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Bakalářská práce se zabývá metodikou měření se zásahovým radiometrem DC-3H-08 a jeho 

využití u zásahu na radioaktivní látku. Úvodní část je zaměřena na obecné pojmy, fyzikální 

veličiny, jednotky a základní fyzikální vlastnosti ionizujícího záření. Dále jsou v teoretické 

pasáži popsány zdroje ionizujícího záření a jeho působení na živé organismy. Podstatnou 

součástí práce je i praktická část obsahující měření s radiometrem a určení vhodné metodiky. 

Na základě teoretické části je na závěr zpracováno modelové cvičení zásahu s využitím 
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This thesis deals with the methodology of measuring the action radiometer DC-3 H-08 and its 

use for the intervention of the radioactive matter. The first part is focused on general concepts, 

physical quantities, units and basic physical characteristics of ionizing radiation. Furthermore, 

the theoretical part describes the sources of ionizing radiation and its effects on living 

organisms. Essential part of thesis forms a practical work containing radiometer 

measurements and determination of appropriate methodology. In the last part the model 

exercise of the intervention with using radiometer DC-3 H-08 is created, which is based on 

the theoretical part. 
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1 Úvod 

Téma bakalářské práce jsem si vybral pro můj zájem v oblasti radioaktivního záření 

a otázek týkajících se jeho bezpečnosti. Zdroje ionizujícího záření se využívají v mnoha 

odvětvích, od zdravotnictví, kde se používají rentgenová diagnostická zařízení, po 

průmyslové aplikace nedestruktivního testování materiálů, či ve formě ionizačního hlásiče 

požáru aj. Rozšiřovaní uplatnění tohoto druhu odvětví přináší však určitá rizika. Příkladem 

můžou být požáry, nehody, krádeže, ale i neodborné zacházení se zdroji ionizujícího záření 

(dále jen ZIZ) v průmyslových objektech či lékařských zařízení. 

Již řadu let je globálně diskutována otázka teroristického zneužití jaderných materiálů, 

ZIZ, či zařízení z nich vyrobených. Jedná se o nebezpečí cíleného útoku na zařízení, které by 

únikem radioaktivního materiálu kontaminovalo určitou oblast. Za významné ohrožení 

v dnešním světě se stále objevujícími se novými konflikty je nutno považovat možné 

sestavění a využití takzvané „špinavé bomby“. Kromě militaristického zneužití je nutné také 

uvažovat o zneužití materiálu apolitickou skupinou lidí, jež nemá potřebné informace 

a vzdělání s nakládáním nebezpečného materiálu, a proto tento materiál v jejich rukou vytváří 

podobnou hrozbu té vojenské. Hrozba ozáření nebo kontaktu člověka s ionizujícím zářením 

nepochází pouze ze strany jedinců nebo skupin snažící se dosáhnout politických nebo 

společenských změn, ale taky z přírodních zdrojů záření, kdy se jedná o tzv. přirozené radiace 

na pozadí. 

Žádnou z výše jmenovaných možností, ať více či méně pravděpodobnou, nelze na území 

České Republiky zcela vyloučit, proto je nutné, aby zasahující jednotky měly k dispozici 

rychlá a přesná měřící zařízení, jež budou upozorňovat na ZIZ. 

Cílem mé bakalářské práce je zvolení vhodného výběru a popisu obecné metodiky měření 

se zásahovým radiometrem DC-3H-08. Kvůli tomu považuji za důležité provést měření ZIZ 

a následně toto měření vyhodnotit. Konkrétně se zaměřím na činnost s radiometrem při 

zásahu Hasičského záchranného sboru stanice Frýdek-Místek. 
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2 Rešerše 

Bakalářská práce je zaměřena na obecný postup měření ZIZ pomocí radiometru  

DC-3H-08. K dané problematice ionizujícího záření jsou vybrány a uvedeny ty 

nejpodstatnější publikace. 

PROUZA, Zdeněk a Jiří ŠVEC. Zásahy při radiační mimořádné události. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008, Spektrum (Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-046-3. Cílem této publikace je poskytnout 

informace složkám Integrovaného záchranného systému, které budou zasahovat v první fázi 

radiační mimořádné situace lokálního charakteru, a státním, místním institucím, jejichž 

pomoc při likvidaci následků takové události je nezbytná. Z publikace jsem využíval 

informace charakterizující principy detekce ionizujícího záření a problematiku týkající se 

zneužití druhů zářičů.  

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření. Ostrava: Dům techniky 

Ostrava, 2003. ISBN 80-02-01529-0. Sborník vytváří ucelený pohled na ochranu při práci se 

zdroji ionizujícího záření. V knize jsou například zmíněny základy ionizujícího záření, 

principy detekce, biologické účinky a zdravotní péče o pracovníky v riziku ionizujícího 

záření. Z této knihy jsem pro potřeby bakalářské práce čerpal informace o klasifikaci zdrojů, 

monitorování povrchů a vnitřní kontaminace zářiči. 

HERMAN. Zásahový radiometr DC-3H-08: Návod k obsluze a údržbě.  Černá Hora: VF, a.s., 

2008. Návod k obsluze seznamuje uživatele s vlastnostmi,  používáním, správným postupem 

montáže a údržby radiometru DC-3H-08, model K0733-01. Obsahuje popis konstrukce, 

princip činnosti, technické parametry zařízení a jeho příslušenství. Dále jsou zde popsány 

praktické postupy při manipulaci s radiometrem. Pro účely bakalářské práce jsem čerpal 

základní pojmy, definice a metodiku používání radiometru v terénu. 
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3 Základní fyzikální vlastnosti ionizujícího záření 

V této části jsou vysvětleny základní fyzikální vlastnosti ionizujícího záření, jeho dělení 

a také zdroje přirozené a umělé radioaktivity. 

3.1 Ionizující záření 

Ionizující záření (dále jen IZ) je záření emitované radioaktivními nuklidy nebo 

generátory záření a představuje proud hmotných částic resp. fotonů. Při průchodu prostředím 

vyvolává toto záření intenzivní ionizaci, tj. vznik iontů v prostředí, jímž prochází. Každou 

jednotlivou ionizací či excitací (vybuzením) se energie ionizující částice zmenší o hodnotu 

příslušné ionizační nebo excitační energie. Jelikož ta představuje jen malou část původní 

energie částice, vytváří každá částice podél své dráhy velké množství iontů a excitovaných 

stavů. Částice tak odevzdává látce svoji energii postupně, až nakonec ztratí schopnost dále 

ionizovat a excitovat – dochází k absorpci částice. Je-li vrstva látky, kterou záření prochází, 

dostatečně silná, odevzdají všechny částice látce veškerou energii a záření je v látce 

absorbováno úplně. Pokud je vrstva látky slabší, záření se neabsorbuje úplně, jistá část záření 

látkou prochází, má však zmenšenou intenzitu i energii.  

Podle způsobu interakce rozlišujeme záření přímo ionizující a nepřímo ionizující. 

K prvnímu druhu patří např. nabité částice, které interagují přímo s orbitálními elektrony, 

a způsobují tak ionizaci prostředí. Zato nepřímo ionizující záření (neutron nebo některé složky 

elektromagnetického záření) předává svoji energii elektronům nebo atomovým jádrům, které 

následně přímo ionizují. 

3.2 Druhy zdrojů ionizujícího záření 

Zdrojem ionizujícího záření mohou být radionuklidy (prvky s nestabilními jádry) nebo 

různé generátory (např. rentgenová lampa). Atomy všech látek se skládají ze tří druhů částic: 

protonů, neutronů a elektronů. Protony a neutrony tvoří jádro atomu, kde je soustředěna 

prakticky veškerá hmotnost atomu. Elektrony obíhají kolem jádra po přibližně kruhových 

drahách v relativně značných vzdálenostech. 

Ne všechny kombinace počtu protonů a neutronů tvoří stabilní jádra. Lehká jádra (A < 20) 

se skládají z přibližně stejného počtu protonů a neutronů, v těžších jádrech se podíl neutronů 

stále zvyšuje. Kladně nabité protony se navzájem elektrostaticky odpuzují a toto odpuzování 

je v jádrech s více než deseti protony tak silné, že ke stabilitě jádra je zapotřebí přebytku 

neutronů, které vytvářejí přitažlivé síly. Hranicí schopnosti neutronů udržet jádro stabilní je 
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Obr. č. 3.1: Grafické znázornění faktorů radioaktivní zátěže na lidský organismus.[16] 

izotop bismutu 83Bi, jenž je nejtěžším stabilním nuklidem. Všechna těžší jádra jsou nestabilní 

a samovolně se rozpadají na jádra lehčí, která jsou stabilní nebo vedou ke stabilní konfiguraci 

jádra. Tento jev se nazývá přirozená radioaktivita a jejím původcem jsou přírodní zdroje. 

Vedle přirozené radioaktivity existuje také radioaktivita umělá, kdy nestabilita atomového 

jádra je vyvolána uměle (obvykle jadernou reakcí). Umělá radioaktivita se řídí stejnými 

zákonitostmi jako přirozená radioaktivita. K nejčastěji využívaným umělým radionuklidů 

patří 
60

Co,
 137

Cs, izotopy jodu, stroncia apod. 

Nejvíce jsme vystaveni záření, která pochází z přírodních zdrojů: z vesmíru, skal, půdy, 

vody a dokonce i z našich vlastních těl. Velikost radioaktivní zátěže na lidský organismus 

závisí na konkrétních místních podmínkách, ale během času se příliš nemění a zůstává 

relativně konstantní. Mezi nejčastější složky přirozené radioaktivity patří plyn radon, který 

vzniká rozpadem radioaktivních prvků v podzemí a jako plyn poté proniká na povrch. 

Intenzita záření, jež jsme vystaveni v přírodě, není pro náš organismus nijak škodlivá.  

