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ANOTACE 

 PERĎOCH, J.: Fyzická ochrana pracoviště brachyterapie, Diplomová práce, 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb, 2014, 63 s., Vedoucí diplomové práce doc. 

RNDr. Jiří Švec, CSc. 

Diplomová práce se zabývá návrhem fyzické ochrany na pracovišti brachyterapie. 

V první části stručně shrnuje informace o ionizujícím záření, pracovištích se zdroji 

ionizujícího záření a fyzické ochraně. Praktická část diplomové práce je zaměřena na návrh 

fyzické ochrany pro stávající a modelové pracoviště brachyterapie. Po provedení analýz 

rizik a jejich vyhodnocení bylo vytvořeno několik variant řešení, které povedou 

k minimalizaci odcizení zdrojů ionizujícího záření. 

 Klíčová slova: Brachyterapie, fyzická ochrana, zdroj ionizujícího záření, uzavřený 

radionuklidový zářič 

ANNOTATION 

 Perďoch, J.: Physical protection workplace brachytherapy, Thesis, Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department of Security 

Services, 2014, 63 pages. Head of the thesis doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. 

 Keywords: brachytherapy, physical protection, source of ionizing radiation, closed 

radionuclide emitter 

The diploma thesis deals with the proposal of physical protection in 

the brachytherapy workplace. There are briefly summarized information about ionizing 

radiation, workplaces with radioactive sources and about physical protection in the first 

part. Practical part of the diploma thesis is focused on the proposal of physical 

protection for an existing and a model brachytherapy workplace. Several solution variants, 

which lead to the minimization of radioactive sources alienation, were created after 

the performance and evaluation of the risk analysis. 
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Seznam použitých zkratek 

Co Kobalt 

Cs Cesium 

CT Počítačová tomografie 

FNOL Fakultní nemocnice Olomouc 

I Jód 

Ir Iridium 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KP Kontrolované pásmo 

PCO Pult centralizované ochrany 

PET Pozitronová emisní tomografie 

Po Polonium 

PZTS Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Ra Radium 

Rn Radon 

SPECT Tomografická scintigrafie 

SÚJB Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Th Thorium 

U Uran 

WINS World Institute for Nuclear Security 

ZIZ Zdroj ionizujícího záření 
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Úvod 

Navzdory více či méně důvěryhodným zprávám, že různé teroristické organizace 

projevily zájem o zneužití radioaktivních materiálů, nedošlo dosud k většímu počtu těchto 

incidentů. Avšak nedostatečná ochrana a s ní spojený relativně snadný přístup ke zdrojům 

ionizujícího záření může vést k jejich případnému zneužití. Z tohoto důvodu je třeba 

věnovat čas a zcela jistě i nemalé prostředky k zajištění podmínek jejich bezpečného 

uložení. 

I poměrně malé množství radioaktivního materiálu může v případě zneužití způsobit 

významné škody jak na zdraví, tak i na majetku ohrožené populace a v první řadě vyvolat 

značnou paniku. Je tedy nezbytné zpracovat analýzu týkající se zabezpečení zdrojů 

ionizujícího záření s ohledem na možnosti jejich odcizení.  

V současné době neexistuje v České republice žádný právní předpis, který by zaváděl 

postupy potřebné pro zajištění fyzické ochrany zdrojů ionizujícího záření, s nimiž 

se můžeme běžně setkat na řadě pracovišť počínaje odděleními radiační onkologie 

a nukleární medicíny přes podniky zaměřené na průmyslové využití např. k měření 

tloušťky pokryvů nebo defektoskopii materiálů.  

Na základě uvedených skutečností bylo za cíl této diplomové práce zvoleno 

vytvoření návrhu fyzické ochrany zdroje ionizujícího záření a to konkrétně na oddělení 

brachyterapie ve Fakultní nemocnici Olomouc. Jedná se o pracoviště, na kterém 

se vykonávají radiační činnosti využívající uzavřeného radionuklidového zdroje 
192

Ir, který 

se podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační 

ochraně řadí mezi zdroje významné. Celé pracoviště je pak dle této vyhlášky zařazeno 

do 3. kategorie. Po provedení a vyhodnocení analýzy rizik byly zpracovány tři varianty 

zabezpečení a následně vybrána ta nejoptimálnější.  

