 

Gama cca 100 m cca 10 m  cca 10 cm cca 5 cm cca 2 cm cca 1 cm  

Nepronikavé záření (alfa, beta, a jiné nabité částice) lze také odstínit určitou 

vrstvou materiálu, která záření zcela pohltí. Vzdálenost, kterou částice v materiálu urazí, 

než je pohlcena se nazývá dolet. [1] [5] Příklady doletu jsou uvedeny v Tabulce 2.  

Tabulka 2: Dolet záření [7] 

Druhy záření 
Dolet 

Vzduch Tkáň 

Alfa jednotky cm zlomky mm 

Beta cca 1 m několik mm 

Záření alfa je silně ionizující záření, složené z jednoduchých jader helia (heliony), 

obsahující dva protony a dva neutrony a má tedy kladný elektrický náboj. Dolet těchto 

částic je velmi malý díky velké interakci s elektrony. Jak vyplývá z Tabulky 2 v plynech 

jsou to centimetry. V pevných a kapalných látkách se jedná již pouze o milimetry, proto je 

toto záření nebezpečné zejména po vnitřní kontaminaci organismu. Základní jednotky 

požární ochrany ovšem nedisponují prostředky pro jeho detekci. Mezi nejznámější zdroje 

alfa záření patří zejména 
226

Ra (radium), 
239

Pu (plutonium) a 
241

Am (americium).  

Ionizační schopnost záření beta je v porovnání se zářením alfa podstatně menší. 

Skládá se z elektronů, které jsou vystřelovány z jádra. Oproti jádrům helia jsou velice 

malé. Jejich dolet je závislý na energii elektronu. Až několik metrů ve vzduchu, centimetry 

v kapalinách a milimetry v pevných látkách. Kromě interakce s elektrony se může objevit 

tzv. brzdné záření. Vznikne po nárazu částice do atomového jádra, kde předá část svojí 

energie a dojde k prudkému vystřelení ve formě fotonů. Takto může vzniknout záření 

s podstatně větší pronikavostí než původní beta. Tato pravděpodobnost se zvyšuje 

s hustotou prostupované látky, a proto není vhodné používat ke stínění těžké materiály jako 

je olovo. Mezi nejčastější zdroje záření beta patří 
35

S (síra), 
32

P (fosfor), 
63

Ni (nikl). [1] [8] 
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RTG a gama záření je elektromagnetické záření s velice malou vlnovou délkou  

(10
-17

 až 10
-23

 m), tvořené fotony s obrovským doletem způsobeným nízkou ionizací 

atomů. Díky absenci elektrických nábojů se v elektrickém poli chová neutrálně. Jedná se 

o nejvýznamnější záření z hlediska zevního ozáření. Jelikož se jedná o pronikavé záření 

nelze ho úplně odstínit. Jeho oslabení při průchodu hmotou definují zmíněné polovrstvy. 

Pouze umělé radionuklidy mohou poskytovat čisté gama záření na rozdíl od těch 

přírodních, které je doprovázeno zářením alfa nebo beta. Zdroj RTG záření je rentgenová 

trubice, přičemž záření vznikne zabrzděním elektronů v anodě přístroje. [1] [9]  

Neutron je základní částice atomového jádra bez náboje. Neutronové záření 

vzniká jeho uvolněním při rozštěpení jádra atomu zejména těžkých prvků. Štěpení 

doprovází silný vývin tepelné energie, která je využívána v reaktorech jaderných 

elektráren. Jedná se o nepřímo ionizující záření. Poté co neutron narazí do cizího jádra, 

předává mu svojí kinetickou energii. Podle jeho rychlosti může být zachycen, odražen 

nebo jádro rozštěpit na dva nestabilní úlomky, které okamžitě dále reagují s okolím. Při 

těchto interakcích vzniká záření beta, gama a další neutronové záření. [1] [10] 

2.2 Veličiny a jednotky ionizujícího záření 

Aktivita udává počet jader, které se přemění (rozpadnou) v radionuklidu za určitý 

čas. Jednotkou aktivity je 1 Bq (becquerel) a znamená jeden rozpadlý atom za sekundu. 

Pojmenování jednotky aktivity je po francouzském fyzikovi Henri Becquerelovi, který 

v roce 1896 objevil radioaktivitu na přírodní uranové rudě. V praxi se často používá 

aktivita vztažená na určitou plochu, objem nebo váhu: [11] 

 plošná aktivita – Bq·m
-2

, 

 objemová aktivita – Bq·m
-3

, Bq·l
-1

, 

 váhová aktivita – Bq·kg
-1

. 

Dříve používaná jednotka byla 1 Ci (Curie), podle Marie Curie-Sklodowské a jejích 

objevech v jaderné fyzice. Platí, že 1 Ci = 3,7.10
10

 Bq (to je přibližná aktivita jednoho 

gramu izotopu 
226

Ra).  

Dávka určuje množství energie absorbované do ozařované látky. Jednotkou je 1 Gy 

(Gray) na počest britského fyzika Louise Harolda Graye. Velký význam má v osobní 



Petr Vejnárek: Detekce a likvidace událostí s radioaktivním zářením v HZS 

2013  7 

dozimetrii, kde informuje o obdržené dávce ionizujícího záření při zásahu. Příklad dávky 

1 Gy je 80 kg člověk, v němž se absorbovala energie 80 J (joule). Ve starších dokumentech 

se často používá jednotka Rad. [7] 

Pro dříve používanou jednotku Rad platí přepočetní vztah 1 Rad = 0,01 Gy 

Jelikož je zřejmé, že jednotlivé druhy záření se díky své odlišnosti liší i svými 

účinky na lidskou tkáň, byla zavedena ekvivalentní dávka a její jednotka 1 Sv (Sievert). 

Jedná se o dávku, která se soustřeďuje přímo na míru poškození organismu, přičemž 

zohledňuje rozdílné biologické účinky různých druhů záření na jednotlivé tkáně a orgány. 

Je dána dávkou násobenou radiačním váhovým faktorem wr.  

V Tabulce 3 jsou pro ilustraci uvedeny radiační váhové faktory. Radiační ochrana 

se však pro potřeby zásahu omezuje na záření s větším doletem, tedy gama a beta. Nebere 

v potaz záření alfa. Díky malému doletu několika centimetrů ve vzduchu, není pro 

zasahující téměř nebezpečné, vyjma vnitřní kontaminace. Z toho vyplývá nepsané 

pravidlo, že 1 Gy = 1 Sv. [11] [12] 

Tabulka 3: Radiační váhový faktor [11] 

Radiační váhový faktor wr 

Typ záření wr 

Fotony 1 

Elektrony a miony 1 

Protony a nabité piony 2 

Částice alfa, štěpné fragmenty, těžké ionty 20 

Neutrony 
5 - 20  

(funkce podle energie emitovaných 

částic) 

Například oproti ozáření fotony dávkou 1 Gy je 1 Gy částic alfa 20× více 

poškozující pro živou tkáň. Lze tedy s určitou nadsázkou říci, že jedinec ozářený dávkou 

20 Gy gama záření bude mít stejné následky s ozáření, jako jedinec ozářený alfa zářením 

o dávce 1 Gy. Oba tedy byli ozářeni ekvivalentní dávkou 20 Sv, ačkoliv je třeba 

poznamenat, že jednorázová ekvivalentní dávka nad 5 Sv, znamená pro člověka velmi 

těžké následky a pravděpodobně i smrt. Minimální dávka pro projev nemoci z ozáření je 

přibližně 400 mSv. [11] 
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Dávkový příkon je dávka, která se absorbuje za určitý čas. Jednotkou je 1 Gy·h
-1

. 

Je to velmi důležitá a důrazně sledovaná veličina při zásahu. Určuje nám spolu s osobním 

dozimetrem bezpečný čas strávený v dosahu záření. Pokud se tedy člověk v prostoru 

dávkového příkonu 1 Gy·h
-1

 záření gama zdrží 1 h, obdrží celkovou dávku 1 Gy a tedy 

1 Sv. [7] 

Každý občan na zemi je neustále vystaven přírodnímu záření, které pochází 

z vesmíru, ze země a jiných přírodních zdrojů ionizujícího záření. Přibližná hodnota 

dávkového příkonu přírodního pozadí se pohybuje mezi 0,1 až 0,3 μSv.h
-1

. Průměrná 

roční dávka ozáření občana ČR z přírodního pozadí je 3,2 mSv. [13] 

2.3 Účinky záření na organismus 

Záření při průchodu živou hmotou způsobuje řadu chemických, fyzikálních 

a biologických změn, které poškozují celou stavbu buňky. Nejvýznamnější roli při ozáření 

má deoxyribonukleová kyselina (DNA). Narušením DNA můžou nastat nenávratné změny 

buňky a následně i její zánik. Tato schopnost ionizujícího záření poškozovat organismus se 

nazývá radiotoxicita. Její míra je dána především množstvím záření, tedy dávkou. Účinky 

dávky mohou mít dvě následující podoby. [14] 

Stochastické účinky neboli účinky pozdní, nastávají při slabších ozářeních, kdy je 

lidské tělo samo schopno poškození opravnými biologickými procesy vyléčit. Existuje 

však malá pravděpodobnost, že při procesu dojde k chybě, nebo se některá poškození 

opravit nepodaří. Tím se zvyšuje pozdější riziko vzniku různých trvalých následků, ať už 

genetických nebo nádorových. Tyto následky nelze předpovědět a jsou naprosto 

individuální a náhodné. Pravděpodobnost vzniku stochastických účinků se zvyšuje 

s velikostí dávky a se snižujícím se věkem ozářeného jedince. Čím je postižený starší, tím 

menší je pravděpodobnost že během zbytku jeho života, dojde ke vzniku následků. U dětí 

je radiosenzitivita silnější díky složitějším pochodům v buňkách a jejich dělením 

souvisejícím s jejich růstem. [15] [16] 