K přírodním zdrojům ionizujícího záření patří kosmické záření a přírodní radionuklidy 

(tzv. terestrální zářiče). 
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3.2.1 Vlastnosti ionizujícího záření 

Alfa záření je hustě ionizující záření tvořené rychle letícími jádry helia skládající se ze 

dvou protonů a dvou neutronů. Kvůli vysoké hmotnosti svých částic jsou známy malou 

prostupností materiály. Ve vzduchu jsou to centimetry, ve vodě milimetry a ve tkáni setiny 

milimetrů. Protože částice alfa nesou dva elementární elektrické náboje, při průchodu 

prostředím velmi silně ionizují a rychle ztrácejí svoji energii. Schopnosti alfa částic jsou 

celkem bezvýznamné při povrchové kontaminaci, avšak při vnitřní kontaminaci je toto záření 

velice destruktivní na buňky živé tkáně. Proto je důležité bránit vstupu kontaminantu krytím 

možných vstupů (brány vstupu) do organismu. Kryjeme nos, ústa a případná poranění kůže. 

 

 

Původní jádro má N nukleonů a Z protonů. Částice alfa odnáší 2 protony a 2 neutrony. 

Vzniklé jádro bude mít tedy N-4 nukleony a Z-2 protony. V Mendělejevově periodické 

tabulce prvků bude posunuto o 2 místa doleva. 

Beta záření je proud rychle letících elektronů, které ve srovnání s jádry helia jsou velmi 

malé, mnohem lehčí, pohybují se při stejné energii mnohem rychleji a daleko méně ionizují. 

Jejich prostupnost materiály závisí na energii elektronů. Ve vzduchu jsou to metry, ve vodě 

centimetry a v látkách v závislosti na jejich hustotě centimetry až milimetry.  

Při emisi β
-
 záření se atomové číslo zmenší o 1, nový prvek se posune o jedno místo 

doprava v Mendělejevově periodické soustavě. 

Obr. č. 3.2: Schéma alfa rozpadu plutonia na uran.[17] 

 

α částice 
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β částice 

Obr. č. 3.3 : Schéma beta rozpadu rádia na aktinium. [17] 

 

 

 

Radioaktivita β
+
 se vyskytuje u radionuklidů s nadbytkem protonů. Nadbytečný proton se 

změní na neutron a pozitron. Neutron zůstává v jádře a pozitron e
+
 vyletí velkou rychlostí ven 

jako záření β
+
. Při radioaktivitě β

+
 se nukleonové číslo nemění, protonové číslo se zmenší 

o 1, dceřiné jádro se posune v Mendělejevově periodické tabulce o jedno místo doleva. 

Gama záření je elektromagnetické, tedy proud fotonů, jenž má vysokou průchodnost 

materiály. Jeho vlnová délka je od 0,01 nm po 1 nm. Vzniká při uvolňování energie z jader 

atomů častokrát současně se zářením alfa nebo beta. Toto záření díky své prostupnosti nelze v 

běžných podmínkách zcela zastavit. Při jeho odstínění hovoříme o tzv. polovrstvách, což 

znamená, že určitá tloušťka daného materiálu sníží účinky radiace na polovinu. Interakce 

gama záření s hmotným prostředím se výrazně odlišuje od interakce elektricky nabitých 

částic. Při průchodu prostředím uvolňují fotony elektricky nabité částice a předávají jim 

energii dodatečnou k tomu, aby byly schopné prostředí ionizovat a excitovat. Při průchodu 

gama záření hmotným prostředím dochází k následujícím interakcím. Fotony gama záření 

interagují s volnými nebo volně vázanými orbitálními elektrony za vzniku ionizace atomu 

(Comptonův jev) nebo excitace pevně vázaného elektronu gama zářením a uvolněním 

elektronu z atomového jádra (fotoelektrický jev). Index m (Obr. č. 3.4) označuje nestabilní 

mateřské jádro, které vyzařuje již výše zmiňované gama fotony. 

„Čisté“ gama zářiče se vyskytují pouze u umělých radionuklidů a u přírodních 

radionuklidů doprovází záření alfa a beta. Gama záření je nepřímo ionizující záření a jeho 
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dolet závisí na velikosti energie záření a na absorpčních vlastnostech prostředí, v němž se 

pohybuje. 

Záření gama má čárové spektrum, to znamená, že daný radionuklid emituje pouze fotony s 

určitými energiemi, které jsou pro jeho přeměnu charakteristické. U prakticky používaných 

zdrojů záření gama činí jeho energie desítky keV až jednotky MeV. K nejčastěji používaným 

zdrojům gama záření patří 
60

Co a 
137

Cs.  

 

Neutronové záření vzniká uvolněním neutronu z atomového jádra s dostatečnou energií. 

K důležitým interakcím patří rozptyl (snížení energie a změna směru pohybu neutronu) 

a radiační záchyt. Při záchytu se nově vzniklé jádro stává často nestabilním čili radioaktivním 

a dále se rozpadá. Při nárazu neutronu do jádra může dojít i k jeho štěpení. Tím vzniká 

energie využívaná v jaderném reaktoru nebo v jaderných zbraních. 

Rentgenové záření (dále jen RTG) má vlnovou délku od 1 nm po 100 nm. RTG záření je 

rovněž fotonové, elektromagnetické záření a jeho vlastnosti jsou podobné jako u gama záření. 

RTG záření, které se také nazývá záření X, rozlišujeme brzdné a charakteristické. 

Charakteristické záření vzniká při přechodu elektronů v atomu z vyšších energetických hladin 

do nižších, zatímco brzdné při zpomalení elektronu. Používá se v radiodiagnostice, 

v průmyslu či ve zdravotnictví a v radioterapii. Pro účely zásahu v prostředí, kde se nachází 

umělý zdroj RTG paprsků, je důležité, aby byl zdroj záření vypnutý, a tak nehrozilo nebezpečí 

ozáření. 

Elektromagnetické záření 

Obr. č. 3.4 : Proces deexcitace (stabilizace) atomového jádra emisí formou gama záření. [17]  
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4 Veličiny a jednotky používané v radiační ochraně 

Jako u každého fyzikálního jevu, který chceme kvantifikovat, je nutno i u radioaktivity 

stanovit veličiny a jednotky, v nichž budeme měřit její sílu, či velikost.  

4.1 Veličiny charakterizující zdroj ionizujícího záření 

Hmotnostní (nukleonové) číslo udává počet stavebních částic (nukleonů) v jádru atomu. 

Je dáno součtem protonů a neutronů v atomovém jádru. 

Poločas přeměny je časovým údajem určujícím dobu, za kterou se rozpadne polovina 

všech jader daného radionuklidu. Jsou popsány radionuklidy s poločasem přeměny v řádu 

zlomků sekund, ale i nuklidy s poločasy několik tisíc let. 

Aktivita je fyzikální veličinou udávajících počet radioaktivních přeměn radionuklidů za 

sekundu. Aktivita radionuklidů se udává v jednotkách Becquerel (Bq). 1 Bq je tedy aktivitou, 

při níž dochází k jedné jaderné přeměně za 1 sekundu. Míra aktivity se u jednotlivých 

radionuklidů liší. Jestliže budeme aktivitu vztahovat na jednotkovou hmotnost zářiče, 

mluvíme o hmotnostní aktivitě (Bq/kg). U plošných zdrojů, kdy aktivita působí na 

jednotkovou plochu zas o plošné aktivitě (Bq/m
2
) a u objemových zdrojů se obdobně setkáme 

s objemovou aktivitou (Bq/m
3
 nebo Bq/l). 

Energie emitovaných částic. Tato veličina je významná jednak proto, že energie 

emitovaných částic je jednoznačnou charakteristikou radionuklidu, který tyto částice emituje, 

ale taky proto, že vlastnosti záření (např. ionizace, dolet apod.) na energii výrazně závisí. 

Jednotkou energie je joule (J). Zde se však používá elektronvolt (eV), nebo jeho násobky 

(keV, MeV atd.), přičemž platí 1eV = 1,6.10
-19

 J. 

Většina radionuklidů není monoenergetická (tj. nevyřazuje záření pouze o jedné energii), 

proto charakterizujeme radionuklid energetickým spektrem, které rozděluje emitované částice 

podle jejich energie. Energetické spektrum máme dvojího typu: 

 Spojité – daný radionuklid emituje částice s energiemi od nuly až po určitou 

maximální energii (Obr. č. 4.1). 

 Čárové – daný radionuklid emituje částice pouze o určitých energiích 

(Obr. č. 4.1). 
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4.2 Veličiny charakterizující působení ionizujícího záření na látku 

Dávka (absorbovaná) je definována jako energie absorbována jednotkou hmotnosti. 

Jednotkou je Gray (Gy), má rozměr J.kg
-1

. 

Dávkový příkon vyjadřuje absorbovanou dávku za jednotku času. Jednotkou dávkového 

příkonu je gray za sekundu (Gy/s), v praxi se však používá nižší jednotky – mGy/h nebo 

µGy/h. 

Kerma je charakterizována jako součet počátečních kinetických energií všech nabitých 

částic uvolněných nenabitými ionizujícími částicemi v uvažovaném objemu látky o určité 

hmotnosti. Používá se v hodnocení účinku nepřímo ionizujícího záření. Jednotka je stejná 

jako u dávky, tj 1 Gy. V momentech, kdy mluvíme o přírůstku kermy za jednotku času, 

zavádíme další pojem a to kermový příkon. Jeho jednotkou je také gray za sekundu (Gy/s). 

4.3 Veličiny charakterizující biologické účinky ionizujícího záření  

Biologický účinek IZ závisí nejen na absorbované dávce, ale taky na druhu záření, neboť 

ne všechny ionizující částice způsobí stejnou zdravotní újmu. Tato skutečnost vedla 

k zavedení následujících veličin: 

Spojité Čárové 

Obr. č. 4.1: Spektra ionizujícího záření. [8] 
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Ekvivalentní dávka daného typu záření je součin radiačního váhového faktoru a dávky 

daného typu záření absorbovanou v organismu nebo jeho části. Jednotkou je Sievert (Sv). Je 

to veličina tkáňová. 

Efektivní dávka je veličina, která určuje míru postižení organizmu stochastickými účinky 

(vysvětlení níže) a je dána součtem vážených středních hodnot ekvivalentních dávek v tkáních 

či orgánech lidského těla. Efektivní dávka umožňuje vyjádřit radiační zátěž jediným číslem 

i při nerovnoměrném ozáření či při ozáření jen určitých orgánů. Jednotkou efektivní dávky je 

Sievert. 1 Sv = 1 J.kg
-1

. 