Následně byl zpracován ještě jeden návrh zcela nového fiktivního pracoviště 

brachyterapie. Tento návrh počítá s projektem zabezpečení pro nově budované oddělení 

brachyterapie. Projekt zabezpečení vychází z materiálů prezentovaných 

na workshopu týkajícího se bezpečnosti vysokoaktivních zdrojů používaných 

v ozařovačích krve a z doporučení nevládní mezinárodní organizace WINS (World 

Institute for Nuclear Security). 
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1 Rešerše 

KOLEKTIV AUTORŮ. Principy a praxe radiační ochrany. Praha: Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost, 2000, 619s. ISBN 80-238-3703-6. 

Kniha obsahuje komplexní popis principů a praxe v radiační ochraně od fyzikálních 

základů radiační ochrany přes biologické účinky ionizujícího záření zaměřené 

na medicínu. Uvádí základní fyzikální poznatky o ionizujícím záření, mechanizmy 

působení ionizujícího záření na živý organismus. V posledních kapitolách publikace 

se autoři věnují principům radiační ochrany a jejím fyzikálním základům. 

KOLEKTIV AUTORŮ. Ochrana při práci se zdroji ionizujícího záření: sborník 

učebních textů. Ostrava: Dům techniky Ostrava, 1998, 1 sv. ISBN 80-020-1230-5. 

Tato kniha rozšiřuje informace uvedené ve skriptu radioaktivita a ionizující záření. 

Seznamuje se základní ochranou při práci se zdroji ionizujícího záření. Popisuje principy 

a vlastnosti ionizujícího záření, veličiny a jednotky. Uvádí principy detekce ionizujícího 

záření a rozděluje jednotlivé detektory dle jejich principu. Seznamuje nás s možnostmi 

využití ionizujícího záření a jeho biologickými účinky. 

LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

V této knize autoři popisují jednotlivé bezpečnostní technologie a systémy využívané 

v současné době. Zaměřuje se na způsoby a metody zajištění ochrany a fyzické 

bezpečnosti. Autoři se zaměřili na klíčová technologická, technická, právní i personální 

témata průmyslu komerční bezpečnosti.  

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

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

v platném znění. 

Tento zákon upravuje způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

a podmínky vykonávání činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností 

vedoucích k ozáření. Udává povinnosti při přípravě, provádění zásahů vedoucích 

ke snížení přírodního ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod. 
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2 Právní úprava 

V České republice je právní úprava radiační ochrany určena zákonem č. 18/1997 Sb., 

„O mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření“ (Atomový zákon) a o změně 

a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb.  

„Tento zákon upravuje dle § 1: 

- Způsob využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky vykonávání 

činností souvisejících s využíváním jaderné energie a činností vedoucích k ozáření, 

- systémy ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího 

záření, 

- povinnosti při přípravě a provádění zásahů vedoucích ke snížení přírodního 

ozáření a ozáření v důsledku radiačních nehod, 

- zvláštní požadavky pro zajištění občanskoprávní odpovědnosti za škody v případě 

jaderných nehod, 

- podmínky zajištění bezpečného nakládání s radioaktivními odpady, 

- výkon státní správy a dozoru při využívání jaderné energie, při činnostech 

vedoucích k ozáření a nad jadernými položkami.“
1
 

Dále pak vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 307/2002 Sb., o radiační 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době neexistuje v České republice žádný právní předpis, který by zaváděl 

postupy nezbytné pro zajištění fyzické ochrany zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se dnes 

můžeme setkat na řadě pracovišť počínaje odděleními nukleární medicíny a radiační 

onkologie přes měření tlouštěk pokryvů a konče průmyslovou defektoskopií. 

