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Tabulka 1: Základní vlastnosti vybraných radionuklidů 

Nuklid Poločas Typ přeměny Energie částic 
 (MeV) 

Energie fotonů 
(MeV) 

3H 12,35 r  0,018 - 
14C 5736 r  0,158 - 

22Na 2,58 r 89	%	 , 11%	  0,54 1,83 1,28 
24Na 15,0 h  1,39 1,37 2,75 
36Cl 3,1E.5 r  0,714 - 
40K 1,27E.9 r 89	%	 , 11%	  1,32 1,46 

45Ca 163 d  0,254 - 
51Cr 27,8 d EZ 0,756 0,32 

54Mn 291 d EZ - 0,838 
55Fe 2,7 r EZ 0,22 0,0059 
58Co 71,3 d 15	%	 , 85%	  0,485 0,81 
59Fe 45,1 d  0,27 0,46 1,10 1,29 
60Co 5,72 r  0,31 1,17 1,33 
63Ni 100 r  0,066 - 
65Zn 0,67 r EZ - 1,115 
90Sr 28,1 r  0,54 - 

95Nb 35,1 d  0,16 0,76 
95Zr 65 d  0,36 0,40 0,73 0,76 
99Tc 2,12E.5 r  0,29 - 

99mTc 5,9 h  - 0,140 0,142 
106Ru 368 d  0,040 - 

110mAg 253 d  0,087 0,53 0,116 – 1,51 
124Sb 60 d  0,22 – 2,31 0,60  2,09 

123I 13,3 h EZ - 0,159 
125I 57,4 d EZ - 0,035 
131I 8,05 d  0,25 – 0,81 0,08-0,72 

134Cs 2,19 r  0,09 – 0,69 0,48 – 1,37 
137Cs 30 r  0,51 – 1,17 0,662 
140La 40,2 h  0,42-2,15 0,065-2,54 
210Pb 22,3 r  0,017 0,063 0,047 
212Bi 60,5 m 	,α 

0,085-2,25 
5,34-6,09 

0,04-2,2 
220Rn 54,5 s α 6,28 0,054 
222Rn 3,825 d α 5,48 0,51 
226Ra 1620 r α 4,59 4,78 0,188 
228Ra 5,75 r  0,024 0,048 - 
232Th 1,39E.10 r α 3,95 3,99 0,059 
235U 7,13E.8 r α 4,11 – 4,56 0,074 – 0,38 
238U 4,51E.9 r 	( š) 4,19 4,24 0,048 

239Pu 2,44E.4 α	( š) 4,66 – 5,16 0,013-0,42 
240Pu 2,6E.3 α	( š) 5,12 5,16 0,045 

241Am 458 r α 5,24 – 5,54 0,027 – 0,37 

Zdroj: [2, 5, 9]. V tabulce nejsou uvedeny některé méně zastoupené typy radioaktivních přeměn a energií částic. V některých 
případech jsou údaje uvedeny ve zjednodušené formě. Pokud je energie částic α a γ záření udávaná v určitém rozmezí, vyskytuje 
se v daném rozmezí několik energií příslušných částic. Energie uvedená u záření β je maximální energie.   
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Tabulka 2: Využití ionizujícího záření 

Oblast použití Aplikace Princip činnosti 

Průmysl 

Defektoskopie 
Absorpce IZ při průchodu materiálem. Vnitřní vady se projeví 

různým stupněm zčernání fotografické emulze. 

měření tloušťky materiálu 
Absorpce IZ v závislosti na tloušťce proměřované vrstvy 

příslušného materiálu. 

radiační polymerace 
Polymerace materiálů vyvolaná chemickými účinky IZ 

v příslušném materiálu. 

stopovací metody 
Kontrola promíchávání směsí, úniky netěsnostmi v potrubí, 

opotřebení součástek strojů apod. 

Bezpečnostní 

inženýrství 

Ověřování pravosti a 

zjišťování původu 

uměleckých předmětů 

Stanovení poměrného zastoupení příslušného prvku analýzou 
četnosti emitovaných částic daným materiálem v důsledku 

radioaktivní přeměny vyvolané pomocí vhodné jaderné 
reakce. 

Hlásiče kouře a požáru 
Změna ionizačního proudu v důsledku vniknutí kouře do citlivé 

oblasti detektoru. 

Vodohospodářství 

Měření průtoku 
Měření průtoků v řekách a vodovodních potrubích detekcí 

absorpce IZ na molekulách vody. 

Kvalita pitné vody Sterilizace nežádoucích mikroorganizmů a hmyzu 

Vlhkost půdy 
Detekce rozptylu neutronů 

(přítomnost zdrojů podzemní vody či ropy) 

Geologie 

Určení stáří geologických 

vrstev 
Měřením aktivity plynných radionuklidů v půdě 

Radioaktivní karotáž 

Měří sekundární radioaktivity geologických vrstev vyvolané 
tokem neutronů z neutronových zářičů spuštěných do 

geologických vrtů. 

zemědělství 

šlechtitelství 
Mutace semen vyvolané ozařováním IZ. 