Deterministické účinky neboli časné účinky nastávají při vysokých dávkách 

ozáření, kdy lidské tělo už není schopno samo opravovat buňky. Větší část ozářených 

buněk zaniká. To je doprovázeno vznikem různých toxických látek, které účinek záření 

ještě více zesilují. Nastává nemoc s ozáření, která se hlavními účinky projevuje podle 



Petr Vejnárek: Detekce a likvidace událostí s radioaktivním zářením v HZS 

2013  9 

celkové dávky ozáření od dvou dnů až čtyř týdnů po ozáření. Poškození organismu již není 

náhodné jako u stochastických účinků, ale naopak předvídatelné. Deterministický účinek je 

přímo úměrný obdržené dávce od určité prahové hodnoty. Později, pokud ozářený jedinec 

přežije, mohou být doprovázeny i stochastickými účinky. [15] [17] 

2.3.1 Způsoby ozáření organismu 

Z hlediska zevního ozáření má největší význam záření gama. Vzhledem k jeho 

působení na velké vzdálenosti a pronikavosti jakýmkoliv materiálem je nejúčinnější 

ochranou co nejmenší čas strávený v dosahu záření a co největší vzdálenost od zdroje 

záření, jelikož se jeho intenzita snižuje se čtvercem vzdálenosti směrem od zdroje. [14] 

Nejobávanějším zářením při ozáření z povrchové kontaminace je záření alfa, 

a především i beta v důsledku jejich silné a přímé ionizaci kůže, a také díky možnosti 

jejich vstřebání do těla, které může být usnadněno otevřenými poraněními. Ochrana 

spočívá k zamezení přístupu rozptýlených radioaktivních látek na povrch těla v podobě 

protichemických obleků. [1] [18] 

Ozáření z vnitřní kontaminace je nejnebezpečnější varianta ozáření, která může 

proběhnout ingescí, inhalací nebo průnikem otevřeným poraněním. Nejvýznamnější je 

záření alfa a beta opět díky jejich přímé a silné ionizaci. K největšímu poškození 

organismu dochází při vdechnutí, kde následnou činností řasinek dojde k vrácení 

kontaminantu do nosohltanu a poté postupně prochází celým trávicím traktem a těžce 

poškozuje vnitřní orgány postiženého. [1] [18] 

2.4 Jodová profylaxe 

V případech, kdy se při rozptylu zdroje záření objevuje 
131

I (radiojod), který se 

snadno vstřebává do štítné žlázy a může tak způsobovat velmi nebezpečné vnitřní ozáření, 

může se zavést jodová profylaxe. Princip spočívá v zahlcení štítné žlázy jodem v podobě 

tablet (KI, jodid draselný), a ta potom nevstřebává jakýkoliv další jod včetně radiojodu 

čímž se minimalizuje poškození organismu.  

Profylaxi je potřeba zavést co nejdříve, pokud možno před kontaminací jinak se 

účinek profylaxe snižuje. Šest hodin po kontaminaci už je účinek 50 % a den po 

kontaminaci už pozbývá jakékoliv účinnosti. Poločas rozpadu radiojodu je přibližně osm 
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dnů a podávání tablet je tedy krátkodobé. S profylaxí je v ČR počítáno především v zónách 

havarijního plánování v okolí jaderných elektráren, kde je obyvatelstvo předzásobeno 

jodovými tabletami, nebo se počítá s operativním zásobováním při havárii. Veškeré 

náklady související s ochranou obyvatel tímto způsobem jsou plně hrazeny jadernou 

elektrárnou. [18] [19] 

2.5 Péče o osoby ozářené 

V České republice bylo pro zajištění specializované péče o ozářené osoby zřízeno 

několik středisek. Tato střediska jsou různě vybavena k léčení projevů ozáření, vyšetření 

krve, léčení projevů vnitřní kontaminace, dlouhodobé hospitalizaci apod. 

Střediska speciální zdravotnické péče o osoby ozářené při radiačních nehodách: 

 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Praha s kapacitou patnácti lůžek.  

 Fakultní nemocnice Hradec Králové s kapacitou šesti lůžek. 

 Všeobecná fakultní nemocnice Praha s kapacitou dvaceti lůžek. 

 Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Praha s kapacitou dvě vyšetřené 

osoby za týden. [38] 
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3 DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

S postupem času a narůstání činností HZS byly jednotky PO postupně vybavovány 

detekčními přístroji, které jsou průběžně modernizovány. Přístroje jsou založeny na 

různých změnách (fyzikálních, chemických nebo jiných vlastností) materiálu detektoru při 

interakci záření. Podle změn materiálu pak přístroj určuje vlastnosti jako aktivitu a hodnoty 

dávky. Ostatní složky IZS nedisponují žádnými dozimetrickými prostředky a z toho 

vyplývá veliké riziko vystavení záření z důvodu nemožnosti jakékoliv detekce. [11] [20] 

Současná vybavenost jednotek PO lze rozdělit na několik typů: 

 Radiometry. 

 Dozimetry. 

 Indikátory 

 Měřiče kontaminace. 

 Spektrometry. 

Radiometry slouží k detekci záření, vyhledání zdroje záření, určení nebezpečné 

a bezpečnostní zóny pomocí naměřených hodnot. Měří záření gama, beta popřípadě alfa. 

Zprostředkovávají informace o hodnotách dávkových příkonů, obdržených dávek a některé 

novější přístroje zobrazují i bezpečnou dobu pobytu a jsou schopny signalizovat pomocí 

různých alarmů překročení obdržených dávek a dávkových příkonů. Naměřená data 

ukládají do paměti, ze které jdou převést do počítače. [21] 

Dozimetry slouží především k poskytování údajů o obdržených dávkách, popřípadě 

z toho plynoucí dávkový příkon. Je to velmi důležitá součást vybavení jednotek PO 

z hlediska ochrany před ionizujícím zářením. Povětšinou se dělí na dva typy a to operativní 

nebo také aktivní a diagnostické. Diagnostické dozimetry jsou vzhledem k neposkytnutí 

informací o obdržené dávce během použití, ale až po vyhodnocení údajů po zásahu, pro 

jednotky PO velmi nepraktické až nebezpečné a proto se nepoužívají. Naproti tomu 

u operativních dozimetrů lze hodnoty obdržených dávek odečítat okamžitě. Přístroje 

disponují varovnými alarmy, které upozorňují na překročení určitých hodnot. [22] 

Indikátory pouze indikují přítomnost zdroje ionizujícího záření gama, pokud 

hodnota dávkového příkonu překročí určitou kalibrovanou hodnotu. Indikace probíhá 

akusticky nebo opticky. Předností bývá malá velikost například v podobě tužky. [23] 
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Měřiče kontaminace slouží k vyhodnocení kontaminace osob, techniky, materiálu 

a prostoru díky čemuž se zamezí rozšíření kontaminace. Při zásahu na událost s výskytem 

zamoření prostoru kontaminovaným materiálem umožňuje vytýčení bezpečnostní 

a nebezpečné zóny na základě naměřených hodnot plošné aktivity. [24] 

Spektrometry umožňují identifikaci a kvalifikaci konkrétních radionuklidů, 

radiační průzkum a monitorování, měření dávkového příkonu. Výhoda spočívá v přesné 

identifikaci jednoho i více ZIZ (radionuklidů) najednou. [1] 

3.1 Standardní vybavení jednotek PO 

Všechny přístroje, které se používají na stanicích HZS ČR, jsou stanovenými 

měřidly a jsou pravidelně ověřovány 1× za dva roky. Pro potřeby ověřování 

slouží Opravárenský závod Olomouc HZS ČR, který zároveň může přístroje kalibrovat 

a různě nastavovat, neboť se jedná o autorizované metrologické středisko. [11] 

Přístroj DC-3E-98 je doposud nejrozšířenější detekční přístroj pro radiační ochranu 

používaný u jednotek řadu let. Je velmi oblíbený často nazývaný žehlička podle jeho 

vzhledu (Obrázek 3).  

 

Obrázek 3: Detekční přístroj DC-3E-98 

Postupně je ale již nahrazován modernějšími přístroji, z důvodu konce platnosti 

typového schválení. Přístroj je elektronický se schopností měřit dávkový příkon gama 

a beta záření. Umožňuje měření plošné aktivity povrchu různých materiálů způsobenou 

kontaminací radioaktivními látkami. Rozsah měření dávkového příkonu je od 0 μGy·h
-1

 do 

10 mGy·h
-1

, a plošné aktivity od 0 Bq·cm
-2

 do 30 kBq·cm
-2

. Je přenosný složený ze dvou 
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dílů vzájemně propojených dostatečně dlouhým kabelem, usnadňující přesnější měření 

a manipulaci.  

Základní jednotka radiometru obsahuje v horní části analogovou reprodukční 

jednotku se dvěma stupnicemi, pod ní dále tři otočné ovladače rozsahu, funkce 

a kompenzace pozadí a jeden posuvný ovladač pro zvukovou odezvu. Mezi ovladači je 

vykreslena přehledná tabulka, která usnadňuje práci s radiometrem. Dostatečně 

ergonomické madlo umožňuje snadné držení přístroje. Pro přesné zobrazení hodnot 

je nutné vyhodnocovací jednotku držet ve vodorovné poloze. Ve spodní části přístroje je 

napájecí baterie typu AA. Sonda je v uloženém stavu spojena s přístrojem. Účinná detekční 

plocha sondy je 35 cm
2
. Sondu je možno zakrýt clonou uloženou v lyžinách, a tím tak 

zcela odstínit záření beta. Rozměry kompletního přístroje jsou 140×76×94 (mm) bez 

rukojeti. Celková váha přístroje je 1,36 kg, čímž se řadí mezi těžší přenosné přístroje. 