 

  

                                                 
1
 Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

(Atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů. Ve znění zákona č. 13/2002 sb. 
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3 Metody zpracování 

V této kapitole jsou uvedeny metody, které byly použity při zpracování diplomové 

práce.  

3.1 Obecné metody 

Deskripce 

Metoda založená na opisu či popisu byla použita pro seznámení s jednotlivými 

radionuklidy. Dále pro seznámení s klasifikací zdrojů ionizujícího záření a charakteristikou 

pracovišť nukleární medicíny. 

Dedukce 

Typ úsudku a metoda zkoumání, kdy se z přijatých výroků (premis) dospívá 

k novému tvrzení, závěru či důsledku. Dedukce byla aplikována při tvorbě analýz a při 

návrhu variant zabezpečení. 

Komparace 

Zabývá se porovnáním variant řešení na základě jejich kladů a záporů. Byla použita 

při porovnání jednotlivých návrhů variant zabezpečení pracoviště nukleární medicíny. 

3.2 Specifické metody 

Brainstorming 

Skupinová metoda zaměřená na vymýšlení co nejvíce nápadu na dané téma. 

Smyslem této metody je, že čím více lidí, tím více nápadů. Brainstormingu v této práci 

bylo využito při zkoumání možných variant zabezpečení ZIZ. 

Metoda párového srovnávání 

Využívá se při multikriteriální analýze, pokud každé kritérium nemá stejnou váhu. 

Srovnává vždy dvě kritéria navzájem mezi sebou, z čehož vždy vybere jedno jako 

preferované. Z tohoto se nám vytvoří pořadí kritérií, kterým se přiřadí vyšší váha než 

ostatním. Pomocí metody párového srovnávání byla verifikována rizika vzešlá z analýz 

FMEA a SWOT.  



6 

 

4 Ionizující záření 

Pojmem ionizující zářeni rozumíme tok hmotných částic nebo kvant 

elektromagnetického záření tzv. fotonů, které jsou schopny při průchodu prostředím 

způsobit ionizace atomů a molekul. Vytváří tedy z původně elektricky neutrálních atomů 

kladné a záporné ionty. Při tom dochází k vytvoření iontového páru. Podle způsobu 

předávání energie v látce lze ionizující záření rozdělit na přímo ionizující a nepřímo 

ionizující.  

Přímo ionizující záření je tvořeno nabitými částicemi (elektrony, pozitrony, protony, 

částicemi α, β), které mají dostatečnou kinetickou energii k tomu, aby mohly vyvolat 

ionizaci atomů látky.  

Nepřímo ionizující záření zahrnuje nenabité částice (fotony, neutrony), které samy 

prostředí neionizují. Při interakcích s prostředím uvolňují sekundární, přímo ionizující 

nabité částice. Tyto sekundární částice pak způsobují ionizaci daného prostředí. 

Zdroji ionizujícího záření mohou být buď radionuklidy, nebo generátory záření, jako 

je například rentgenka a urychlovače částic. Radionuklidy jsou tvořeny nestabilními 

atomovými jádry, která se rozpadají a přitom emitují ionizující záření. Dělí se na přirozené 

a uměle vytvořené [15]. 

4.1 Radioaktivita 

Atomy všech látek jsou složeny z atomového jádra a elektronového obalu. Jádro 

je tvořeno protony a neutrony a je v něm soustředěna téměř celá hmotnost atomu. 

Elektronový obal obsahuje elektrony obíhající kolem atomového jádra. Radioaktivita 

neboli radioaktivní rozpad je samovolná přeměna nestabilních jader na jádra stabilní. 

Při tomto rozpadu vzniká částice ionizujícího záření.  

Radioaktivní přeměna je charakterizována třemi významnými vlastnostmi: 

1. Mění chemickou podstatu látky – přeměnou se změní složení atomového jádra. 

2. Je to statistický proces nezávislý na vnějších podmínkách (např. na teplotě, tlaku, 

vlhkosti,…) – rychlost radioaktivní přeměny nelze jakkoli ovlivnit, zpomalit 

či zastavit. 
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3. Je doprovázena emisí nejčastěji částic alfa (jader helia), beta (elektronů) nebo gama 

(fotony) [16]. 