5 Působení záření na živé organismy 

Účinky ionizujícího záření se projevují ve větší či menší míře u všech druhů živých 

organismů. Závažnost účinků a hodnota dávky záření závisí na druhu organismu. Často jde 

o účinky negativní, jsou však známy případy, kdy ionizující záření vyvolává v živých 

organismech změny pozitivní. Škodlivé účinky ionizujícího záření především souvisí 

s ionizací atomů v prostředí, jímž prochází. 

Záření může v tkáni organismu ovlivnit tvorbu chemicky velmi reaktivních radikálů 

a vyvolat poškození nebo zánik buňky. Ve vyšších dávkách může způsobit poškození 

některého orgánu zvláště citlivého na záření (oko, krvetvorné tkáně, kostní dřeň, pohlavní 

orgány, atd.) a vyvolat nemoc z ozáření. Záření může také poškodit genetickou informaci 

uloženou v buňkách, vyvolat genetické změny a mutace budoucích generací. 

Nejcitlivější na přítomnost radioaktivního záření jsou buňky, které se množí rychle 

(zárodek dítěte, pohlavní buňky, kostní dřeň, trávicí soustava). Tělo v nich nestíhá 

„opravovat“ vzniklá poškození. Poškození buněk závisí především na rozmnožovacích 

schopnostech buňky. Relativně odolné proti ozáření jsou naopak svaly a nervová soustava. 

Proto jsou organismy vůči záření nejcitlivější na počátku vývoje. 

Název Značka Název Značka Rozměr

Aktivita A becquerel Bq s-1

Dávka D gray Gy J.kg-1

Dávkový příkon Dp gray za sekundu Gy.s-1 W.kg-2

Ekvivalentní dávka H sievert Sv J.kg-1

Příkon ekvivaletní dávky Hp sievert za sekundu Sv.s-1 W.kg-2

Hlavní jednotka SIVeličina 

Tabulka č. 4.1: Přehled vybraných veličin a jednotek SI. [8] 
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Biologické účinky ionizujícího záření závisí na druhu ionizujícího záření a také na 

dávce záření, která představuje celkovou energii, jež záření uvolnilo do tkání nebo organismu. 

Buňky mají však jistou schopnost poškození opravit, což se děje jen tehdy, není-li přísun 

energie do buněk příliš rychlý. Prakticky to znamená, že při určité dávce je poškození 

organismu menší, je-li tkáň nebo organismus touto dávkou ozářen nikoli najednou, ale pouze 

dávkou, která je buď rozprostřena rovnoměrně na delší dobu, nebo rozdělena na několik 

menších dávek s časovými prodlevami mezi nimi (frakcionace dávky). Ionizační schopnost 

záření různých energií a různých typů je rozdílná, a proto také stejná dávka uvolněná do dané 

tkáně nebo orgánu vede k rozdílným biologickým účinkům. [8] 

5.1 Účinky ionizujícího záření na lidský organismus 

Ionizující záření má na lidský organismus převážně negativní vliv. Výjimkou je tzv. 

hormeze (řídce ionizující záření stimuluje při nízkých dávkách chromozomové reparace) 

a využití ionizujícího záření při léčbě nádorových onemocnění. Na obrázku č. 5.1 je 

znázorněna citlivost orgánu na radioaktivní záření. Čím vyšší hodnota, tím je orgán 

náchylnější. Z hlediska vztahu dávky a účinku rozlišujeme dva typy účinků: nestochastické 

(deterministické) a stochastické (pravděpodobnostní). 

Deterministické účinky (Obr. č. 5.2) 

Vznikají při překročení prahové dávky po ozáření celého těla nebo určité tkáně. Je to 

způsobeno takovou dávkou záření (nejčastěji jednorázovým celotělovým ozářením vyšším 

než 1 Gy), která v zasaženém jedinci vyvolá klinicky pozorovatelné účinky během krátké 

doby po ozáření. V ozářených tkáních je současně postiženo mnoho buněk za podmínek, kdy 

se nemohou uplatnit opravné procesy. Při lokálním ozáření dávkou vyšší než 3 Gy dochází 

k poškození kůže.[8] Mezi deterministické účinky patří: 

1. Akutní nemoc z ozáření (radiační syndrom). Syndrom nastává při jednorázovém 

ozáření celého těla vysokými dávkami záření. V závislosti na síle ozáření se projevuje 

poškození krvetvorných orgánů, trávicího ústrojí nebo centrálního nervového systému. 

V prvních dnech se u zasažené osoby objevuje nevolnost, skleslost, bolesti hlavy, zvracení a 

různě závažné změny v krevním obrazu podle stupně ozáření. Pak následuje období 

postupného ustupování příznaků (latence), které je tím kratší, čím větší bylo ozáření. Po tomto 

období se veškeré počáteční příznaky intenzivně rozvinou a dochází k padání vlasů, vnitřnímu 

krvácení a silné vnímavosti vůči infekcím. U lidí, kteří nemoc z ozáření přežijí, dochází 

k uzdravení za dobu, která je úměrná závažnosti ozáření (obvykle roky). Často jsou však 
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Obr. č. 5.1: Hodnoty tkáňových váhových faktorů. [14] 

vyléčení lidé postiženi dlouho přetrvávajícími následky (poruchy krvetvorby, poruchy funkce 

pohlavních orgánů, neplodnost, zvýšená vnímavost k infekcím a nádorovým onemocněním, 

trvalá slabost a únava). 

2. Lokální poškození kůže (radiační dermatitida). Je způsobeno při nehodách se zdroji 

záření. Podle závažnosti ozáření má různé formy, od zarudnutí kůže až po hlubší poškození 

kožní tkáně a vznik vředů, jež se velmi obtížně hojí. 

3. Poškození plodu. V období mezi třetím a osmým týdnem je vyvíjející lidský 

zárodek vůči záření velmi citlivý. Probíhá tvorba orgánů. Ženy, jež byly v těhotenství 

vystaveny ozáření, pak mohou porodit děti postižené mikrocefálií, očními defekty, rozštěpem 

patra a celkovým zaostáváním či zakrslostí. Prahová dávka je poměrně nízká - 0,05 Sv. 

4. Porucha plodnosti. U mužů dochází při ozáření ekvivalentními dávkami 0,1  až 

1 Sv k přechodné aspermii, trvalá aspermie se projevuje od 3 Sv. U žen hodnoty nižší, než 

1,5 Sv nevyvolají žádnou odezvu. Dávky nad 2,5 Sv mohou způsobit trvalou sterilitu. 

5. Zákal oční čočky. Má dlouhou dobu latence, prahová dávka je 1,5 až 2 Sv.[23] 
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Stochastické účinky (Obr. č. 5.2) 

Nahodilé či pozdní účinky vznikají až v průběhu let a jsou důsledkem poškození jedné 

nebo několika málo buněk (typ mutace), zatímco účinky deterministické jsou důsledkem 

zániku velkého počtu buněk. Mohou se projevit po jednorázovém ozáření dávkou, která je 

podprahová z hlediska nestochastických účinků nebo při chronickém ozařování určité tkáně či 

celého těla malými dávkami. Podprahové dávky nevyvolávají v krátké době po ozáření žádné 

klinicky pozorovatelné poškození, ale mohou s jistou pravděpodobností způsobit poškození, 

jež se projeví za dlouhou dobu po ozáření. S dávkou tedy vzrůstá pro jednotlivce 

pravděpodobnost poškození. Stejný charakter má výskyt pozdních následků po léčbě nádorů 

ozařováním, kdy se sice ozařuje poměrně vysokými dávkami záření, avšak zasažena je vždy 

pouze malá část těla v místě, kde se nachází nádor. Ke stochastickým účinkům patří vznik 

nádorových onemocnění, leukémie a genetické poškození další generace. Délka latentního 

období se uvádí u leukémie pět až dvacet let, u nádorových onemocnění deset až čtyřicet let. 

Pravděpodobnost vzniku těchto následků je úměrná obdržené dávce. Proto pro 

ochranu osob je při zásahu s únikem radiace důležité co nejvíce minimalizovat obdržené 

dávky stíněním, vzdáleností od zdroje záření a dobou pobytu.[23] 

 

 

Dávka [Gy] 

Obr. č. 5.2: Závislost biologického účinku (pravděpodobnosti výskytu a závažnosti poškození) na velikosti 

absorbované dávky záření. [4] 



- 14 - 

 

Následující tabulka (Tab. 5.1) přehledně popisuje působení ionizujícího záření na živou 

tkáň. Pokud je organismus vystaven silnému ozáření (<10 Sv), dochází u dotčené osoby 

k velkým změnám v mozku, ty následně vedou k těžké poruše vědomí a po několika hodinách 

člověk umírá na nemoc z ozáření. Zasažení organismu středně silným ozářením (6-10 Sv) 

vyvolává u ozářeného vodnatý průjem s příměsí krve, zvracení, dehydrataci a ledvinové 

selhání. Smrt nastává většinou po 1. – 2. týdnu po zásahu radiace. Slabé ozáření není pro 

jedince obvykle smrtelné, dochází u něj však ke krvácivému syndromu a anémii. [22] 

 

Dávkový ekvivalent 

(mSv)
Zdravotní příznaky

Doba nástupu 

(bez léčby)

50 - 100
změny v chemickém 

složení krve hodiny až dny

500 nevolnost

550 únava

700 zvracení 2-3 týdny

750 vypadávání vlasů

900 průjem

1000 krvácení do 2 měsíců

4000 možná smrt

zničení střevní výstelky

10000 vnitřní krvácení 1-2 týdny

a smrt

20000

poškození centrálního 

nervového systému minuty

ztráta vědomí;

a smrt hodiny až dny

Tabulka 5.1: Přehled působení IZ. [20] 
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5.2 Pozitivní účinky ionizujícího záření  

K léčení zhoubných nádorů se využívá skutečnost, že vůči ionizujícímu záření jsou 

nejcitlivější buňky s nejaktivnějším metabolismem. Pacient je ozařován buď ze zdroje 

umístěného vně jeho těla, nebo z radionuklidového zdroje v těle pacienta. Podle toho 

rozeznáváme vnitřní a vnější ozařování. 