Rozsah pracovních teplot je -10 °C až 50 °C, přičemž v mrazu je limitujícím především 

kabel sondy. Bez manipulace s kabelem lze přístroj použít až do teploty -20 °C. Přístroj je 

stanoveným měřidlem podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, a proto je uživatel 

(HZS) povinen zajistit ověření 1× za dva roky. [11] 

Přístroj UltraRadiac URAD U-115 je v současné době nejrozšířenější dozimetr používaný 

jednotkami požární ochrany, který postupně svými funkcemi (vyjma schopnosti detekce 

záření beta), nahradil již vysloužilý výše popsaný radiometr DC-3E-98. Jedná se o plně 

elektronický přístroj se specifickou odolností, která je v souladu s požadavkem NATO, 

který spočívá ve vodotěsnosti do hloubky 1 m, odolnosti proti nárazům, vibracím, 

ionizujícímu a elektromagnetickému záření a bezpečnosti ve výbušném prostředí. Přístroj 

má velmi odolná ovládací tlačítka a hliníkové pouzdro. Proti běžným přístrojům disponuje 

podstatně rychlejší odezvou, což je pro zasahující jednotky velmi důležitým faktorem.  

Používá se pro vyhledávání zdrojů ionizujícího záření, měření dávkového příkonu 

v rozsahu od 0,1 μSv·h
-1

 do 5 Sv·h
-1

 a pro stanovení ekvivalentní dávky v rozsahu od 

0,01 μSv do 10 Sv s celkovou přesností ±15 %. Dvě varovné signalizace, příkon 

dávkového ekvivalentu a ekvivalentní dávku, je možno individuálně nastavit. Varovná 

signalizace probíhá v podobě vibrací, blikání jedné z diod a hlasitého pípání najednou. 

Ekvivalentní dávka se kumuluje od posledního vynulování hodnoty, je proto potřeba ji 
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před zásahem vymazat. Jednotky HZS mají standardně nastaveny čtyři hodnoty alarmů. 

V následující Tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty alarmů. 

Tabulka 4: Hodnoty alarmů [26] 

Alarm Nastavení 
V případě překročení 

hodnot alarmu 
Signál LED diody 

Levá Pravá 

Indikace přítomnosti ZIZ 
Dolní 

alarm 
1 μSv·h-1 

přístroj vydává akustický 

signál a vibruje 

Zeleně   

Vstupu do nebezpečné zóny 
Horní 

alarm 
1 mSv·h-1 

Červeně   

Překročení ekvivalentní dávky pro 

radiační zásah I. 

Dolní 

alarm 
1 mSv 

  Zeleně 

Překročení ekvivalentní dávky pro 

radiační zásah II. 

Horní 

alarm 
50 mSv 

  Červeně 

Jmenovaný přístroj (Obrázek 4) je menších rozměrů 100×66×31 (mm) a váží 

pouhých 275 g. Je uložen v praktickém pouzdře, ve kterém je plně ovladatelný. Napájen je 

prostřednictvím 4 ks AAA baterií, které zajistí až 150 h nepřetržitého provozu. Pod 

rozměrným za každých podmínek dobře čitelným displejem je umístěno šest tlačítek. 

Provozní teplota je od -30 °C do 60 °C. Ovšem vibrační a akustické varování pracují až do 

teploty -50 °C. [25] [26] 

 

Obrázek 4: Přístroj UltraRadiac URAD U-115 

Dozimetr SOR/R-20 DMC (Obrázek 5) byl původně vyvinut pro armádu, vyniká 

svými malými rozměry, kterými usnadňuje nošení pod ochranným oděvem, díky čemuž 

jsou reprodukované hodnoty obdržených dávek relevantní. Je určen jako osobní dozimetr 

zasahující osoby, nebo skupiny osob, které jsou vystaveny poli ionizujícího záření. Opět 
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v souladu s požadavkem NATO, tedy vodotěsnost do 1 m. Je odolný proti nárazu, 

vibracím, záření, elektromagnetickému záření, bezpečný ve výbušném prostředí. 

Zaznamenává ekvivalentní dávku v rozsahu od 1 μSv do 10 Sv a dávkový příkon v rozsahu 

od 10 μSv·h
-1

 do 10 Sv·h
-1

 s přesností ±20 % v celém rozsahu.  

 

Obrázek 5: Přístroj SOR/R-20 DMC 

Přístroj disponuje dvěma alarmy, které jsou dvoustupňové (dolní a horní práh), ty 

lze nastavit uživatelsky pomocí propojení s počítačem. Projevují se akusticky a vizuálně. 

Pracovní teplota je od -21 °C do 60 °C. Rozměry dozimetru jsou 80,4×48×9,6 (mm) 

a hmotnost 55 g. Napájení je zajištěno malou 3V baterií s výdrží v provozu dvanáct měsíců 

při hodnotách přírodního pozadí. Přední strana přístroje obsahuje malý podsvětlený displej 

pro zobrazení obou měřených hodnot, které lze přepínat pomocí jediného tlačítka 

(dose/rate). Displej je vertikálně otočen pro snadné odečítání hodnot při zavěšeném 

přístroji na krku. Všechny jednotky jsou vybaveny čtečkou dozimetrů MGP – LDM 220 

(Obrázek 6), pro bezkontaktní převádění dat z tohoto přístroje do počítače za účelem 

vyhodnocení a kontroly obdržených dávek při jakémkoliv zásahu 

 

Obrázek 6: Čtečka dozimetrů MGP- LDM 220 (Zdroj: www.mirion.com) 
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Uživatel musí mít tento dozimetr vždy u sebe, i pokud se nejedná o zásah 

s ionizujícím zářením, jelikož oznámení o události může být v prvních okamžicích neúplné 

a zavádějící. Přístroj je stanoveným měřidlem a podléhá kontrole 1× za dva roky. [11] [27] 

Přístroj DC-3H-08 (Obrázek 7) je nástupce přístroje DC-3E-98 z něhož jsou 

použity vnitřní části detekční sondy. Je kompletně zdigitalizován a uživatelsky 

zjednodušen. Může měřit dávkový příkon v rozsahu od 0,1 μGy·h
-1

 do 10 mGy·h
-1

 

s přesností ±15 % naměřené hodnoty, měřit plošnou aktivitu v rozsahu od 0,3 Bq·cm
-2

 až 

do 30 kBq·cm
-2

 s přesností ±25 % naměřené hodnoty, zaznamenávat ekvivalentní dávku až 

do 10 Sv. Dále slouží ke kontrole kontaminace osob a ke stanovení bezpečné doby pobytu. 

Pracuje přitom se zářením gama případně beta, pokud je clona detektoru otevřená. 

Samotné měření ve vyhledávacím režimu pracuje s rychlou odezvou 1 s, a v automatickém 

režimu přístroj sám přepíná detektory a určuje dobu měření. Radiometr je konstruován na 

měření v terénu díky své robustní konstrukci při hmotnosti 2417 g. 

 

Obrázek 7: Přístroj DC-3H-08 

Jedním z jeho největších kladů je jeho složení ze dvou samostatně oddělitelných 

dílů. Po rozpojení základní jednotky (sondy) od indikační, probíhá komunikace mezi 

jednotkami pomocí bezdrátového standardu Bluetooth. Obě jednotky používají vlastní 

zdroj napájení v podobě dvou kusů 2,4 V NiMH akumulátorů s minimální výdrží při 

úrovni pozadí 100 h. Základní jednotka o rozměrech 108×210×103 (mm) obsahuje 

kompletní elektroniku detektorů, samotnou detekční jednotku, vypínač, akumulátorový 

zdroj a tří konektory a to USB (umožňuje přenos naměřených údajů do PC), napájecí 

a konektor sloužící k připojení indikační jednotky. Dostatečně velké držadlo pro snadnou 

manipulaci zároveň slouží k připojení indikační jednotky, která má rozměry 
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67×235×100 (mm). Skládá se z madla a displeje se čtyřmi ovládacími tlačítky. Obsahuje 

hlavní řídící jednotku s procesorem a pamětí sloužící k uložení naměřených hodnot. 

Displej je veliký, přehledný a měřené veličiny jsou dobře čitelné. Přístroj disponuje čtyřmi 

alarmy. Dva při překročení hodnot dávkového příkonu (10 μGy·h
-1

 a 1 mGy·h
-1

) a zbylé 

dva pro překročení plošné aktivity (10 Bq·cm
-2 

a 1 kBq·cm
-2

). [11] [28] 

3.2 Vybavenost chemických laboratoří HZS ČR 

HZS ČR má ve své kompetenci čtyři speciální chemické laboratoře (Kamenice 

HZS Středočeského kraje, Třemošná HZS Plzeňského kraje, Tišnov HZS Jihomoravského 

kraje a Frenštát pod Radhoštěm HZS Moravskoslezského kraje) a jednu hlavní chemickou 

laboratoř Institutu ochrany Lázně Bohdaneč MV-GŘ HZS ČR. Tyto laboratoře mají 

Českou republiku rozdělenou na svá teritoria a disponují mimo jiné radiační skupinou se 

schopností kdykoliv zasáhnout a poskytnout podporu veliteli zásahu s velmi 

specifickou nadstandardní výbavou, která je běžným jednotkám HZS nedostupná pro jejich 

vysokou cenu a složitou obsluhu, proto se jí budu věnovat pouze krátce. Výbava 

chemických laboratoří HZS pro zásahy s výskytem ionizujícího záření, obsahuje 

následující přístroje. [29] 

Přístroj RADOS RDS - 120 (Obrázek 8) je více účelový přístroj se sondou GM-112 

(Geiger-Müller) na teleskopické tyči, s možností měřit dávkový příkon a plošnou 

kontaminaci záření gama a beta. Přístroj umožňuje nastavení alarmů pro dávkový příkon 

a dávku. 