4.2 Radionuklidy 

Za nuklid je označován atom, který obsahuje stejný počet protonů i stejný počet 

neutronů. Všechny nuklidy rozdělujeme do dvou skupin – stabilní a nestabilní. Stabilní 

radionuklidy mají prakticky nekonečnou dobu života. Nestabilní radionuklidy naopak 

podléhají samovolné změně ve složení nebo energetickém stavu, tedy radioaktivní 

přeměně. 

Radionuklidy mohou být přírodní nebo umělé. K nejvýraznějším přírodním 

radionuklidům patří 
238

U, 
235

U, 
228

Th, 
232

Th, 
226

Ra, 
210

Po, 
222

Rn apod.  

Pro potřeby současné vědy a techniky, průmyslu a zdravotnictví, zdaleka 

nevystačíme s radionuklidy přírodního původu. Musíme tedy radionuklidy vyrábět uměle 

v reaktorech nebo v urychlovačích. V současnosti je známo několik tisíc umělých 

radionuklidů, které jsou široce používány snad ve všech odvětvích. Také v lékařství 

se používají převážně umělé radionuklidy [27]. 

4.3 Veličiny a jednotky 

Znalost veličin v problematice ionizujícího záření a radiační ochrany je poměrně 

důležitá, přestože dané veličiny a jednotky nejsou obecně příliš známé. Obecně lze 

charakterizovat zdroj emitující ionizující záření, které pak působí na okolí. Z tohoto 

důvodu je zapotřebí definovat veličiny popisující: 

- zdroje záření, 

- pole záření, 

- působení záření na člověka, 

- působení záření na látky. 

V následující tabulce č. 4.1 je uveden přehled základních veličin s označení 

a jednotkou. 
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Tabulka 4.1: Přehled veličin a jednotek [23] 

Veličiny charakterizující zdroj záření 

Veličina Označení Jednotka Rozměr 

Poločas přeměny T s, min, h, r  

Přeměnová konstanta λ s
-1

  

Aktivita A Bq s
-1 

Hmotnostní aktivita am Bq·kg
-1 

s
-1

·kg
-1

 

Objemová aktivita av Bq·m
-3 

s
-1

·m
-3 

Energie E J, eV  

Veličiny charakterizující působení záření na látku 

Dávka D Gy J·kg
-1 

Dávkový příkon Ḋ Gy·s
-1 

J·kg
-1

·s
-1 

Kerma K Gy  

Veličiny používané v radiační ochraně 

Ekvivalentní dávka HT Sv J·kg
-1 

Efektivní dávka E Sv J·kg
-1 

4.4 Biologické účinky ionizujícího záření 

Znalost biologických účinků je důležitá pro stanovení principů a kritérií radiační 

ochrany, a je z nich dále odvozen systém pro limitování dávek pracujících a obyvatelstvo.  

a) Účinky na člověka jsou prahové (nestochastické, deterministické) a neprahové 

(stochastické)  

Pro deterministické účinky je charakteristická prahová závislost na dávce. Jde 

o účinky, které se projeví až pro dosažení určitého dávkového prahu (pod ním se účinek 

neprojeví) a mají charakteristický klinický obraz (např. nemoc z ozáření, zarudnutí kůže, 

šedý zákal…).  

Stochastické účinky jsou vyvolané změnami v genetické informaci buňky 

a předpokládá se u nich bezprahový, převážně lineární vztah mezi dávkou a účinkem. 

Velikost dávky záření nezmění závažnost projevu u jednotlivce, ale v populaci mění 

četnost zhoubných novotvarů a dědičných poškození. S dávkou tedy vzrůstá pro 

jednotlivce pravděpodobnost poškození. Tyto účinky nemají charakteristický klinický 

obraz. 
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Závislost biologického účinku na velikosti absorbované dávky záření jsou zobrazeny 

na obrázku 4.1. 