Teleterapie, tj. dálkové ozařování je způsob vnějšího ozařování. Běžné jsou kobaltové 

zářiče 
60

Co. Záření gama z 
60

Co má energii 1,17 až 1,31 MeV a proniká i k nádorům 

uloženým hlouběji uvnitř lidského těla. Cesiové zářiče (gama záření z 
137

Cs o energii 

0,66 MeV) se používají k ozařování nádorů uložených maximálně 5 cm pod povrchem těla. 

Pro dálkové ozařování ložisek nádorů na povrchu těla nebo v malé hloubce pod kůží jsou 

vhodné elektrony o energii 1 až 20 MeV. Pro povrchové ozařování jsou elektrony mnohem 

vhodnější, protože oproti gama záření je jejich dosah ve tkáni mnohem kratší. Veškerou 

energii odevzdávají těsně pod povrchem kůže a zdravá tkáň ve větší hloubce není zářením 

zasažena. Jedna z dalších metod vnějšího ozařování nádorů je kontaktní terapie, kdy se na 

povrch těla přikládá beta zářič (
32

Po nebo 
60

Cr). 

Při vnitřním ozařování se radioaktivní zdroj záření zavádí do těla pacienta. Příkladem 

může být  brachyterapie, zde se zářič zavádí přirozenými tělesnými dutinami do těsného 

kontaktu s nádorovým ložiskem. Metoda je běžná v léčbě močového měchýře a nádorů 

dělohy. Jako zářičů se používá 
60

Co, 
137

Cs nebo 
192

Ir ve formě drátků nebo perliček. 

Radioaktivní nuklid se vkládá do kloubní dutiny při léčbě chronických kloubových 

onemocnění (artritida, záněty). Používají se 
169

Er, 
90

Y, 
186

Re a 
198

Au v koloidní formě. Tato 

forma je výhodná, protože z kloubu neuniká, a záření tedy neohrožuje zdravé části organismu. 

Pro léčbu nádorových onemocnění štítné žlázy se používá metoda endoterapie, při které je 

radionuklidový zářič do postižené tkáně vpravován metabolickým procesem. Pacientovi se 

podá roztok Na
131

I, radioaktivní izotop jodu se zachytí ve štítné žláze a tam ozařuje 

nádorovou tkáň. Z jiných metabolických postupů lze uvést podávání 
32

Po nebo 
89

Sr. Tyto 

preparáty se používají při léčbě kostních metastáz, popřípadě k tišení bolestí způsobených 

kostními metastázami.[23] 

Radioimunoterapie je metoda, při níž je radioaktivní nuklid vázán na protilátku nebo 

receptorový ligand, a v této formě se v organismu selektivně váže na specifické antigeny nebo 

receptory v nádorových buňkách. Je to metoda nadějná pro léčbu drobných rozsetých 

metastáz, které nelze operativně odstranit. 
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Dávky, jimiž se nádory ozařují, se nejčastěji pohybují v rozmezí 50 až 100 Gy. Aby 

došlo k co nejmenšímu poškození zdravé tkáně mezi zdrojem záření a nádorem, případně 

v blízkosti nádoru, a mohly se projevit opravné mechanismy, celková dávka se většinou 

frakcionuje po 2 Gy. To znamená, že je-li třeba ozářit dávkou 60 Gy, ozařuje se třicetkrát po 

2 Gy. V ozařovací praxi však panuje značná variabilita podle typu nádoru a zkušeností lékařů. 

Nevýhodou teleterapie zářením gama je ozařování nejen terčového nádoru, ale 

i zdravé tkáně ležící mezi povrchem těla a nádorem a dokonce i tkáně uložené hlouběji. Aby 

se tyto účinky co nejvíce eliminovaly, ozařuje se nádorová tkáň (pokud je to možné) 

z různých směrů. Delší dobu se zkouší ozařování jinými částicemi s cílem specificky 

zasáhnout převážně terčový nádor při minimálním poškození jiných tkání. Kvůli zmíněným 

nežádoucím účinkům terapie (kožní reakce, padání vlasů, potlačení krvetvorby) se rozvijí tyto 

snahy několika směry. 

Prvním z nich je ozařování urychlenými protony. Protony nejvíce energie odevzdávají 

tkáni před koncem své dráhy. Volbou energie protonů lze při tom dosáhnout toho, že oblast 

maximálního předávání energie protonů tkáni leží právě v oblasti nádoru. Průběh absorpce 

protonů zajišťuje, že tkáně mezi povrchem těla a nádorem jsou ozářeny méně než při použití 

záření gama a tkáně ležící hlouběji než nádor nejsou zasaženy vůbec. 

Při ozařování protony o energii vyšší než 500 MeV vznikají prakticky v každém terči 

nestálé částice s dobou života 2,6.10
-8 

s. Jsou to tzv. záporné mezony a je to druhý způsob 

ozařování, který volí svazek těchto nestabilních částic. Jejich dosah v lidském těle lze 

ovlivňovat velikostí energie tak, aby zanikaly v oblasti nádoru. 

Obě metody se používají v klinické praxi v několika zemích buď ve střediscích 

jaderného výzkumu, kde jsou k dispozici urychlovače částic pro protonovou a pionovou 

terapii, případně v nemocnicích vybavených urychlovačem.[23] 

6 Zdroje ionizujícího záření  

Jak jsem již v úvodu zmínil, pod pojmem zneužití zdrojů ionizačního záření nemusíme 

vždy hledat vidinu teroristických útoků využívající nebezpečné radioaktivní látky (dále jen 

„RaL“), ale i počínání obyčejné skupiny lidí, která nemá potřebné informace a vzdělání 

s nakládáním nebezpečného materiálu. Za nebezpečné je považováno takové množství RaL 

nebo ZIZ, které je schopno způsobit trvalé účinky na lidský organismus (např. amputace 

vyvolané radiační popáleninou), nebo potenciálně ohrozit život zasažené osoby. 
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Za život ohrožující ozáření je považováno záření, které může způsobit smrtelné či 

zhoubné poškození tkání nebo orgánů v průběhu několika let. Typickým příkladem 

bezprostředního ohrožení života je jednorázová (v krátkém čase obdržená) vysoká dávka 

ozáření – např. celotělové ozáření efektivní dávkou záření gama vyšší než 6 Sv je bez léčení 

považováno za smrtelné již v průběhu několika týdnů. Hodnoty poločasu rozpadů vybraných 

radionuklidů je uveden v tabulce 6.1. 

 

 

 

6.1 Klasifikace potenciálních nebezpečných zdrojů ionizujícího záření 

Jestliže hledáme radionuklidy, které chceme klasifikovat za potencionálně nebezpečné 

zdroje, musíme postupovat podle určitých kritérií. Kromě aktivity je totiž třeba ZIZ posuzovat 

i s ohledem na jeho další charakteristiky. Jedním z významných faktorů je emitované záření, 

kdy nebezpečnost zářiče určíme podle dvou nezávislých možností – zda při jeho použití 

dochází k vnitřní kontaminaci, či pouze k vnějšímu ozáření. Zde zásadně rozdělujeme typy 

RADIONUKLID TYP ZÁŘENÍ POLOČAS ROZPADU

Co-60 β, γ 5,27 let

Se-75 β, γ 119,8 dne

Sr-90 β 29,1 let 

Mo-99 β, γ 2,75 dnů

Tc-99 β, γ 6 hodin

I-125 β, γ 60,1 dnů

I-121 β, γ 8 dnů

Cs-134 β, γ 2,07 let

Cs-137 β, γ 30,2 let

Ir-192 β, γ 73,8 dnů

Po-210 α 138,4 dnů

Ra-226 α, β, γ 1600 let

U-238 α, γ 4,47 . 109 let

U-235 α, γ 7,049 . 108 let

Pu-238 α, γ 87,7 let

Pu-239 α, β, γ 2,41 . 104 let

Am-241 α, γ, neutrony 432,7 let

Cf-252 α, γ, neutrony 2,65 let

Tabulka 6.1: Seznam „nebezpečných“ radionuklidů působící jako zdroje ionizujícího 

záření. [13] 
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záření, neboť alfa záření je nebezpečné především z hlediska vnitřní kontaminace 

a kontaminace vnější je zanedbatelná díky krátkému dosahu (vzduch - jednotky cm). Na 

druhou stranu gama záření představuje vysoké riziko právě z hlediska vnějšího ozáření 

(vzduch - desítky až stovky metrů). Oproti tomu jeho absorpce (hustota ionizace) v tkání je 

mnohem nižší, a tak vnitřní ozáření představuje mnohem méně nebezpečné záření než je zářič 

alfa. Účinek záření beta je dán jeho energií a prostředím, jimž prochází (vznik brzdného 

záření).  

Podle druhu a energie záření lze dále identifikovat daný radionuklid, popřípadě 

i stanovit jeho aktivitu a tím vyjádřit další faktor tzv. detekovatelnost. S tímto pojmem jsou 

spojeny různorodé detekce odlišných druhů záření. 

Poločas přeměny je další mechanismus pro určení „nebezpečí“ ZIZ. Jestliže vezmeme 

v potaz radionuklidy s příliš dlouhým poločasem přeměny, tak až na určité výjimky musíme 

počítat s nižší hmotnostní aktivitou, která dosahuje z hlediska hodnocení možného rizika 

nízkých hodnot. U příliš krátkých poločasů přeměny je naopak využití z důvodu klesajícího 

účinku časově omezeno. 

Mezi důležité faktory se řadí i dostupnost ZIZ. Potenciální pachatele mající možnost 

zneužít zářiče lze rozdělit do tří skupin, a to na základě jejich možného technického vybavení. 

Do první skupiny se řadí právnické osoby/instituce vybaveny takovými zařízeními, jakými 

jsou jaderné reaktory nebo radiochemické laboratoře. Druhou skupinu tvoří fyzické osoby, jež 

mají přístup ke zdrojům ionizujícího záření (pracovníci laboratoří, zaměstnanci 

defektoskopických firem, lékaři). Třetí skupinu tvoří osoby, které zdroje teprve musí získat 

(zakoupit, ukrást).  