 

Obrázek 8: Přístroj RADOS RDS – 120 (Zdroj: www.firebrno.cz) 
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Přístroj EXPLORANIUM GR - 135 (Obrázek 9) je určen pro mobilní radiační 

průzkum s možností připojení GPS. Přístroj je schopen kontinuálně měřit dávkový příkon 

a provádět spektrometrickou analýzu v místě zásahu. 

 
Obrázek 9: Přístroj EXPLORANIUM GR – 135 (Zdroj: www.firebrno.cz) 

Následující přístroj CONTAMAT FHT – 111 M (Obrázek 10) je určen pro detekci 

záření alfa. Lze k němu však připojit i sonda pro měření záření beta případně gama. 

 

Obrázek 10: Přístroj CONTAMAT FHT – 111 M (Zdroj: www.firebrno.cz) 
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Přístroj SNIP 204 G/P SILENA je přenosný gama spektrometr s mnoha kanály 

s možností připojení FPG detektoru pro měření půdního depozitu.  

Stacionární mnoho kanálový analyzátor JAK 202 s připojeným GeLi detektorem je 

schopen měřit gama spektrometrické trasy. Analyzátor PROTOKA je určený k měření 

alfa a beta záření s využitím proporcionálního detektoru. Další radiometr s teleskopickou 

sondou FH 40G (Obrázek 11) měří gama záření. 

 

Obrázek 11: Přístroj FH 40G (Zdroj: www.esm-online.de) 

Digitální mobilní spektrometr InSpector 1000 (Obrázek 12) s možností určení 

konkrétního izotopu. Přístroj dokáže rozpoznat jednotlivé izotopy najednou v případě 

smíšeného záření. 

 

Obrázek 12: Přístroj InSpector 1000 (Zdroj: www.firebrno.cz) 
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Mobilní spektrometr Unispec – 2/IRSS určený pro radiační průzkum na trasách 

nebo v místě zásahu. Přístroje umožňuje zmapování na základě kontaminace plochy. 

Pomocí energetické distribuce rozlišuje konkrétní izotopy (obrázek 13). 

 
Obrázek 13: Přístroj Unispec – 2/IRSS (Zdroj: www.ppsystems.com) 

Mnohokanálový analyzátor pro gamaspektrometrii Falcon 5000 N, který je díky 

Germaniovému detektoru velice rychlý a přesný v širokém rozsahu přenosu energií. 

Komunikace a ovládání přístroje probíhá bezdrátově prostřednictvím tabletu (obrázek 14). 

 
Obrázek 14: Přístroj Falcon 5000N (Zdroj: www.domesticpreparedness.com) 
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Přistroj sloužící k měření půdního radonu LUK – 3RD (obrázek 15). Množství 

vyjádří pomocí objemové aktivity z půdního vzduchu, který se odebírá z určité hloubky 

pod zemí. [11] [30] 

 

Obrázek 15: Přístroj LUK – 3RD (Zdroj: www.radonkontrol.atlasweb.cz) 
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4 ČINNOST JEDNOTEK PŘI ZÁSAHU S IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM 

Při samotné mimořádné události s výskytem ionizujícího záření je potřeba zhodnotit 

závažnost a rizika události a na základě těchto informací stanovit maximální přípustné 

hodnoty ekvivalentní dávky pro zasahující. Radiační událost se zařadí do jedné z kategorií. 

Druhy radiačních událostí:  

I. Událost nevede k ohrožení života, zdraví lidí nebo ohrožení majetku, jedná se o slabý 

lokální únik záření. Hodnota maximální tolerované dávky na osobu je 1 mSv. 

II. Událost vede k ohrožení života, zdraví lidí nebo ohrožení majetku, jedná se o různé 

zásahy, jako jsou požáry, dopravní nehody apod. Hodnota maximální tolerované 

ekvivalentní dávky pro zasahující je 50 mSv. 

III. Událost vede k ohrožení života a zdraví většího počtu osob a způsobuje rozsáhlé 

majetkové škody. Havárie v jaderné elektrárně apod. Hodnota maximální 

tolerované dávky pro zasahující je 200 mSv. [36] 

Ovšem dle bojového řádu jednotek požární ochrany, metodického listu 4N platí: 

„Ve zdůvodněných případech při záchraně života nebo při zabránění rozvoje radiační 

mimořádné situace s rozsáhlými společenskými a hospodářskými důsledky je 

ospravedlnitelné ozáření zasahujících osob na úroveň prahu deterministických účinků  

(1 až 2 Sv celotělové ozáření, 5 až 10 Sv lokální ozáření kůže)“ [12] 

Při probíhajícím zásahu je pak z hlediska radiační ochrany nutné uplatňovat 

Princip zdůvodnění a optimalizace Z principu optimalizace vyplývá, že radiační ochranu 

osob při likvidaci mimořádné události se ZIZ je potřeba zabezpečit tak aby ozáření osob 

bylo vždy tak malé, jak jen lze optimálně dosáhnout při uvážení všech ekonomických 

a společenských a sociálních hledisek. Z principu zdůvodnění pak vyplývá, že zahájení 

a provádění jakýchkoliv činností u zásahu musí být zdůvodněno přínosem, jenž vyváží 

všechna rizika, která při těchto činnostech vznikají nebo mohou vznikat. Jinými slovy 

každá prováděná činnost spojená s ozářením, musí mít dostatečný důvod a přinést více 

užitku nežli škod. [4] 

Možná místa, u nichž lze předpokládat výskyt ionizujícího záření, mohou být různé 

objekty, ve kterých se nacházejí pracoviště se zdroji ionizujícího záření, nebo místa 

sloužící k jejich uložení případně skladování. Jedná se o různá jaderná zařízení, oddělení 
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nukleární medicíny, radioterapeutická nebo defektoskopická pracoviště. Těmto 

pracovištím uděluje licenci SÚJB a zároveň provádí jejich evidenci. Seznamem těchto 

pracovišť v kraji disponuje také příslušný HZS kraje včetně informací o základních údajích 

radiačního rizika (nebezpečí rozptylu, kontaminace nebo akutního ozáření), druhu 

a množství používaného ZIZ. Tyto pracoviště musí být označena bezpečnostní značkou 

a mít zpracovaný havarijní plán. 

Patří zde také přechodná místa, kde se vyskytují ZIZ, nebo zařízení, které je 

obsahují a ZIZ z různých důvodů (cvičení, výzkumu apod.) umístěných mimo stálý objekt, 

např. různá mobilní pracoviště defektoskopie, popeloměry a jiná měřící technika. Dále také 

dopravní prostředky (včetně jejich nehod) sloužící k přepravě ZIZ uložených 

v odpovídajících kontejnerech nebo obalech, přepravovaných podle příslušných předpisů 

(ADR, RID apod.). 

Mohou to však být i jakákoliv jiná místa kde se nepředpokládá přítomnost ZIZ. 

Těmito místy může být např. skládka, sběrný dvůr, nebo jinde zapomenuté či úmyslně 

odložené ZIZ které mohou být i neoznačené. 

Jednou z možností je také teroristický útok, který může být bez použití 

radioaktivních látek jako výbušnina či úmyslně založený požár, cílený na pracoviště 

s výskytem takových látek. Nebo za přímého použití radioaktivních látek v podobě 

rozptýlení za pomoci výbušnin, větracích šachet objektů, kontaminování pitné vody či 

jiným způsobem. Případně použití radiologických zbraní. [12] 

4.1 Zásah s přítomností ionizujícího záření 

Likvidace mimořádných událostí s přítomností kterékoliv nebezpečné látky, včetně 

radioaktivní, jsou jedny z nejsložitějších a nejnebezpečnějších úloh HZS s velkými nároky 

na zasahující a velitele zásahu především, v podobě odborné znalosti řešené problematiky 

a všech nebezpečích, které s danou mimořádnou událostí souvisejí. Obecné taktické 

postupy prací u zásahu s přítomností ZIZ řeší Bojový řád jednotek požární ochrany 

v podobě metodického listu N-4, nebezpečí ionizujícího záření. Velitel má možnost 

prostřednictvím operačního střediska povolat výjezdové skupiny chemických laboratoří 

a odborníků SÚJB pro informační poradenskou a dozimetrickou podporu na místě zásahu. 
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Samotný průběh zásahu lze rozdělit na dva druhy, kde je rozhodující prvotní 

informace o mimořádné události od oznamovatele, který nemusí vždy rozpoznat všechna 

rizika a nebezpečí události (např. zdroj ionizujícího zářeni v havarovaném automobilu). 