 

Obrázek 4.1: Závislost biologického účinku na velikosti absorbované dávky záření.  

a) Pravděpodobnost výskytu pro stochastické účinky, b) Závažnost poškození 

pro deterministické účinky [26]. 

b) Účinky záření jsou somatické i genetické 

Somatické účinky jsou takové, které působí již na ozářeného jedince. Genetické 

účinky zasahují potomstvo ozářeného jedince. Přehled biologických účinků ionizujícího 

záření na lidský organismus je zobrazen v tabulce 4.2. 

 

Tabulka 4.2: Účinky záření na lidský organismus [16] 

ČASNÉ POZDNÍ 

Somatické 
Genetické 

akutní nemoc z ozáření 
nenádorová pozdní 

poškození 

zhoubné nádory genetické účinky u 

potomstva 

akutní lokální změny 
- chronická 

radiodermatitis 

  

- akutní 

radiodermatitis 

- zákal oční čočky 
  

- poškození fertility 
   

poškození vývoje plodu 

DETERMINISTICKÉ STOCHSTICKÉ 
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K nestochastickým projevům poškození ionizujícím zářením může dojít pouze 

při hrubém poškození zásad radiační ochrany, protože roční nejvýše přípustné dávky 

(limity) byly stanoveny tak, aby nebylo dosaženo prahových hodnot nestochastických 

poškození ani za celou dobu pracovního života jednotlivce [15, 23]. 

4.5 Specifika ozáření 

Ozáření ionizujícím zářením patři k ostatním škodlivinám, které na člověka působí. 

Má však určitá specifika: 

 Radioaktivní rozpad není závislý na vnějších podmínkách 

Radioaktivní rozpad je děj samovolný, má statistický charakter, tzn., že nemůžeme 

přesně určit, v který okamžik dojde k přeměně konkrétního jádra. Můžeme určit pouze 

pravděpodobnost, že za určitý časový interval dojde k přeměně. Je také nezávislý 

na běžných fyzikálních a chemických vlivech (teplota, tlak, ...). 

 Ionizující záření není postižitelné lidskými smysly 

Ionizující záření je lidským okem neviditelné a ani ostatními lidskými smysly 

je nemůžeme jakkoli zaregistrovat. Pokud se tedy člověk nachází v poli ionizujícího záření, 

pak přítomnost tohoto pole – i při sebevětších dávkách, překračující dávky smrtelné – nijak 

nepociťuje. Člověk tedy nedovede posoudit nebezpečnost dané situace. A i z tohoto 

důvodu je velmi důležité, aby zdroje ionizujícího záření byly dobře zabezpečené 

a nedocházelo s nimi k jejich neodborné manipulaci.  

 Účinky záření jsou somatické i genetické účinky 

Somatické účinky jsou takové, které působí přímo na ozářeného jedince. Genetické 

účinky mají vliv na potomstvo ozářeného jedince. 

 Úroveň znalostí v této oblasti je nízká 

Úroveň znalostí obyvatelstva v oblasti využití IZ a s ním spojené radiační ochrany 

je obecně velmi nízká. Z tohoto důvodu pravděpodobně dochází k obavám i z mírového 

využití zdrojů IZ. Jedno z hlavních nebezpečí spočívá v předpokladu vzniku strachu 

a paniky při informování o ztrátě zdroje IZ. 

 Špatný odhad výsledku výpočtu 



11 

 

 Malé zkušenosti s řešením mimořádných událostí v této oblasti 

Jde o tzv. situaci „dobře i špatně“ zároveň. Je dobře, že se tyto situace zatím u nás, 

ale i v zahraničí příliš mnoho nevyskytují. Na druhou stranu složky IZS, které tyto 

mimořádné události řeší, mají jen malé a v některých případech vůbec žádné praktické 

zkušenosti. 