6.2 Zevní a vnitřní ozáření 

Osoby mohou být ozářeny celkem třemi základními způsoby ozáření. Je-li člověk 

vystaven IZ ze zdroje, který se nachází mimo organismus, jedná se o zevní ozáření z okolního 

prostředí. Když je zjištěna přítomnost radionuklidů na povrchu organismu (kůže, oděv), tak 

dochází k  zevním ozářením z kontaminovaného povrchu (potřísnění nebo k sedimentaci 

radioaktivních částic a aerosolů). Pomocí ingesce (spolknutí) nebo inhalace lze docílit vnitřní 

kontaminace, kdy látka vniká přímo do organismu. 

Fyzikální ochrana před zevním a vnitřním ozářením je založena na třech principech:  
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 odstup od ZIZ (vzdálenost): intenzita záření a jeho účinky klesají, jestliže se budeme 

pohybovat dál od radioaktivního zdroje. Intenzita záření je nepřímo úměrná druhé 

odmocnině vzdálenosti od zdroje záření, 

 omezení doby ozařování (čas): čím méně času zůstává osoba v oblasti záření, tím nižší 

je dávka záření, jež obdrží. Proto by měla být veškerá manipulace s ZIZ prováděna 

rychle a efektivně, ale s důrazem na bezpečnost, 

 absorpce záření (stínění): ochranný materiál (např. olovo nebo beton) umístěn mezi 

dotčenou osobou a zářičem snižuje hladinu škodlivého záření, kterému je vystavena, 

 ochrana před vnitřní kontaminací se zajišťuje tím, že se různými opatřeními zamezuje 

vstup radioaktivní látky do organismu (speciální obleky, dýchací přístroje). 

 

 

 

 

Obr. č. 6.1: Fyzikální ochrana před zevním a vnitřním ozářením. [19] 
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6.3 Nehody 

V současné době je možno konstatovat, že nakládání se zdroji ionizujícího záření patří 

k jedněm z nejlépe zabezpečených lidským činností. Přesto nelze vyloučit vznik nehody nebo 

dokonce havárie spojené s neplánovaným ozářením lidí. Nejvíce radiačních nehod – 48 % se 

stalo při používání ZIZ v průmyslu, 9 % u zdrojů používaných v lékařství. Podle druhu 

radionuklidu – téměř v 50 % nehod se jednalo o zářiče 
192

Ir, následujícím 30% nehodovostí se 

zářičem 
60

Co.[13] Radiační nehody se nicméně vyskytují i mimo pracoviště a zpravidla se 

nejedná o úmyslné zneužití ZIZ. Příčinou těchto nehod se stává pokles bezpečnostních 

opatření v některých zemích, a to důsledkem změn jak už politických nebo ekonomických. 

A jestliže se k tomu přidá snaha o finanční obohacení, tak je jen otázkou času, kdy se 

nepoučení a neznalí lidé dostanou do styku s ZIZ v oblastech netypických pro jejich výskyt. 

Příkladem může být rabování v lékařských, průmyslových objektech a odcizování samotných 

zářičů., které vzniká důsledkem konfliktu (válka, ekonomická krize nebo pád diktátorského 

režimu apod.).  

 

 

Typ nehody
Počet 

incidentů
Počet obětí

Počet 

zraněných

Nehoda jaderného reaktoru 11 0 31

Nehoda námořního reaktoru 8 33 179

Nehoda energetického reaktoru 2 31 255

Kritické havárie 27 17 51

Nehoda výzkumného reaktoru 2 4 5

Nehoda urychlovače 14 0 16

Náhodné rozptýlení radioaktivního 

materiálu
1 0 0

Náhodná vnitřní expozice radioizotopu 10 12 79

Nehoda zářiče 24 8 33

Nehoda v radioterapii 31 70 228

Nehoda rengénu 58 0 80

Osiřelé zdroje 28 31 104

Náhodné rozptýlení osiřelých zdrojů 2 6 24

Úmyslné sebepoškození-expozice 5 3 2

Expozice vyplývající z krádeže zdroje 8 7 17
 

Tabulka 6.2: Přehled radiačních havárií / mimořádných událostí podle typu. [12] 
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V roce 1996 se např. řešil případ, kdy byl v Itálii zadržen vagón se železným šrotem 

dovezeným z ČR a vrácen zpět s tím, že obsahuje ZIZ. Po příjezdu na hranice byl vagón pod 

dohledem specialistů z resortu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) rozebrán. 

Postupně byly identifikovány zářiče 
173

Cs o aktivitě 1,79 TBq, jehož ztrátu nahlásila několik 

dnů před incidentem jedna česká firma. Bylo zjištěno, že nedošlo ke kontaminaci životního 

prostředí nebo ozáření osob, které by mohly mít zdravotní následky. V tabulce č. 6.3 je 

uveden souhrn radiačních havárií od roku 1945 do roku 2011. [13] 

 

6.4 Zneužití zdrojů ionizujícího záření  

Samotný terorismus je historicky starý fenomén a jen díky současné informační 

propojenosti společnosti se dostává více do podvědomí lidí. Součástí terorismu je 

i radiologický terorismus, který se rozděluje na dva typy: 

 využití RaL nebo ZIZ k útoku na veřejných místech s vyšší koncentrací osob 

(obchodní centra, kulturní zařízení, školy, apod.), či útok zaměřený na konkrétní 

fyzické osoby (otrava politika A. Litviněnka prvkem 
210

Po v roce 2006 ve Velké 

Británii),  

 samotný útok na zařízení nebo provozovnu nakládající se zdroji ionizujícího záření, 

např. na jaderné elektrárny nebo sklady vyhořelého paliva. 

Období Incidenty Oběti Zranění

-1945 3 9 72

1945-1949 2 2 2

1950-1954 27 5 151

1955-1959 11 6 29

1960-1964 26 22 80

1965-1969 39 13 132

1970-1974 40 16 238

1975-1979 56 7 74

1980-1984 46 28 85

1985-1989 48 51 391

1990-1994 32 29 55

1995-1999 31 20 131

2000-2004 21 25 142

2005-2009 13 2 20

2010-2011 4 1 26

CELKEM 399 236 1628

Tabulka 6.3: Přehled uvedených radiačních havárií (1945-2011). [12] 
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Použití RaL, ZIZ či zařízení je obsahující k útoku na společnost může být pasivní nebo 

aktivní. V pasivní formě se využívá vysoce aktivní, uzavřený radionuklidový zářič k vnějšímu 

ozáření vybrané osoby nebo skupiny osob. Aktivní formou je považován rozptyl radioaktivní 

látky s cílem kontaminovat určitý prostor, a tím zajistit ozáření vnitřní i vnější. Aktivní forma 

je oproti pasivní výrazně agresivnější z hlediska ekonomických škody (náklady na 

dekontaminaci životního prostředí, zasažených osob, na monitorování, léčbu ozářených osob) 

a psychického účinku na veřejnost (strach z ozáření panuje už z dob studené války a je 

podporován obavami z havárií jak jaderné elektrárny v Černobylu v roce 1986, tak Fukušimy 

v roce 2011). 

Nejčastěji zmiňovanou aktivní formou je použití tzv. „špinavé bomby“ („dirty bomb“). 

Ta na rozdíl od jaderné nebo též atomové zbraně rozptýlí do okolí radiační látku pomocí 

trhaviny. Velikost zamořeného prostoru následně závisí na množství radioaktivního materiálu, 

povětrnostním podmínkám a případně rozmanitosti terénu. Výhoda špinavé bomby oproti 

jaderné je, že lze sestrojit podstatě snáze, proto zde panuje obava ze zneužití průmyslových 

nebo medicínských zářičů teroristy. Odpálení takovéto zbraně by mělo převážně za následek 

vyvolání paniky u obyvatelstva, kontaminaci prostředí v místě útoku, ekonomické škody. 

Samotný rozsah rozšíření radiace oproti zbraním hromadného ničení je však mnohem nižší. 

Uvažuje se i o jiných formách rozptylu RaL než jen explozí – požár, vzduchotechnika 

(ventilátory), produktovody (vodovody). Jako možné varianty útoku na jaderné elektrárny 

nebo transporty vyhořelého paliva se jeví i použití letadel nebo raket s krátkým doletem.  

V období od roku 1896 do roku 2012 se podle databáze, kterou zpracoval Johnson [4] 

stalo 392 radiačních mimořádných situací, z toho 33 bylo uvedeno jako nehody související 

s opuštěním nebo ukradením ZIZ, 44 případů bylo označeno za potenciální či realizované 

pokusy o útok za použití RaL nebo ZIZ. Dále bylo také vytvořeno 44 plánů či dokonce došlo 

k uskutečněným útokům na jaderné zařízení, avšak bez radiologických následků. V této 

databázi jsou popsány i pokusy o útok na sklady jaderných zbraní, vojenské zařízení, hrozby 

kontaminace vodních rezerv, pokusy o krádeže či koupi radioaktivních látek. 

6.5 Detekční přístroje 

Radioaktivní záření nebo radioaktivní zamoření nemá specifický zápach, je neviditelné 

a nejeví vnější příznaky své existence, proto je zapotřebí k jeho detekování použít speciálních 

měřicích přístrojů. Tyto měřicí přístroje se nazývají detektory ionizujícího záření a jsou 

schopny okamžitě zjistit a signalizovat přítomnost, kvalitu a kvantitu radioaktivního záření 
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nebo zamoření. Způsob detekce ionizujícího záření je založena na změnách fyzikálních, 

chemických, či jiných vlastností. Těmito vlastnostmi mohou být např. vznik ionizace, změna 

vodivosti, teploty, barvy, vznik termoluminiscence či fotoluminiscence.[12] 

Hlavní typy měřících přístrojů ionizujícího záření můžeme rozdělit podle různých 

hledisek. Podle použití se dělí na využívané pro monitorování radiační situace, havarijní 

situace, v osobní dozimetrii nebo dozimetrii životního i pracovního prostředí. Ty 

nejpoužívanější se můžou dělit také dle principu detekce (elektrické, scintilační, materiálové 

detektory). Rozdělení podle účelu je uvedeno v následující tabulce: 

 

 

 

Přístroj pro měření ionizujícího záření – přístroj pro měření hodnot veličin v oboru 

radioaktivity a ionizujícího záření. 

Radiometrický přístroj (radiometry) – slouží k odhadu dávkových příkonů, dávky, povrchové 

kontaminace, měření hustoty toku ionizujících částic a fotonů. 