Pokud je od počátku nahlášena událost s výskytem ionizujícího záření, samotný průzkum 

včetně monitoringu ionizujícího záření je započat okamžitě po provedení kontroly 

detekčního přístroje během cesty na místo mimořádné události. Zasahující hasiči se během 

jízdy vybaví osobními, nebo kolektivním dozimetrem (SOR/R-20) a příslušným 

radiometrem (DC-3E-98, URAD U-115, popřípadě DC-3H-08), kterým je jednotka 

vybavena. Pokud je během jízdy k zásahu zaznamenán zvýšený dávkový příkon blížící se 

k 0,5 μGy.h
-1

 je potřeba okamžitě zastavit a dále se s vozidlem k místu události 

nepřibližovat (10 μGy.h
-1

 je hranice bezpečnostní zóny viz níže). V ostatních případech se 

zastaví ve vzdálenosti minimálně 50 m (dle řádu chemické služby) od předpokládaného 

zdroje ionizujícího záření a v této vzdálenosti se vytyčí předběžná ochranná zóna.  

Pokud ovšem informace od oznamovatele neobsahují zmínku o ionizujícím záření, 

ale popisují požár, dopravní nehodu a jiné běžné události, je případné přítomné záření 

detekováno osobními dozimetry zasahujících jednotek při překročení hodnot nastavených 

alarmů, pokud tato informace nebyla zjištěna dříve z dostatečné vzdálenosti, kde se zdroj 

záření ještě neprojevuje. Na základě zjištění těchto dodatečných informací o události musí 

velitel zásahu operativně jednat a oznámit vše na operační a informační středisko 

a přizpůsobit těmto skutečnostem postup všech prací, včetně zavedení stálého 

monitorování hodnot dávkového příkonu popřípadě plošné aktivity a ekvivalentních dávek 

všech zasahujících, stanovení ochranných zón a případné odsunutí techniky a týlu do 

vnější zóny. Poté zásah probíhá stejně jako v prvním případě. 

Další průzkum místa události probíhá s příslušnými dozimetrickými 

a radiometrickými přístroji a nejvyšší ochranou v ochranných protichemických oblecích 

s použitím izolačního dýchacího přístroje pro zamezení případné kontaminace v případě 

rozptýleného ZIZ. Při průzkumu samotného místa mimořádné události je potřeba bez 

prodlení poskytnout první pomoc zraněným osobám a přemístit je z dosahu ZIZ popřípadě 

provést jejich dekontaminaci a uskutečnit veškerá zdůvodněná a optimalizovaná opatření, 

nutná pro ochranu obyvatel a zasahujících jednotek, včetně případné evakuace obyvatel 

místa události i s jejím blízkým okolím.  
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Evakuace, pokud je nevyhnutelná, musí proběhnout bez zbytečného odkladu 

nejkratší možnou cestou z nebezpečné zóny od ZIZ a pokud to místo události umožňuje 

proti případnému větru. Před evakuací je třeba vyzvat obyvatele vhodným způsobem 

(např. rozhlasem apod.) k uzavření oken a připravení se na evakuaci. Vytýčit bezpečnostní 

zónu pomocí radiometru nebo zásahového dozimetru za použití vyhledávacího režimu, na 

hranici dávkového příkonu 10 μGy·h
-1

, nebo 10 Bq·cm
-2

 a nebezpečnou zónu na hranici 

1 mGy·h
-1

 nebo 1 kBq·cm
-2

 a přitom si počínat zvláště opatrně a postupovat po vytyčované 

hranici až do počátečního bodu aby tím vznikla uzavřená zóna, kterou je nutno 

dostatečným způsobem označit, například výstražnou páskou či jiným dobře 

rozpoznatelným způsobem.  

Obě tyto stanovené hodnoty sloužící pro hranice bezpečnostní a nebezpečné zóny, 

velitel zásahu okamžitě hlásí na operační a informační středisko. Naměřením hodnoty pro 

stanovení bezpečnostní zóny se definitivně potvrzuje přítomnost ZIZ a na základě této 

informace je prostřednictvím operačního a informačního střediska povolána výjezdová 

skupina chemické laboratoře, podle předem stanovené příslušné územní působnosti a celá 

událost je ohlášena Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a Policii ČR. Podle vážnosti 

a rozsahu události si může velitel zásahu vyžádat odborníky SÚJB pro případné 

poradenství v místě zásahu.  

Pokud zasahující musí pracovat v bezpečnostní nebo nebezpečné zóně je povinnost 

toto oznámit SÚJB spolu s časy vystavení zasahujících záření případně zakreslit polohu 

ozářených osob a ZIZ. Soustředění jednotek probíhá mimo bezpečnostní zónu v tzv. vnější 

zóně. Pro bezpečnostní a nebezpečnou zónu je potřeba zavést zvláštní režimová opatření 

a bezpečnostní zásady. Zejména uzavřít místo zásahu, omezit pohyb zasahujících osob. 

Podle rozsahu události omezit pohyb na méně než sto hodin za rok na obvodu bezpečnostní 

zóny (byla by překročena dávka ročního limitu pro obyvatele 1 mSv) a méně než 50 h za 

pět let na obvodu nebezpečné zóny (došlo by k překročení ročního limitu pro radiační 

pracovníky tj. 50 mSv).  

Při průzkumu se vyhodnocují dosud známé informace o události a příznaky které 

daly podnět jejímu vzniku. Těmito příčinami mohou být: dopravní nehoda, požár, výbuch, 

nález neznámého předmětu apod. Jestliže je uzavřený ZIZ ohrožován požárem nebo jiným 

vlivem je potřeba učinit opatření k zabezpečení ochranné schránky ZIZ a zamezení 
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případné destrukci schránky vlivem požáru. Pokud dojde k ozáření osob je potřeba zajistit 

jejich dopravu do speciálního nemocničního zařízení. [11] 

Před zahájením bezprostředně nutných prací v bezpečnostní a nebezpečné zóně se 

musí předem podle dostupných údajů vypočítat ochranná doba pobytu (viz Tabulka 5) 

zasahujících a předpokládaný dávkový příkon v místě zamýšlené práce, rozhodující je 

potom absorbovaná ekvivalentní dávka počítaná dozimetrem při samotné práci. Při 

samotné práci v zónách se dodržují základní principy radiační ochrany. [12] [37] 

Tabulka 5: Doby pobytu a dávkových příkonů [37] 

Doby pobytu při zásahu pro tolerovanou dávku DL = 1 mGy  

Doba pobytu  
hod 100 50 20 10 5 3,3 2,5 2 1   

 

min   60 40 30 15 6 

Příkon 
μGy.h-1 10 20 50 100     

mGy.h-1   0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,5 2 4 10 

Doby pobytu při zásahu pro tolerovanou dávku DL = 50 mGy  

Doba pobytu 
hod 5000 2500 1000 500 250 100 50 25 10 5 2,5 1   

min     60 30 15 6 3 

Příkon 
μGy.h-1 10 20 50 100     

mGy.h-1   0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 

Odhad dávkových příkonů P v různých vzdálenostech od zdroje na otevřeném terénu 

Vzdálenost od zdroje 

P ve vzdálenosti  

Naměřený dávkový příkon P 

mGy.h
-1 Naměřený dávkový příkon P mGy.h

-1 

1 m 10 20 50 100 200 500 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 

2 m 2,5 5 12,5 25 50 125 250 500 1,25 2,5 5 12,5 25 50 125 250 

5 m 0,4 0,8 2 4 8 20 40 80 200 400 0,8 2 4 8 20 40 

10 m   0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1 2 5 10 

20 m   0,25 0,5 1,25 2,5 5 12,5 25 50 125 250 500 1,25 2,5 

50 m   0,2 0,4 0,8 2 4 8 20 40 80 200 400 

100 m   0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 

Legenda Bezpečnostní zóna P ≥ 10 μGy.h-1 

         

  

  Nebezpečná zóna P ≥ 1 mGy.h-1                     

Základní principy radiační ochrany: 

 Zachovávat pokud možno co největší vzdálenost od ZIZ. Intenzita slábne se 

čtvercem vzdálenosti od ZIZ, např. dvounásobná vzdálenost sníží intenzitu 

dávkového příkonu 4×). 

 Zdržovat se v blízkosti zdroje co možná nejkratší dobu. 

 Využívat jakékoliv stínění dostupné v místě zásahu (např. zeď, skála, automobil) 

a nevystavovat se tak přímému záření. 

 Zamezovat rozviřování prachu kvůli případnému rozšíření kontaminace. 
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 Uplatňovat principy zdůvodnění a optimalizace. 

4.1.1 Měření veličin u zásahu 

Při měření dávkového příkonu záření gama je potřeba mít na paměti, že záření se 

v prostoru projevuje podobně jako zdroj světla a může být stíněný. Nachází-li se tedy ZIZ 

například v ochranném silnostěnném kovovém barelu který leží na boku a má otevřené víko, 

může být zaznamenán skokový nárůst dávkového příkonu při vstupu do pole záření, které 

vychází z ochranného obalu rovně ven, pouze otevřeným víkem (hranice tma-světlo). 

Obdobný případ může nastat například při postupu vyhledávání za roh domu. V tuto chvíli 

může být zasahující, který se dostal velmi blízko ZIZ, vážně ohrožen na zdraví či dokonce 

životě. Proto je potřeba určité zkušenosti zasahujících ve vyhledávání ZIZ.  

Při vyhledávání se postupuje velmi opatrně a předvídavě a měřicím přístrojem nebo 

jeho sondou se postupně měří dávkový příkon v úrovni hrudníku, hlavy, nohou a různých 

směrů předpokládaného ZIZ, přičemž ruka musí být natažena co nejdále od těla. Při výše 

zmiňovaném obcházení domu musí být za rohem nejprve změřen dávkový příkon 

nataženou rukou a v různých výškových úrovních a teprve pak pokud nehrozí nebezpečí 

lze postupovat dále. Pokud by se tedy za rohem nacházelo silné pole záření, byla by mu 

vystavena pouze ruka namísto celého těla zasahujícího.  