 Počáteční příznaky nemoci z ozáření se neliší od počátečních příznaků 

běžných chorob 

Počáteční příznaky se nijak neliší od počátečních příznaků např. chřipky. Pokud 

nemá ošetřující lékař informace o tom, že pacient mohl být ozářen, nemusí dle počátečních 

příznaků poznat, že se jedná o následky ozáření. To může přinést určité problémy 

a komplikace při dalším léčení. Nicméně hlavní nebezpečí stále spočívá ve zvýšení 

pravděpodobnosti vzniku pozdních stochastických účinků záření, které jsou ovšem 

klinicky nerozlišitelné od spontánních případů [16]. 

4.6 Dávkové limity 

Dávkové limity představují nejvyšší přípustné dávky, které mohou radiační 

pracovníci a obyvatelé obdržet. Překročení těchto limitů není z hlediska radiační ochrany 

přípustné. Limity pro radiační pracovníky společně s limity obecnými a limity pro učně 

jsou uvedeny v následující tabulce 4.3. 

Tabulka 4.3: Dávkové limity [28] 

 Limity 

Obecné 
Pro radiační 

pracovníky 

Pro učně a 

studenty 

Efektivní dávky za rok [mSv] 1 50 6 

Efektivní dávka za 5 za sebou následujících let [mSv] 5 100 - 

Ekvivalentní dávka v oční čočce za rok [mSv] 15 150 50 

Průměrná ekvivalentní dávka v 1 cm
2
 kůže za rok 

[mSv] 
50 500 150 

Ekvivalentní dávka na ruce od prstů až po předloktí a 

na nohy od chodidel až po kotníky za rok [mSv] 
- 500 150 

  



12 

 

5 Pracoviště se zdroji ionizujícího záření 

V této kapitole budou popsány skutečnosti, které se vztahují na pracoviště 

se zdroji ionizujícího záření.  

Zdroje ionizujícího záření dělíme na dvě skupiny. Na uzavřené a otevřené zářiče. 

uzavřený zářič – zářič, jehož úprava, například zapouzdřením nebo ochranným 

překryvem, zabezpečuje zkouškami ověřenou těsnost a vylučuje tak, za předvídatelných 

podmínek použití a opotřebování, únik radionuklidů ze zářiče. Uzavřenými zářiči jsou 

např. různé etalony pro kalibraci měřících přístrojů, radionuklidové ozařovače v 

radioterapii, zdroje záření v průmyslu (např. v defektoskopii).  

otevřený zářič – zářič, který není uzavřeným radionuklidovým zářičem. Jsou 

to zejména radioaktivní roztoky, plyny, aerosoly, prášky a podobně, které se dají dělit 

či jinak upravovat. Otevřené zářiče se používají především v nukleární medicíně, kde jsou 

otevřenými zářiči všechny radioaktivní preparáty pro in vivo a in vitro vyšetření. 

Ve srovnání s uzavřenými zářiči je u otevřených zářičů zajištění radiační ochrany 

náročnější, může zde docházet jak k přímému vnějšímu ozáření ionizujícím zářením (stejně 

jako u zářičů uzavřených), tak k následnému ozáření v důsledku radioaktivní kontaminace 

(vnější či vnitřní) [28]. 

5.1 Klasifikace zdrojů ionizujícího záření 

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační 

ochraně, ve znění příslušných změn a doplnění klasifikuje zdroje ionizujícího záření dle 

zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 

zákon), ve znění příslušných změn a doplnění (dále jen „zákon“).  

Zdroje ionizujícího záření se klasifikují podle jejich vzestupného ohrožení zdraví 

a životního prostředí jako: 

- nevýznamné 

- drobné 

- jednoduché 

- významné 

- velmi významné. 
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5.2 Kategorizace pracovišť 

Jednotlivé kategorie pracovišť jsou uvedeny ve vyhlášce Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších změn a doplnění, 

v § 12 až § 15.  