Spektrometrický přístroj (spektrometr ionizujícího záření) – přístroj pro měření energetické 

distribuce veličiny (spektra) spojených s ionizujícím zářením.  

Typy přístrojů Příklady přístrojů 

Dozimetrický přístroj Dozimetr (měřič dávky) 

Měřič dávkového nebo expozičního 
příkonu 

Měřič hustoty toku částic 

Radiometrický přístroj Měřič radioaktivního zamoření povrchů 

monitor zamoření rukou aktivitami β 

Indikátor zamoření aktivitami β (γ) 

Spektrometrický přístroj 
(spektrometr ionizujícího 
záření) 
  
  

Energetický spektrometr (spektrometr 
energií) 

Časový spektrometr 

Hmotový spektrometr 

Radionuklidový přístroj Přístroj využívající odrazu záření 

Radionuklidový tloušťkoměr 

Radionuklidový měřič koncentrace 

Přístroje pro průzkum, těžbu 
a zpracování radioaktivních 
rud 

Scintilační radiometr pro průzkum 
radioaktivních rud 

Měřič kovnatosti rudy 

Přístroje pro reaktory Periodometr 

Poplašné zařízení pro jaderný reaktor 

Tabulka 6.4: Přehled přístrojů detekující ionizující záření. [5] 
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Průmyslová radiometrická zařízení – jsou určena k nejrůznějšímu využití radionuklidů 

v průmyslu, obsahují zdroj záření a měřící aparaturu. 

7 Principy detekce a zásahu u zdroje ionizujícího záření 

V případě vzniku mimořádné události, kde je určité riziko výskytu radioaktivní látky, 

informaci o hrozbě, či nálezu ZIZ, zneužití RaL přijímají operační a informační střediska 

základních složek IZS. Tato střediska po svých liniích informují o události místní, případně 

příslušnou ústřední instituci odpovědnou za havarijní připravenost, v případě  radiační 

mimořádné události (dále jen RMU) je touto institucí vždy Státní úřad pro jadernou 

bezpečnost a OPIS GŘ HZS, jež vysílají podle typu RMU na místo prvotní zasahující 

jednotky – HZS ČR, PČR, ZZS. [13] 

7.1 Organizace u zásahu  

Pokud je předem známo, že se jedná o radiační událost, je z řad HZS vyslána místo 

jednotky základní (dále jen JPO-Z) jednotka střední (dále jen JPO-S). Tato jednotka je oproti 

JPO-Z vybavena dekontaminačními sprchami, záchytnou vanou a čerpadly pro čerpání 

kontaminované vody po oplachu. Pokud nestačí její síly a prostředky na zvládnutí situace je 

na místo vyslána jednotka opěrná (JPO-O) a výjezdová skupina chemické laboratoře (CHL). 

Ty jsou z pohledu dekontaminace jak zasahujících hasičů, tak osob a techniky nejlépe 

vybaveny. Pokud ovšem dojde ke zjištění, že se jedná o radiační událost až v místě zásahu, 

operuje tedy JPO-Z, je tato jednotka nucena provádět základní úkoly podle Bojového řádu 

jednotek požární ochrany s omezenými kapacitami a vybavením do příjezdu jednotky vyššího 

typu. [2] Bojový řád jednotek požární ochrany je charakterizován tímto postupem: 

 Při podezření na rozptyl RaL je prvotním úkolem jednotky na místě ihned zahájit 

průzkum a měření dávkového příkonu ionizujícího záření, případně plošné aktivity 

zářiče (při rozptýlení RaL). V momentě, kdy je potvrzeno zvýšení hodnot dávkového 

příkonu nebo povrchové aktivity, je nutné neprodleně informovat specialisty na 

radiační ochranu a vytyčit ochranné a bezpečnostní zóny pro regulovaný pohyb, 

monitoring a dekontaminaci jak zasažených, tak zasahujících osob. 

 Ochranná zóna se vytyčuje ve vzdálenosti cca 50 m od epicentra předpokládaného 

zdroje. V této zóně, s výjimkou nejnutnějších záchranných prací, jež jsou prováděny 

s využitím ochranných prostředků, neprobíhá žádná činnost.[2] 
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 Bezpečnostní zóna je vymezena dávkovým příkonem na vnější hranici hodnotou 

10 µSv/h, což odpovídá 10 Bq/cm
2
 plošné aktivitě. Na obvodu bezpečnostní zóny je 

nutno omezit pohyb jednotlivých zasahujících osob na dobu menší než 100 hodin. 

 Poté se stanoví hranice nebezpečné zóny, která je dána hodnotou dávkového příkonu 

1 mGy/h nebo plošnou aktivitou 1 mSv/h na vnější hranici s bezpečnostní zónou. 

 Nakonec se stanoví hranice vnější zóny, jež slouží k zamezení vstupu civilních osob 

a umožňuje rozčlenit místo zásahu podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých 

podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, je tedy nutno 

vytvořit prostory pro ošetření raněných, nástupní a dekontaminační prostor a zároveň 

je možné je racionálně uzavřít hlídkami Policie ČR. [2] Rozdělení zón je znázorněno 

na obrázku č. 7.1, s hodnotami uvedenými v tabulce 7.1. 

V případech, kdy je zdrojem rizika pracoviště, na němž se pracuje se ZIZ, a není 

potvrzen rozptyl RaL, musí zasahující jednotky dbát na to, aby neporušily ochranný obal 

zářiče a i v tomto případě je důležitý monitoring zasahujících osob. 

Obr. č. 7.1: Grafické rozdělení zón. [Autor] 

Nebezpečná zóna 
Vnější zóna 

Bezpečnostní zóna 

1 mSv/h 

10 Sv/h 

1Sv/h 
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Tabulka 7.1: Rozdělení dávkového příkonu a plošné aktivity v bezpečnostních zónách.[7] 

ZÓNY Dávkový příkon gama záření Plošná aktivita 

Nebezpečná zóna 1 mSv/h (1 mGy/h) 1000 Bq/cm2 (1 kBq/cm2) 

Bezpečnostní zóna 10 µSv/h (10 µGy/h) 10 Bq/cm2 

Dekontaminační 
stanoviště 

1 µSv/h (1 µGy/h) 1 Bq/cm2 

7.2 Monitorování 

Radiační monitorování na území České republiky je prováděno především 

prostřednictvím celostátní Radiační monitorovací sítě (dále jen RMS), kterou má na starost 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost.  

7.2.1 Radiační monitorovací síť 

Na vlastním monitorování se vedle resortu SÚJB a provozovatele jaderných elektráren 

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

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

zapojeny i další subjekty, tzv. smluvní osoby. 

Data získávána RMS slouží pro hodnocení radiační situace, pro potřeby sledování 

a posuzování a stavu ozáření a v případě radiační havárie pro rozhodování o opatřeních 

vedoucích ke snížení nebo odvrácení ozáření.[15] 

7.2.2 Monitoring při mimořádných událostech 

Při prvotním monitoringu v RMU jsou určena následující doporučení: 

 provedeme operativní prověrku monitorovacích přístrojů 

 detekční přístroj uvedeme do vyhledávacího režimu (rychlá odezva, clona zakryta) 

a měřící sondu chráníme proti kontaminaci dvojitým překrytím polyetylenovým 

sáčkem 

 radiometr je držen co nejdále od těla, asi metr nad zemí. Důležité je sledovat i oblast 

nohou a hlavy 

 na místo RMU se přibližujeme se zapnutým přístrojem, který odečítá dávkový příkon 

nejméně 1 µSv/h, pro vytyčení zón je vždy směrodatná maximální naměřená hodnota  

 postupujeme jedním směrem a vytváříme uzavřený prostor kolem zářiče 
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 zajistíme, aby každý předmět s příkonem dávky > 10 µSv/ ve vzdálenosti 1 m byl 

identifikován a izolován  

 zřídíme nástupní plochu, kde je příkon dávky menší než 0,3 µSv/h, a to v blízkosti 

místa určeného k dekontaminaci 

 hranice zón označíme a vstup do nich důkladně sledujeme  

 pokud vstupujeme do nebezpečné zóny je nutné, aby zasahující osoby při přibližování 

využívaly stínění stavebních konstrukcí a předmětů, které se na místě vyskytují 

8 Metodika měření s DC-3H-08  

Ruční měřicí přístroj radiometr DC-3H-08 (Obr. 8.1) je určen pro zjišťování radiační 

situace a kontrolu vzorků materiálů nebo zamořených povrchů radioaktivitou. Velkoplošná 

detekční jednotka je schopná detekovat ionizující záření typu beta a gama. Pro svou 

jednoduchost obsluhy a konstrukci s vysokým stupněm krytí je radiometr vhodný zejména pro 

měření v terénu. Tento přístroj je nástupcem radiometru DC-3E-98. 

Možnosti použití přístroje: 

 měření příkonu kermy ve vzduchu (Gy/h) 

 měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (Sv/h) 

 měření plošné aktivity (Bq/cm
2
) 

 kontrola kontaminace osob  

 měření dávky a výpočet dovolené doby pobytu (Sv) 

Měření probíhá v jednom ze tří režimů: 

 vyhledávací (rychlá odezva měřidla) 

 měřící (automatické přepínaní detektorů a doby měření) 

 manuální (možnost ručního výběru detektoru) 

Indikační jednotka s velkým displejem přehledně zobrazuje měřenou veličinu. Ovládání 

přístroje se provádí čtyřmi tlačítky umístěnými na indikační jednotce. Tři tlačítka 

(šipka  , šipka  , ENTER) jsou umístěna pod displejem, čtvrté tlačítko je zdvojené a je ze 

spodní strany indikační jednotky. Doplňkem k zobrazované hodnotě je trojbarevný bargraf 

a zvuková signalizace. Indikační jednotka po vysunutí (Obr. č. 8.2) komunikuje se základní 

jednotkou pomocí bezdrátové komunikace typu Bluetooth, což umožňuje měření i ve špatně 

přístupných místech. Data z měření, uložená ve vnitřní paměti, se přes konektor USB mohou 
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přenést do počítače. Napájení je akumulátorové s možností dobíjení přes konektor v pouzdře 

přístroje. Indikační i základní jednotka mají samostatné napájení. [2] 

 

 

 

Obr. č. 8.2: Oddálení indikační jednotky. [Autor] 

 

Základní jednotka 

Baterie Baterie 

Indikační 

jednotka 

Obr. č. 8.1: Radiometr DC-3H-08. [Autor] 

 

Optický alarm 

Hlavní 

vypínač 

Ovládací prvky 
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Přístroj měří od 0,1 μSv/h a 0,1 Bq/cm
2
. Do hodnoty 10 μSv/h nebo 10 Bq/cm

2
 svítí 

zelená barva. Při překročení této hodnoty až do 1 mSv/h či 1 kBq/cm
2
 svítí žlutá barva 

a spustí se alarm 1, který lze vypnout tlačítkem ENTER. Druhý alarm s jiným tónem se spustí 

spolu s rozsvícením červeného světla při překročení hodnoty 1 mSv/h nebo 1 kBq/cm
2
 až do 

hodnoty 1 Sv/h či 10 kBq/cm
2
 viz tabulka 8.1. Zvukový alarm jde opět vypnout tlačítkem 

ENTER  

 

Přístroj má dva detektory. První SBT - 10 v základní jednotce, u něhož lze zvolit 

možnost měření všemi deseti trubicemi nebo jednou trubicí. Druhý detektor ZP 1302 je na 

desce plošného spoje uvnitř přístroje. V menu lze rovněž zvolit až devět druhů měřených 

radionuklidů. 