Při vyhledávání se používá nejrychlejší odezva přístroje, která je u většiny přístrojů 

používaných v HZS cca 1 s. Sonda přístroje musí být vhodným způsobem chráněna proti 

případné kontaminaci například polyethylenovým sáčkem. Měření plošné aktivity za 

účelem detekce rozptýlených částic radionuklidů na povrchu a tedy kontaminace 

(např. půda, automobil, ochranný oblek zasahujících apod.), probíhá obdobně jen 

s rozdílem nasměrování sondy kolmo na měřený povrch ze vzdálenosti přibližně 3 cm. 

Tato vzdálenost je určena konstrukcí detekční sondy pro záření beta, které je z hlediska 

povrchové kontaminace a s tím související radiační ochrany nejvíce nebezpečné. Při tomto 

měření je nutno vyvarovat se případné kontaminaci přístroje nebo jeho obsluhy. Při zjištění 

zvýšených hodnot plošné aktivity a tedy rozptýlených radioaktivních látek je třeba zavést 

dekontaminační stanoviště a zde provádět dekontaminaci zasahujících, techniky apod. [21] 

 

 



Petr Vejnárek: Detekce a likvidace událostí s radioaktivním zářením v HZS 

2013  28 

4.1.2 Režimová opatření ochranných zón 

Režimová opatření ochranných zón lze zařadit do dvou druhů, ochranná 

a bezpečnostní. Ochranná opatření spočívají v dodržování pravidel radiační ochrany 

v podobě redukování pobytu zasahujících osob v zónách, permanentním měřením, 

vyhodnocováním a sledováním ekvivalentních dávek, které obdržely všechny zasahující osoby 

a vedení evidence o těchto osobách v souladu s platnými předpisy (§ 84 vyhlášky 

č. 307/2002Sb., v platném znění), zavedením dozimetrických kontrol na hranici 

bezpečnostní zóny, zajištění dekontaminace osob i věcných prostředků popřípadě techniky. 

Bezpečnostní opatření spočívá v zamezení přístupu nepovolaných osob, shromažďování 

důkazných prostředků a materiálů k zajištění úspěšného vyšetřování příčiny vzniku 

radiační mimořádné události, případné dohledávání podezřelých osob. [4] [11] 

Z hlediska nebezpečí kontaminace zasahujících případným rozptýleným ZIZ je 

nutno použít kompletní ochranu zasahujících spočívající v ochraně dýchacích cest 

použitím izolačního dýchacího přístroje a protichemického plynotěsného přetlakového 

obleku který i při protržení dokáže po určitou dobu zamezit vniknutí cizích látek do vnitřku 

obleku. Po zásahu je nutno provést dekontaminaci před vysvlečením obleku. Další ochrana 

před kontaminací spočívá v určitých zásadách na místě zásahu, například zamezení 

přenesení kontaminovaných věcných prostředků, techniky nebo jiných předmětů do vnější 

zóny bez předchozí dekontaminace. Dodržování hygieny jako mytí rukou apod. Důležité 

opatrnosti je třeba dbát při konzumaci potravin nebo pití zejména pokud je podezření že 

došlo k rozptýlení ZIZ do vzduchu. Sledování povětrnostních podmínek, kvůli možnému 

roznesení radioaktivních látek větrem, mimo ochranné zóny. [11] 

4.2 Dekontaminace 

Dekontaminace je soubor postupů a metod, včetně věcných prostředků pro ni 

určených, sloužící k odstranění nebezpečné látky a pro snížení rizika zdravotních následků 

a jiných ztrát. Za účelem odstranění radioaktivních látek se dekontaminace podle Řádu 

chemické služby nazývá dezaktivace. [33] 

Dekontaminační pracoviště slouží k vlastnímu dekontaminování zachráněných 

a zasahujících osob, technických prostředků případně zásahové techniky. Jedná se o jediný 

výstup z bezpečnostní zóny. Pokud to zásah umožňuje, zřizuje se na návětrné straně místa 
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události, mezi hranicí bezpečnostní a vnější zóny, aby nedocházelo k vynášení radioaktivních 

látek větrem, mimo prostor zásahu a tím i případné kontaminaci dalšího území.  

Dekontaminační stanoviště (Obrázek 16) třeba i zjednodušené musí být zajištěno 

před vstupem zasahujících do nebezpečné zóny. Zjednodušené dekontaminační pracoviště 

se buduje pomocí provizorně vytvořené záchytné vany z nepropustné plachty a zavodněné 

hadice stočené do kruhu. Oplach osob probíhá pomocí roztříštěného proudu z CAS. Ve 

výbavě některých jednotek je plnohodnotné dekontaminační pracoviště, které obsahuje 

vlastní dekontaminační stan s rozvodem vody a sprchou se smetáčkem, jímací vany včetně 

rohoží a čerpadla pro přečerpávání, uzavíratelné kontejnery nebo sudy na kontaminované 

prostředky a vodu, osvětlení včetně elektrocentrály, čerpadlo s ohřevem vody 

a dávkovačem dekontaminačního činidla pro vlastní dekontaminaci.  

Rozložení všech prostředků na stanovišti má svá pravidla, dle řádu chemické 

služby. Po zásahu musí být zachycená kontaminovaná voda z jímacích van přečerpána do 

nádob k tomuto účelu určených a musí být odpovídajícím způsobem zajištěna její 

likvidace. Pracoviště obsluhuje dostatečný počet příslušníku, vybavených o stupeň nižší 

ochranou než zasahující (IDP, respirátor, protichemický oblek) a vhodným přístrojem pro 

měření povrchové kontaminace. [33] [39] 

 

Obrázek 16: Schéma dekontaminačního stanoviště (Zdroj: www.hzscr.cz) 

 

 

http://www.hzscr.cz/
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Legenda k Obrázku: 

1. Místo pro odložení použitých a kontaminovaných věcných prostředků. 

2. Záchytné vany vybavené rošty pro provádění hrubé očisty protichemického ochranného oděvu a nánosu 

dekontaminačního činidla, která je vybavena vhodným ručním postřikovačem, popř. nádobou na 

dekontaminační činidlo a smetáčkem. 

3. Dekontaminační sprcha, která je umístěna v další záchytné vaně vybavené rošty. 

4. Místa pro kontrolu účinnosti dekontaminace. 

5. Prostor pro svlékání protichemického ochranného oděvu včetně nádob na použité oděvy. 

6. Prostor odkládání dýchacích přístrojů. 

7. Prostor opětovného vystrojení. 

4.2.1 Dekontaminace osob 

Každá osoba opouštějící bezpečnostní zónu se musí dostavit na dekontaminační 

stanoviště s dostatečnou zásobou vzduchu v IDP na případnou dekontaminaci. Zde před 

vstupem odloží veškeré použité a kontaminované věcné prostředky do připravených nádob 

(věcné prostředky, které budou používány další skupinou, se odkládají na určeném místě 

v bezpečnostní zóně). Před vlastní dekontaminací je provedena dozimetrická kontrola 

kontaminace. Pokud je naměřená hodnota povrchové kontaminace nižší než 10 Bq·cm
-2

 

dekontaminace nemusí být provedena. Pokud je hodnota vyšší než 10 Bq·cm
-2

 provádí se 

suchý způsob dekontaminace ometením smetáčkem apod., přitom je kladen důraz na 

záhyby obleku, rukavice a boty (místa nejpravděpodobnějšího styku s radioaktivní látkou). 

Poté je opět provedeno kontrolní měření. Pokud je hodnota měření nižší než 10 Bq·cm
-2

 

dekontaminace je ukončena. Jestliže je ovšem hodnota vyšší než 10 Bq·cm
-2

, musí být 

proveden mokrý způsob dekontaminace. Ten se provádí za pomoci detergentů a smáčedel 

s následným oplachem vodou. Následuje opětovná dozimetrická kontrola s rozhodující 

hodnotou 10 Bq·cm
-2

.  

Při negativním nálezu povrchové kontaminace je proces ukončen. Pokud je však 

nález pozitivní, opakuje se mokrý způsob dekontaminace s následnou kontrolou a pokud je 

i tehdy naměřena hodnota plošné aktivity na povrchu obleku vyšší než 10 Bq·cm
-2

 

zasahující se vysvlékne s tím, že rukavice a ochranu dýchacích orgánů odkládá jako 

poslední. Provede se dozimetrická kontrola příslušníka ve spodním oděvu. Jestliže je 

hodnota opět vyšší než 10 Bq·cm
-2

, musí se příslušník zcela vysvléci a provést 

dekontaminaci celého povrchu těla. V případě že hodnota plošné aktivity příslušníka 

neklesla pod 10 Bq·cm
-2

 vzniká podezření na vnitřní kontaminaci a příslušník je 

neprodleně vyslán k lékařské kontrole do střediska speciální zdravotnické péče. 

O kontaminaci vystaví pracovníci dekontaminačního stanoviště záznamový list o měření 
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kontaminace osob (viz Příloha č. 1). Při dekontaminaci zasažených osob se postupuje 

obdobným způsobem včetně vyplachování úst, očí a nosu. Poté vždy následuje lékařská 

prohlídka. [33] [39] 

4.3 Likvidace mimořádné události 

Z hlediska likvidace mimořádné události s radioaktivní látkou je postup prací po 

celou dobu zásahu volen na základě doporučení od SÚJB, přičemž tato komunikace do 

příjezdu odborníků probíhá přes operační středisko. SÚJB zabezpečuje nepřetržitý provoz 

pracoviště, které může přijímat hlášení o nálezech případně mimořádných událostí 

spojených radioaktivními, chemickými a biologickými nebezpečnými látkami. Po příjezdu 

odborníků SÚJB na místo zásahu zhodnotí situaci a zvolí vhodné postupy k minimalizaci 

všech rizik a způsob odstranění jaderného materiálu.  