Pracoviště, kde se vykonávají radiační činnosti, se kromě pracovišť, kde se používají 

výhradně nevýznamné nebo typově schválené drobné zdroje ionizujícího záření, 

kategorizují vzestupně podle ohrožení zdraví a životního prostředí ionizujícím zářením 

na pracoviště I., II., III., IV., kategorie na základě: 

a) klasifikace zdrojů ionizujícího záření, o nichž se předpokládá, že se s nimi bude 

na pracovišti nakládat, 

b) očekávaného běžného provozu pracoviště a související míry možného ozáření 

pracovníků a obyvatelstva, 

c) zaměření radiační činnosti a náročnosti na zajištění radiační ochrany a jakosti při 

této činnosti,  

d) vybavení a zajištění pracoviště pro bezpečnou práci se zdroji ionizujícího záření, 

zejména ochrannými pomůckami, ionizačními a stínícími zařízeními, provedením 

ventilace a kanalizace, 

e) možnosti radioaktivní kontaminace pracoviště nebo jeho okolí radionuklidy, 

f) možnosti vzniku radioaktivních odpadů a náročnosti jejich zneškodnění, 

g) potencionálního ohrožení plynoucího z předvídatelných poruch a odchylek 

od běžného provozu, 

h) rizika vzniku radiační nehody nebo havárie, závažnosti následků takové události 

a možnosti zásahů. 

Oddělení brachyterapie, které je pracovištěm s významným zdrojem ionizujícího 

záření, se zařazuje do III. kategorie pracovišť, kde se vykonávají radiační činnosti.  Přehled 

kategorií pracovišť jsou uvedeny v tabulce 5.1 [28]. 
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Tabulka 5.1: Přehled kategorií pracovišť ve zdravotnických zařízeních, používaných zdrojů 

ionizujícího záření, metod a oborů [10] 

 

5.3 Sledované a kontrolované pásmo 

Sledované a kontrolované pásmo se na pracovištích, kde se vykonávají radiační 

činnosti, vymezuje tak, aby regulací pohybu osob, vytvořením ochranných bariér 

a případně i stavebními úpravami, režimem práce, rozsahem monitorování a dalšími 

opatřeními přiměřenými používaným zdrojům a způsobům nakládání s nimi bylo zajištěno, 

že se zdroji ionizujícího záření budou nakládat jen osoby k tomu dostatečně odborně i 

zdravotně způsobilé, poučené o možném riziku práce a náležitě vybavené a že důsledky 

případné radiační nehody zůstanou co nejvíce omezeny. 

5.3.1 Kontrolované pásmo 

Kontrolované pásmo je pracoviště se zdroji ionizujícího záření nebo jeho část, kde 

je regulovaný přístup a platí zvláštní pravidla pro radiační ochranu. 

Kontrolované pásmo se vymezuje tam, kde by při běžném provozu nebo 

za předvídatelných odchylek od běžného provozu mohlo dojít k překročení 3/10 hodnoty 

ročního limitu efektivní dávky pro radiační pracovníky kategorie A, tj.6mSv/rok nebo kde 

by mohla být ekvivalentní dávka vyšší než 3/10 limitu ozáření pro oční čočku, kůži 

a končetiny. K trvalému výkonu práce v kontrolovaném smí být zařazen pouze pracovník 

kategorie A. 

Vymezení kontrolovaného pásma je podmíněno možností vydělit v rámci pracoviště 

ucelenou a jednoznačně určenou oblast, v níž jsou stabilně umístěny zdroje ionizujícího 

záření a zajištěnou tak, aby do ní nemohly vstoupit nepovolané osoby. Vymezení 
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kontrolovaného pásma se zpravidla zajišťuje stavebním oddělením. Na všech vstupních 

dveřích do prostor KP je nápis „Kontrolované pásmo se zdroji ionizujícího záření, 

nepovolaným osobám vstup zakázán“ s příslušným symbolem radiačního nebezpečí, 

vstupní dveře jsou bez kliky a klíč od vstupních dveří mají jen pracovníci oprávnění 

ke vstupu do kontrolovaného pásma. Vstup ostatních osob je možný pouze v doprovodu 

pověřených pracovníků a je evidován v knize návštěv. Do kontrolovaného pásma nesmí 

vstupovat těhotné ženy a osoby mladší 18 let, kromě pacientů, kteří se na těchto 

pracovištích mají podrobit lékařskému ozáření, a kromě osob, které na těchto pracovištích 

pracují nebo se připravují na výkon povolání se zdroji ionizujícího záření. 