 Postup při měření u zásahu 

 Radiometr se uvádí do provozu vypínačem na základní jednotce. Pokud je sestaven, je 

ihned připraven k použití. Přenos signálu je zajištěn prostřednictvím spojovacích kontaktů. 

Pokud jsou díly odděleny je nutné stisknout tlačítko ENTER na indikační jednotce. 

Komunikace mezi základní a indikační jednotkou je vedena přes bluetooth. Pohyb v MENU 

je pomocí šipek a pro potvrzení volby slouží tlačítko ENTER. Po zapnutí proběhne test 

a přístroj je automaticky nastaven do vyhledávacího režimu. Šipkou → lze přepínat měření 

dávkového příkonu, plošné aktivity a dávky. 

8.1 Parametry a provozní podmínky 

Detekční plocha:     30 cm²  

Energetický rozsah beta:    150 keV-2,5MeV 

Energetický rozsah gama:    60keV-1,5MeV 

Hmotnost detekční jednotky:   1767g 

Hmotnost vyhodnocovací jednotky:   650g 

Mechanická odolnost:    Pád z 1m na beton 

typ alarmu dávkový příkon plošná aktivita 

ALARM 0 0.1 µ – 10 µSv/h 0.1 – 10 Bq/cm2 

ALARM 1 10 µ - 1 mSv/h 10 – 1000 Bq/cm2 

ALARM 2 1 m – 1 Sv/h 1k – 10 kBq/cm2 

Tabulka 8.1: Hodnoty pro bargraf. [3] 
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Pracovní prostředí:     Odolnost slunečnímu svitu, prachu 

Relativní vlhkost vzduchu    95 % nekondenzující vlhkosti 

Rozsah ekvivalentních dávek:  0,01 μSv do 10 Sv/h 

Rozsah nepracovních teplot:    -40°C až +65°C 

Rozsah plošné aktivity:    0,3 – 30000 Bq/cm² 

Rozsah pracovních teplot:   Od –20°C až do +55°C 

Rozsah příkonu dávkového ekvivalentu:  0,1 μSv/h - 1 Sv/h 

Sonda:  Při uzavřené cloně s ochranným sáčkem odolná 

před stříkající vodou 

Vyhodnocovací část:     Vodotěsná do hloubky 2m 

Výhody přístroje 

 Snadný odečet hodnot.  

 Analogová stupnice používaná u DC-3E-98 je nahrazena digitálním displejem. 

 Rychlá odezva a podsvícení. 

 Zrychlí práci v zásahu oproti DC-3E-98 o polovinu. 

 Ukazuje i dobu pobytu.  

Nevýhody přístroje 

 Cena a hmotnost.  

 Citlivost k mechanickému poškození (není tak odolný jako předchůdce DC-3E-98). 

 Nepraktický k dlouhodobému přenosu samotného přístroje v terénu – viz hmotnost. 

 Samotný přístroj vyvolává oproti jiným radiometrům (URAD 115) paniku v civilním 

obyvatelstvu.  

 Nesnadná dekontaminace (nutnost balení do igelitových sáčků). 

 Uživatelsky náročný. 

8.2 Dávka 

Dávka se měří od zapnutí přístroje do jeho vypnutí a suma se ukládá do paměti. 

Překročení nastavených úrovní alarmu 1 a 2 je signalizováno odlišným alarmem od alarmu 

dávkového příkonu. Zvukový alarm lze vypnout tlačítkem ENTER. Menu Nastavení přístroje 

se provádí výběrem položek šipkou ↓ a potvrzením ENTER. 
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8.3 Odhad doby pobytu 

Stisknutím jednoho z tlačítek na spodní straně indikační jednotky se zobrazí výpočet 

doby pobytu:  

  I.: pro dávkový ekvivalent 1 mSv (jak dlouho lze na daném místě setrvat pro obdržení 

dávky 1 mSv). 

 II: pro dávkový ekvivalent 100 mSv. V dolních řádcích displeje se zobrazí aktuální 

hodnota dávkového příkonu a dávky. Po zásahu statickým elektrickým výbojem může 

dojít k poruše. Je třeba přístroj vypnout a po zapnutí znovu nastavit.  

8.4 Metoda měření dávkovým příkonem 

Aktuální naměřená hodnota je zobrazena na displeji. V případě, že při měření 

dávkového příkonu dojde k překročení nastavené dávky, spustí se alarm a dojde 

k automatickému přepnutí do režimu „DÁVKA“. Návrat lze provést tlačítkem ENTER.[3] 

Stiskem tlačítka   lze zvolit režim DÁVKOVÝ PŘÍKON. Na displeji se zobrazí 

okno Obr. č. 8.3. 

Přístroj bude reagovat spuštěním alarmu: 

 alarm 1 při překročení hodnoty 10 Sv/h 

 alarm 2 při překročení hodnoty 1 mSv/h 

Obr. č. 8.3: Okno měření dávkového příkonu. [Autor] 
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8.5 Metoda měření kontaminovaných osob 

Dozimetrická kontrola se provádí na hranici vnější zóny (max. při dávkovém příkonu 

1 µGy/h, 1 µSv/h). Kontrola se provádí vždy za pomocí zásahových radiometrů DC-3E-98 

(předchůdce DC-3H-08) nebo DC-3H-08.  

Měření plošné kontaminace se provádí následujícím způsobem: osoba se systematicky 

proměří od hlavy až k patě včetně přilby, rukavic a podrážek bot. Jestliže je v nějakém místě 

hodnota větší než 3 Bq/cm
2
, provede se dekontaminace. To se opakuje do doby, než se 

radiometrem naměřená hodnota rovná 3 Bq/cm
2 

nebo je menší. 

Na radiometru se tlačítkem šipka   přepíná mezi režimem PLOŠNÁ AKTIVITA 

a KONTROLA KONTAMINACE OSOB (Obr. č. 8.4). Přístroj bude reagovat spuštěním 

alarmu 2 při překročení hodnoty 3 Bq/cm
2
. 

Informační zpráva KONTAMINACE se zobrazí po překročení hodnoty 

3 Bq/cm
2
.V případě, že v průběhu měření dojde k překročení nastavené úrovně dávky, přístroj 

se automaticky přepne do režimu DÁVKA (Obr. č. 8.5) a zobrazí se hodnota obdržené dávky. 

Vrácení do původního stavu lze opět provést tlačítkem ENTER. [3] 

Obr. č. 8.4: Okno měření kontaminace 

osob.[3] 
Obr. č. 8.5: Okno měření dávky.[3] 
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9 Praktické měření s DC-3H-08 

S radiometrem DC-3H-08 bylo 12. 3. 2013 v areálu HZS Frýdek – Místek provedeno 

měření tří zdrojů ionizujícího záření (
137

Cs, 
134

Cs, 
60

Co). Všechny použité zdroje se měřily 

z různých vzdáleností, které jsou uvedeny v tabulce. Byl zjišťován zvyšující se dávkový 

příkon na základě vzdálenosti zdroje záření. Měření bylo provedeno z důvodu rychlého 

vyhledání v místě zásahu a dodržení doby pobytu, to znamená, že v případě výskytu 

radioaktivní látky u mimořádné události je vyhledání zdroje záření závislé na době pobytu 

a vzdálenosti pro vytyčení bezpečnostní zóny od nástupního prostoru.  

V tabulkách č. 9.1 – 9.6 jsou uvedeny výsledky měření. Měření probíhalo následujícím 

postupem: 

 po nastavení radiometru na režim měření „vyhledávací“ (tento režim je vhodný na 

rychlé zjištění radiační situace) byl ZIZ vyňat z ochranného kontejneru 

 radiometrem bylo naměřeno vždy šest hodnot v rozdílných vzdálenostech 

 první tři hodnoty bez clony a zbylé tři se stíněním 

 poté byl ZIZ vrácen zpět do ochranného kontejneru 

Obr. č. 9.1: Zdroje ionizujícího záření. [Autor] 
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 První zářič 

 

 

 Druhý zářič 

 

Tabulka 9.2: Druhé měření 
137

Cs – s clonou. 

Tabulka 9.1: První měření 
137

Cs – bez clony.  

Tabulka 9.3: Třetí měření 
134

Cs – bez clony. 
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 Třetí zářič 

 

 

Zkušební měření mělo dokázat, že rychlejší a efektivnější je vyhledávat ZIZ 

v tzv. vyhledávacím režimu s otevřenou hliníkovou clonou, aby nárůst hodnot byl okamžitý, 

a tak pro zasahující hasiče rychlejší, čímž se zkrátí doba pobytu zasahujících jednotek. 

Byly měřeny 3 typy ZIZ, jenž mají ovsem nízké hodnoty aktivit, takže v reálném zásahu 

by se místo pouze označilo a zóny by se nevytyčovaly. Ale mohou se vyskytovat i zdroje 

záření s daleko vyšší aktivitou, proto tento pokus měl dokázat, jakým způsobem se radiometr 

Tabulka 9.4: Čtvrté měření 
134

Cs – s clonou. 