K činnostem souvisejících s likvidací uděluje SÚJB povolení externím právnickým 

osobám při splnění přísných podmínek a na dobu určitou. Seznam těchto subjektů 

s oprávněním k dohledávání a určování ZIZ v záchytech nebo nálezech radioaktivních 

materiálů a jejich převzetí a nakládání s nimi je k dispozici na internetových stránkách 

SÚJB. Tyto subjekty pak následně povolává SÚJB k samotné likvidaci mimořádné události 

včetně dekontaminace a sanace prostředí a odstranění ZIZ. Sanace prostředí mimořádné 

události může být v případě rozptýlených radioaktivních látek velmi nákladná a časově 

náročná činnost, spočívající v oplachování celého zasaženého prostoru vodou spolu 

s detergenty a smáčedly a vytěžení zeminy zasažené radioaktivní látkou do hloubky 

stanovené podle míry kontaminace na základě radiačního průzkumu půdy. [40] [41] 
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5 LEGISLATIVA 

Na bezpečné využívání zdrojů ionizujícího záření v ČR, dohlíží Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost. Základní právní předpis je často označovaný také jako atomový 

zákon: 

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

záření a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění který upravuje: 

 Zabezpečení osob a životního prostředí před ionizujícím zářením. 

 Způsoby využití jaderné energie a ionizujícího záření a ostatní činnosti s tím 

související a dozor nad nimi včetně ukládání pokut.  

 Přípravu a provádění zásahů při radiačních nehodách. 

 Požadavky na zajištění občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody 

 Způsob bezpečného nakládání s radioaktivním odpadem. [31] 

K dalším předpisům, které se týkají řešené problematiky, patří Vyhláška Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Vyhláška upravuje spolu s právem evropských společenství 

podrobnosti ke způsobům a rozsahům zajištění radiační ochrany na pracovištích nebo 

v souvislosti s výkonem práce. Pravidla pro přípravu a provádění zásahů a zároveň stanoví 

směrné hodnoty pro tyto zásahy včetně limitů ozáření. Klasifikuje zdroje ionizujícího 

záření. Stanovuje rozsah a způsoby nakládání se zdroji ionizujícího záření, radioaktivními 

odpady. Definuje veličiny, parametry a jejich sledování, měření, hodnocení a evidenci 

včetně způsobu jejich předávání Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost a ostatní důležité 

skutečnosti z hlediska radiační ochrany. Stanoví bezpečný provoz zdrojů ionizujícího 

záření pomocí technických a organizačních podmínek na pracovišti. Popisuje nakládání 

s radioaktivními odpady. [4] 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se 

o stěžejní zákon, kterým se řídí celý systém HZS. Stanovuje povinnosti ministerstev, 

státních orgánů, právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a fyzických 

osob. Vytváří mimo jiné podmínky pro ochranu zdravý, života a majetku osob při 

mimořádných událostech včetně těch s výskytem ionizujícího záření. Stanovuje povinnost 

osobní nebo věcné pomoci při zásahu a zároveň kdy tato povinnost nemusí být dodržena. 
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Postupy náhrad škod a ušlých zisků. Organizuje strukturu HZS, členění a druhy jednotek. 

Stanovuje řízení činností, odbornou a fyzickou přípravu příslušníků. [42] 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Definuje základní povinnost státu o ochraně zdraví, životů, majetku, 

svrchovanosti a celistvosti území. Jsou-li tyto povinnosti porušeny nebo ohroženy, může se 

vyhlásit podle povahy ohrožení některý z krizových stavů (nouzový stav, stav ohrožení 

státu nebo popřípadě válečný stav). Zákon popisuje kdo, kdy, jakým způsobem a pro jaké 

území má oprávnění tyto stavy vyhlásit. Stanovuje složky, které se starají o bezpečnost 

České republiky. Tyto složky jsou: ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, 

záchranné sbory a havarijní služby. Určuje bezpečnostní radu státu. [43] 

Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Popisuje Hasičský záchranný 

sbor České republiky z pohledu jeho organizace úkolů a postupů řízení. Práva a povinnosti 

všech příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR včetně jejich prokazování příslušnosti 

k hasičskému záchrannému sboru a jejich oprávnění nosit služební stejnokroj. [44] 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon vymezuje integrovaný záchranný systém 

a definuje jeho složky.  

Složkami základními jsou Hasičský záchranný sbor včetně jednotek zařazených do 

plošného pokrytí, Zdravotnická záchranná služba a Policie české republiky. Základní složky 

zajišťují nepřetržitou pohotovost pro případný zásah a jsou celoplošně rozmístěny po celé 

republice. Ostatními složkami jsou: vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní 

ozbrojené bezpečnostní sbory, ostatní záchranné sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 

havarijní, pohotovostní a podobné odborné služby a jiné předem nasmlouvané organizace, 

sdružení a služby. Tyto složky poskytují pomoc při událostech na vyžádání. Definuje stálé 

řídící orgány pro koordinaci všech složek integrovaného záchranného systému a jejich 

povinnosti a oprávnění.  

Pro tento účel slouží operační a informační střediska kraje a generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru. Stanovuje postavení a úkoly státních orgánů a orgánů 

územních samosprávních celků při provádění záchranných a likvidačních pracích. Popisuje 

prověřovací a taktické cvičení složek integrovaného záchranného systému. Organizaci 
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záchranných a likvidačních prací v místě zásahu včetně oprávnění vyžadovat pomoc. 

Definuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob a fyzických osob oprávněných 

k podnikání v rámci mimořádných událostí. Kontroly dodržení a ukládání pokut včetně jejich 

výše při nesplnění povinností vyplívajících z tohoto zákona. Způsoby náhrady škody vzniklé 

v přímé souvislosti s prováděním záchranných a likvidačních prací mimořádné události 

pokud poškozený není viníkem. Stanovuje způsoby financování integrovaného záchranného 

systému. Pro tento zákon byly vydány prováděcí předpisy: [45] 

Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje zásady koordinace 

a součinnosti složek integrovaného záchranného systému včetně práv a povinností velitele 

zásahu. Zásady a postupy spolupráce operačních a informačních středisek základních složek 

integrovaného záchranného systému a podrobnosti o jejich úkolech. Popisuje způsoby vedení 

a obsah dokumentace systému a podrobnosti o stupních poplachů (3 stupně a tzv. zvláštní 

stupeň), poplachových a havarijních plánů.  

Podrobnosti o zpracování vnějšího havarijního plánu jaderného zařízení nebo 

pracoviště velmi významným zdrojem ionizujícího záření. Stanovuje zásady způsobu krizové 

komunikace a spojení v integrovaném záchranném systému. [46] 

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon se zabývá civilní ochranou, jejím zřizováním, 

obsahem věcných prostředků a postupy při odborné přípravě jejich personálu. Stanovuje 

způsob varování a vyrozumění obyvatelstva o možném ohrožení včetně poskytování 

tísňových informací. Způsoby provádění zabezpečení a organizace evakuace a poskytování 

úkrytu. [47] 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon) ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se zabývá působností a pravomocemi 

státních orgánů a orgánů územních samosprávních celků při přípravách na krizové situace 

(mimo zajišťování obrany státu před vnějším napadením) a ochranu kritické infrastruktury. 

Definuje orgány krizového řízení a jednotlivé krizové stavy, včetně oprávnění, omezení, 

zákazů, povinností při jejich vyhlášení. Stanovuje bezpečnostní rady a krizové štáby. 

Finanční zabezpečení krizových opatření a zabezpečení informačních systémů krizového 
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řízení. Popisuje práva a povinnosti osob jejich kontrolu, správní delikty a náhrady škod. 

Pro tento zákon byly vydány prováděcí předpisy: [48] 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona 

č. 240/2000 Sb., (krizový zákon). Popisuje označování, evidenci, manipulaci a ukládání 

písemností a jiných materiálů obsahující zvláštní skutečnosti a postupy při určování osob 

ke styku s nimi. Určuje obsah činností bezpečnostní rady a krizového štábu včetně jejich 

složení. Stanovuje náležitosti a způsoby zpracování krizového plánu a plánu krizové 

připravenosti. [49] 

Vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona 

č. 240/2000 Sb., (krizový zákon). Stanovuje podmínky a způsoby vykonávání péče o děti 

ve školských zařízeních při krizových stavech, pokud tuto péči nemohou vykonávat rodiče 

nebo jiní zákonní zástupci. [50] 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje 

hospodářská opatření pro vyhlášené jednotlivé krizové stavy (stav nebezpečí, nouzový 

stav, stav ohrožení státu a válečný stav). Systém hospodářských opatření mobilizací 

a působnosti jednotlivých orgánů v něm. Pohotovostní zásoby a jejich využití, které vytváří 

Správa státních hmotných rezerv. [51] 

Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, 

ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje právní poměry příslušníků bezpečnostních 

sborů, jejich odměňování a organizační věci služby včetně všech náležitostí a podmínek 

pro výkon a zařazení do služby. Bezpečnostními sbory jsou: Policie České republiky, 

Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská služba 

České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Bezpečnostní informační 

služba a Úřad pro zahraniční styky a informace. Definuje výkon služby včetně zabezpečení 

vzdělávání, výzkumu a dalších podmínek. [52] 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů. Vyhláška popisuje plošné pokrytí území jednotkami požární 

ochrany, barevné označení jejich vozidel, lodí a letadel, vnitřní organizaci a způsob 

zřizování jednotek a jejich vybavení technikou a věcnými prostředky. Popisuje operační 