 (plodiny s pozměněnými vlastnostmi nebo zcela nové odrůdy) 

ochrana skladovaných 

potravin 

Ničení mikroorganismů způsobující hnilobu. Potlačení 
nežádoucí klíčivosti např. brambor. 

chov hospodářských zvířat 
Optimalizace krmných dávek či kontrola zdravotního stavu 

zvířat pomocí analýzy záření z radioindikátorů. 

Zdravotnictví 

diagnostika 
Měření míry absorpce vhodných radioizotopů různými 

tkáněmi a orgány. 

radiofarmaka 
Ozařováni zhoubných nádorů zavedením vhodných 

radioizotopů do trávicího ústrojí pacienta. 

Radioterapie a 

radiochirurgie 

Ozařování zhoubných nádorů zářiči umístěnými mimo tělo 
pacienta. 

sterilizace materiálu 
Ničení choroboplodných zárodků ozařováním IZ bez nutnosti 

zahřívání materiálu na vysokou teplotu. 

Ostatní 

Ochrana životního prostředí Indikace a analýza škodlivých látek v půdě i v ovzduší 

archeologii 
Zjišťování stáří předmětů z organických materiálů měřením 

aktivity radioizotopu uhlíku 
14

C. 

Ochrana uměleckých 

předmětů 

Ničení plísní a sterilizace dřevokazného hmyzu ozařovaní 
ionizujícím zářením. 

Zdroj: [25]. Tabulka uvádí některé příklady aplikací IZ z těch oblastí, které více či méně souvisí s každodenním životem. 
Používané radionuklidy se získávají buď z materiálů vykazujících přírodní radioaktivitu, nebo se připravují ozařováním v 
reaktorech a urychlovačích částic. Kromě toho je možné radionuklidy získat i z vyhořelého jaderného paliva. Stejně jako při 
využívání v tabulce uvedených aplikací, jsou i při výrobě radionuklidů jsou jako vedlejší produkty vytvářeny radioaktivní 
odpady.  
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Obrázek 1: Schematické znázornění význačných procesů při účincích IZ na živou tkáň, zdroj: [14]. Měřítko na časové ose je v zásadě logaritmické, avšak v některých úsecích je poněkud 
upraveno tak, aby bylo možno přehledně zakreslit jednotlivé děje. 
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Obrázek 2: Životní cyklus RAO. Zdroj: [21]., vlastní zpracování. Obrázek popisuje jednotlivé kroky a mechanismy 
uplatňované při nakládání s radioaktivními odpady. Modře jsou podbarveny ty postupy, jež tvoří součást procesu 
nakládání s RAO podle atomového zákona ve znění § 48 - § 52 vyhlášky o radiační ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů.  
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Obrázek 3: Měření radiačních charakteristik. Zdroj: [23]. První vývojový diagram uvádí typy měření a technologické 
postupy využívané v rámci základního měření v ÚJV. Druhý a třetí vývojový diagram ilustruje totéž pro 
nedestruktivní, resp. destruktivní analytické metody.  
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 Obrázek 4: Modelová geometrie měřícího uspořádání v Geometry Composeru. Na snímku a) je zachyceno modelování 
geometrie proměřovaného vzorku (10x10cm, nerezová ocel). Snímek b) představuje modelování vnějších podmínek měření 
na gama-spektrometrickém měřidle Inspector 2000.  

a)  

b)  
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Obrázek 5: Metody fragmentace odpadních materiálů. Zdroj: [24].. Snímky zachycují metody fragmentace odpadních materiálů používané v ÚJV Řež, a.s. Snímek a) 
zobrazuje motorovou pilu, snímek b) ruční hydraulické nůžky, snímek c) motorové hydraulické nůžky a snímek d) elektrický střihač. 

a)  b) 

c)  d)  
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a)  

b)  

c)  

Obrázek 5: Metody dekontaminace odpadních materiálů. Zdroj: [24]. Snímky zachycují metody dekontaminace odpadních 
materiálů používané v ÚJV Řež, a.s. Snímek a) zobrazuje ultrazvukovou vanu, snímek b) otryskávání suchým ledem a 
snímek c) pěnovou dekontaminaci.  
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 Obrázek 7: Měřidlo uvolňovaného materiálu. Snímek a) zobrazuje čelní pohled na přístroj MUM. Na snímku b) jsou 
zachyceny materiály v příhradové paletě určené pro proměření na MUM.  

b)  

 a)  
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Obrázek 1: Zdroje a pohyb RAO. Zdroj: [2]. Písmena V, P, N a S znamenají vysoce, přechodně, nízko a středně 
aktivní odpad.  