Tabulka 9.5: Páté měření 
60

Co – bez clony. 

Tabulka 9.6: Šesté měření 
60

Co – s clonou. 
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DC-DH-08 použije. Byla dokázána anticipovaná domněnka, že nejrychlejší způsob pro 

zasahující JPO je nastavit přístroj na vyhledávací režim a vysunout hliníkovou clonu, neboť 

v tomto režimu je přístroj schopen detekovat jak beta, tak i gama ZIZ. 

10 Modelové cvičení 

Modelové cvičení složek IZS bylo provedeno dne 19. března 2013 ve Frýdku-Místku 

v Moravskoslezském kraji. 

10.1 Popis cvičení 

Cvičení bylo simulováno na okraji města Frýdek – Místek, kde se stala dopravní nehoda 

dodávky, jež převážela radioaktivní látku. Při nehodě byl zraněn řidič dodávky, který zůstal 

po nehodě v havarovaném automobilu. 

10.2 Místo provedení cvičení 

Místo mimořádné události se nacházelo na křižovatce Pavlíkova a Palkovická, nedaleko 

HZS stanice Frýdek – Místek, viz obr. č. 10.1 

Místo dopravní 

nehody 

Obr. č. 10.1: Situační plánek zásahu. [Autor] 
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10.3 Časová osa průběhu cvičení 

00:00 Řidič dodávky převažující RaL nezvládá řízení a dostává se do smyku, 

následně dojde k nárazu do sloupu. 

00:01 Svědci nehody informují Krajské operační a informační středisko (dále jen 

KOPIS) o dopravní nehodě a o označení dodávky výstražným radioaktivním 

symbolem. 

00:04 Vyhlášení poplachu JPO HZS, předání informací o mimořádné události (dále 

jen MÚ) PČR, Chemické laboratoři HZS (dále jen CHLHZS), SÚJB, ZZS. 

00:06 Výjezd JPO HZS, PČR, ZZS. 

00:08  Příjezd JPO HZS k místu události, po příjezdu jednotka pomocí detekčních 

prostředků měří hodnotu záření. Jelikož ale žádné zvýšené hodnoty nebyly 

nenaměřeny, velitel zásahu (dále jen VZ) rozhoduje o vytvoření bezpečnostní 

zóny cca 60 m. V místě nehody kromě zaklíněného řidiče nebyli žádní civilisti.  

00:09  Na místo přijíždí PČR, ZZS. VZ rozhoduje o vytvoření nástupního prostoru, 

dekontaminačního stanoviště v prostorách vnější zóny a vydává rozkaz, aby se 

1. průzkumná skupina (průzkumnou skupinu tvoří 4 hasiči) vydala vytyčit 

pomocí radiometru nebezpečné zóny (vnější hranice 10 µSv/h), dále má za 

úkol měřit a nalézt ZIZ a provést záchranu zaklíněného řidiče, zároveň se 

připraví jistící skupina dvou hasičů. 

00:12  PČR uzavírají místo MÚ. VZ informuje KOPIS o situaci na místě zásahu 

a kontroluje povolání dalších JPO. VZ nařizuje evakuaci osob z okolních domů 

a prověření jejich kontaminace. 

00:20  1. průzkumná skupina informuje VZ, že u řidiče byl naměřený dávkový příkon 

o hodnotě 2 µSv, zraněný řidič je vynesen na hranici bezpečnostní zóny do 

dekontaminačního prostoru, kde se proměří jeho kontaminace. 

00:30  Pomocí radiometru byla měřením zjištěná vyšší kontaminace zraněného řidiče, 

a tak dojde k jeho dekontaminaci ve vnější zóně, následně je řidič předán ZZS, 

která ho ošetří a převeze do nemocnice. Kontrola evakuovaných osob 

neprokázala nebezpečné dávky. 
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00:40  1. průzkumná skupina hlásí vytyčení nebezpečné zóny a informuje VZ, že se 

jedná o otevřený obal kovové bedny, ze které jde směrový paprsek IZ. VZ 

nařizuje dekontaminaci 1. průzkumné skupiny a předává informace KOPISu. 

00:50  1. průzkumná skupina prošla dekontaminací, použité protichemické oděvy jsou 

uloženy do uzavřených nádob a probíhá kontrolní měření těchto nádob. 

01:01  Na místo události se dostavili příslušníci z CHLHZS, ti se vybavili ochrannými 

prostředky a také detekčními přístroji. 

01:22  CHLHZS po dohodě s VZ opětovně proměří místo zásahu. 

01:37  Měřením nebyly zjištěny další jiné informace o IZ. Nastává dekontaminace 

CHLHZS. 

01:51 VZ žádá pracovníky CHLHZS o proměření kontaminované vody 

v dekontaminační sprše 

02:01  Pracovníci CHLHZS hlásí, že voda v dekontaminační sprše splňuje povolené 

normy a za pomocí hasičů se voda přelívá do uzavřených barelů. 

02:03  Na místo zásahu se dostavili pracovníci SÚJB. VZ je informuje o všech 

záležitostech, které doposud proběhly. Zároveň jim předává místo zásahu 

a připravuje jednotky PO k odjezdu. 

02:08  Místo události je předáno pracovníkům SÚJB. Na místě zůstává PČR. Jednotky 

PO se vracejí na základny. 

02:10  Ukončení cvičení a vyhodnocení. 

10.4 Vyhodnocení 

Jednotky požární ochrany v průběhu zásahu používali radiometr DC-3H-08 k sledování 

dávkových příkonů a obsahu radionuklidů v prostředí okolo zářiče, kterým byla kovová 

bedna. Radiometr byl nastaven na režim „vyhledávací“, čímž byla rychle vyhodnocena 

naměřená data, která sloužila k určení bezpečnostních zón od nástupního prostoru a snížení 

pobytu jednotek na minimum doby v kontaminované oblasti kolem automobilu. Dále byl 

využit na hranici vnější zóny k určení kontaminace jak zasahujících jednotek, tak 

i evakuovaného obyvatelstva z okolních domů. 
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11 Závěr 

Ionizující záření ať už ve formě radionuklidů v přírodě nebo kosmické záření na nás 

působí neustále. Lidstvo se mu v průběhu svého vývoje do značné míry přizpůsobilo. 

V moderní době však přibyly tzv. civilizační zdroje záření (rentgenová vyšetření, sledování 

televize, letecká doprava) a neopomenutelná je i možnost teroristického útoku za použití ZIZ 

či RaL. Z tohoto důvodu jsem se ve své bakalářské práci tímto tématem zabýval, konkrétně 

problematikou výběru a popisu metodiky měření se zásahovým radiometrem DC-3H-08 

a také jeho možným využitím při zásahu a měření ZIZ.  

Úvodní část práce zahrnuje odborné pojmy, veličiny, jednotky a základní fyzikální 

vlastnosti ionizujícího záření a jeho dělení na přirozenou a umělou radioaktivitu. Dále se 

v kapitole zmiňuji, že ZIZ mohou být jak prvky s nestabilními jádry, tak i různé generátory 

(např. rentgenová lampa). Pomocí grafického znázornění jsem vytvořil přehled faktorů 

radioaktivní zátěže na lidský organismus a popsal různorodé typy záření. 

Následně jsou popsány biologické účinky ionizujícího záření a jeho působení na živé 

organismy, kde se konkrétně zmiňuji o hodnotách tkáňových váhových faktorů, jež na 

člověka při styku se ZIZ či RaL působí.  

V šesté kapitole analyzuji potenciální nebezpečí zdrojů ionizujícího záření při zevním 

a vnitřním ozáření a jejich úlohu při radiačních haváriích a mimořádných událostech. Do 

kapitoly jsem taktéž zahrnul výpis z databáze, kterou zpracoval Johnson Robert, jenž na svých 

webových stránkách uvádí statistické údaje nehod a úmyslných zneužití zářičů po celém 

světě. 

Z důvodu možného výskytu mimořádné události, kde je určité riziko výskytu radioaktivní 

látky, bylo důležité také vypracovat základní principy jednání v dané situaci. Zejména 

podstatným se mi jevil popis detekce a organizace zásahu JPO.  

 V nejvýznamnější části mojí práce bylo zaměření se na metodikou měření 

s radiometrem DC-3H-08, kterou jsem použil při praktickém měření tří zdrojů ionizujícího 

záření. Zkušební měření dokázalo, že rychlejší a efektivnější je vyhledávat v tzv. 

vyhledávacím režimu s otevřenou hliníkovou clonou, a tím zkrátit dobu pobytu zasahujících 

jednotek.  

Získané teoretické znalosti jsem si ověřil pomocí modelového cvičení ve Frýdku – 

Místku, kdy byl radiometr DC – 3H – 08 použit jednotkami HZS při dopravní nehodě, kde se 
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vyskytovaly ZIZ. Závěrem bych chtěl podotknout, že přístroj splňuje požadavky uživatelů 

k rychlému a přesnému vyhodnocení nebezpečných situací a tím se řadí mezi nejmodernější 

dostupné zásahové radiometry používané v České republice.  
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Seznam zkratek 

A   nukleonové číslo 

Bluetooth  bezdrátová komunikace mezi základní a indikační jednotkou 

Bq    jednotka aktivity 

Bq/cm
2
   jednotka aktivity vztažená na jednotku plochy (plošná aktivita) 

ČR    Česká republika 

eV   elektronvolt – jednotka práce a energie 

GŘ HZS   Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Gy   jednotka dávky 

Gy/h   jednotka příkonu kermy ve vzduchu 

HZS ČR   Hasičský záchranný sbor České republiky 

CHLHZS   Chemická laboratoř Hasičského záchranného sboru 

IZ   ionizující záření 

JPO   Jednotky požární ochrany 

JSDH   Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

KOPIS   Krajské operační a informační středisko 

MU   mimořádná událost 

OPIS   Operační a informační středisko 

PČR   Policie České republiky 

RaL   radioaktivní látka 

RMS   Radiační monitorovací sítě 

RTG   rentgenové záření 

SÚJB   Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sv   jednotka prostorového dávkového ekvivalentu 

Sv/h    jednotka příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 

ZIZ   zdroj ionizujícího záření 

ZZS   Zdravotní záchranná služba 
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