řízení od vyhlášení poplachu přes výjezd jednotky, doprava na místo zásahu, průzkum, 
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záchrana osob zvířat a majetku, zdolávání požáru, střídání hasičů při zásahu a nakonec 

předání místa zásahu. Definuje akceschopnost jednotky. Stanovuje zásady velení a činnosti 

hasičů při zásahu a jejich odbornou a fyzickou přípravu. Způsoby prokazování oprávnění 

hasičů, náležitosti udělování medailí a funkčních označení stejnokrojů. [53] 

5.1 Přeprava zdrojů ionizujícího záření 

Přeprava jakýchkoliv radioaktivních látek na území ČR podléhá přísným 

legislativám v podobě zákona č. 18/1997 sb. (atomový zákon), vyhláškou státního úřadu 

pro jadernou bezpečnost č. 317/2002 Sb. (o typovém schválení a přepravě) a Evropská 

dohoda o mezinárodní silniční a železniční přepravě nebezpečných věcí (ADR, RID) 

a přepravě nebezpečných věcí lodí (ADN), nebo letadlem (ICAO/IATA). Předpisy 

stanovují povinnosti pro přepravce, podmínky a způsoby označení obalu zdroje 

ionizujícího záření a dopravního prostředku. Vozidlo musí být označeno výstražnou 

oranžovou tabulkou velikosti 40×30 cm s odpovídajícím Kemler a UN kódem 

přepravované radioaktivní látky (Obrázek 17). [31] [32] 

 

Obrázek 17: Výstražná tabulka oranžová (Zdroj: převzato a upraveno, www.mdcr.cz) 

Dále výstražnou tabulkou kategorie 7 žluté barvy podle kategorie zásilky 

(Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Výstražná tabulka kategorie 7 (Zdroj: www.mdcr.cz) 
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Kemlerův kód, který se nachází v horní části výstražné tabulky je mezinárodně 

uznávaný a respektovaný bezpečnostní prvek, vyjadřující hrozící nebezpečí přepravované 

látky pomocí dvou nebo třech číslic, případně doplněných písmenem X, které vyznačuje, 

že přepravovaná látka nesmí přijít do styku s vodou. Nebezpečí se zvyšuje opakovanými 

číslicemi (např. 33 vysoce hořlavá kapalina). Nula je pouze doplňující symbol pro splnění 

minimálního počtu číslic. Při přepravě radioaktivních látek se zpravidla užívá kód 70. [33] 

V následující Tabulce 6 jsou uvedeny Kemlerovy kódy. 

Tabulka 6: Kemlerovy kódy [33] 

Znak Nebezpečí 

1 výbušné látky 

2 nebezpečí úniku plynu při zvýšení (snížení) tlaku nebo chemické reakce 

3 hořlavost kapalin (par) a plynů 

4 hořlavost pevných látek 

5 oxidační působení (podporuje hoření) 

6 jedovatost 

7 radioaktivní látky 

8 žíravost - žíraviny 

9 nebezpečí spontánních, bouřlivých reakcí 

0 bez významu 

X zákaz styku látky s vodou 

Unikátní kód (UN) přiřazený určité nebezpečné látce, nebo skupině látek 

s podobnými vlastnostmi složený ze čtyř číslic. Na základě zjištění tohoto kódu, může 

velitel zásahu pomocí registru nebezpečných látek (seznam všech UN kódů s přesným 

popisem nebezpečné látky), nebo prostřednictvím operačního střediska přesně určit o jakou 

nebezpečnou látku se jedná a s tím spojená rizika pro zasahující. Pro radioaktivní látky je 

vyhrazeno dvacet pět kódů, které jsou uvedeny v Tabulce 7. [33] [34] 

Tabulka 7: UN kódy radioaktivních látek [34] 

2908 2913 2977 3324 3329 

2909 2915 2978 3325 3330 

2910 2916 3321 3326 3331 

2911 2917 3322 3327 3332 

2912 2919 3323 3328 3333 

Podle vyhlášky SÚJB č. 317/2002 Sb. (o typovém schválení a přepravě) musí být 

zásilka označena a přiřazena jedné z následujících kategorií: [35] 
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I. Běžné zásilky - pokud je hodnota dávkovém příkonu na vnějším povrchu 

zásilky menší než 5 μSv·h
-1

. Jsou označovány výstražnou tabulkou, která je 

uvedena na Obrázku 19. 

 

Obrázek 19: Výstražná tabulka kategorie I (Zdroj: www.mdcr.cz) 

II. Zásilky s doprovodem – jestliže je hodnota dávkového příkonu vnějšího 

povrchu od 5 μSv·h
-1

 do 0,5 mSv·h
-1

 a ve vzdálenosti 1 m od zásilky do 

0,1 mSv·h
-1

. Označeno tabulkou, která je na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20: Výstražná tabulka kategorie II (Zdroj: www.mdcr.cz) 

III. Tato kategorie zásilek s doprovodem se dále dělí podle použití: 

a. Zásilky pro speciální použití s doprovodem - pokud je hodnota 

dávkového příkonu vnějšího povrchu zásilky od 0,5 mSv·h
-1

 do 2 mSv·h
-1

 

a ve vzdálenosti 1 m od zásilky do 0,1 mSv·h
-1

. Označuje se tabulkou, která 

je na Obrázku 21. 
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Obrázek 21: Výstražná tabulka kategorie III (Zdroj: www.mdcr.cz) 

b. Zásilky pro výlučné použití s doprovodem - jsou takové zásilky, které 

mají hodnotu dávkového příkonu vnějšího povrchu od 2 mSv·h
-1

 do 

10 mSv·h
-1

 a ve vzdálenosti 2 m od zásilky do 0,1 mSv·h
-1

. Jsou označeny 

tabulkou znázorněnou na Obrázku 22. 

 

Obrázek 22: Výstražná tabulka kategorie III (Zdroj: www.mdcr.cz) 

IV. Štěpné látky třídy 7 – pokud u radioaktivní látky hrozí nebezpečí jaderné 

řetězové reakce. Označují se tabulkou znázorněnou na Obrázku 23. 

 

Obrázek 23: Výstražná tabulka Kategorie IV FISSILE (Zdroj: www.mdcr.cz) 
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6 ZÁVĚR 

V této práci jsem co nejjednodušeji a co nejpochopitelnějším způsobem popsal 

velice složité postupy vzniku ionizujícího záření včetně používaných veličin a jednotek, 

jeho chování v prostoru a hmotných látkách. Ze sledování případů ozáření člověka většími 

ekvivalentními dávkami je naštěstí díky sporadickému výskytu nemnoho dat, proto 

popisované účinky ionizujícího záření na lidskou tkáň vycházejí převážně z různých teorií 

a výzkumu. Detailní popis jsem věnoval používaným přístrojům zejména kvůli jejich 

složitosti a naprosto minimálním zkušenostem s nimi ze skutečných událostí. Naproti tomu 

vybavení příslušníků chemických jednotek, kteří mají vynikajícími znalosti této 

problematiky, není pro řadové hasiče až tak potřebné, a proto je zmíněno jen okrajově. 

Hlavní část práce byla věnována samotným činnostem a taktice při zásahu včetně 

důležitého procesu dekontaminace. Samotná likvidace radioaktivních látek je popsána 

pouze krátce. Důvodem je neúčast HZS na této činnosti, která je naprosto v kompetenci 

Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Poslední část práce je věnována platné legislativě 

spolu s přepravou radioaktivních látek, jelikož z hlediska výskytu radioaktivních látek 

které vyžadují zásah HZS je dopravní nehoda nejpravděpodobnější událostí. Spolu s tím 

jsou popsány související mezinárodní dohody a bezpečnostním označením, sloužící 

k prvotnímu vyhodnocení situace při mimořádné události. 

Závěrem je třeba upozornit na nevybavenost ostatních složek integrovaného 

záchranného systému dozimetrickými prostředky a z toho plynoucí nebezpečí ohrožení 

zdraví jejich příslušníků. Tímto problémem je třeba se zabývat a tyto složky dovybavit 

alespoň indikátory ionizujícího záření, které by při zásahu bez HZS upozornily na hrozící 

nebezpečí. Přehodnocením události by pak na místo události vyslané jednotky HZS 

dohlížely na radiační ochranu. 

Z hlediska největší pravděpodobnosti výskytu radioaktivních látek při dopravní 

nehodě, byla věnována část práce přepravě těchto látek a s tím související mezinárodní 

dohody a bezpečnostním označením, sloužícím k prvotnímu vyhodnocení situace při 

mimořádné události. 

Frekvence událostí s radioaktivními látkami se od roku 2002, kdy byly zařazeny 

jako samostatná položka ve statistických ročenkách HZS, průběžně snižuje. Díky tomu tak 
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hasiči zasahovali za posledních šest let pouze u dvou událostí. Z toho vyplývá další 

upozornění na ohrožení připravenosti jednotek z důvodů malých zkušeností s tímto typem 

událostí. Je proto potřeba zabránit riziku podceňování těchto událostí a zavést častější 

taktické nebo prověřovací cvičení za účelem získávání dalších zkušeností s radioaktivními 

látkami. Dozimetrické prostředky HZS jsou na velmi dobré úrovni, která se neustále 

zvyšuje postupnou modernizací, a proto v této oblasti tedy neshledávám žádné nedostatky. 
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Příloha č. 1 – Záznamový list o měření kontaminace osob 