Pro pobyt radiačních pracovníků v kontrolovaném pásmu se zajišťuje osobní 

monitorování v rozsahu stanoveném v programu monitorování. Všichni pracovníci 

kategorie A musí být vybaveni osobními dozimetry. Jestliže příkon dávkového ekvivalentu 

v kontrolovaném pásmu může překročit 1 mSv/h musí být radiační pracovníci vstupující 

do kontrolovaného pásma vybaveni rovněž operativními (signálními, přímo odečítacími 

nebo jinými v programu monitorování schválenými) osobními dozimetry. Tato ustanovení 

se na pracovištích III. a IV. kategorie vztahují na každou osobu, kromě osob, které vstupují 

do kontrolovaného pásma zdravotnického pracoviště, aby se tam podrobily léčení nebo 

vyšetření s použitím zdrojů ionizujícího záření. 

5.3.2 Sledované pásmo 

Sledované pásmo se vymezuje všude tam, kde se očekává, že efektivní dávka 

by mohla být vyšší než 1 mSv ročně nebo ekvivalentní dávka by mohla být vyšší než jedna 

desetina limitu ozáření pro oční čočku, kůži a končetiny. 

Ve sledovaném pásmu se zajišťuje pouze monitorování pracoviště, pokud není 

v programu monitorování stanoveno jinak [28, 29]. 

5.4 Soustavný dohled nad radiační ochranou 

Zajištění radiační ochrany na pracovištích sestává z vnitřní kontroly na pracovištích 

a kontroly, kterou zajišťuje stát prostřednictvím Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Musí být zajištěno, aby činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany byly 

vykonávány osobami, které získaly zvláštní odbornou způsobilost. 
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Soustavný dohled musí být zajištěn dle zákona v rozsahu odpovídajícím zdrojům 

ionizačního záření, s nimiž se na pracovištích nakládá. Soustavný dohled nad radiační 

ochranou se zajišťuje osobou s přímou odpovědnostní za zajištění radiační ochrany 

a dohlížející osobou.  

Každá osoba s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany a dohlížející osoba 

musí mít zvláštní odbornou způsobilost odpovídající provozované činnosti a zdrojům 

ionizujícího záření.  

Dohlížející osoba má možnost seznamovat se se všemi dokumenty souvisejícími 

s radiační ochranou a účastnit se jednání o radiační ochraně. 

Náplní činnosti dohlížející osoby je sledovat a hodnotit plnění povinností držitele 

povolení při zajištění všech opatření na bezpečné nakládání se zdroji ionizujícího záření. 

Dále pak pomáhat vedoucím pracovníkům při plnění povinností držitele povolení 

k zajišťování radiační ochrany, upozorňovat je na zjištěné nedostatky a podávat jim návrhy 

na jejich odstranění.   

Osoby s přímou odpovědností za zajištění radiační ochrany se na zajištění 

soustavného dohledu nad radiační ochranou podílejí zejména tím, že trvale dohlížejí na to, 

aby všichni pracovníci při své práci plnili požadavky ochrany zdraví i technické 

a administrativní požadavky k zajištění radiační ochrany [15, 28]. 

5.5 Dokumentace na pracovištích  

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydává prováděcí předpisy ve formě vyhlášek, 

které v jednotlivých oblastech stanovují požadavky na radiační ochranu a jadernou 

bezpečnost v souladu s „Atomovým zákonem“. Všechny vyhlášky SÚJB, stejně jako další 

právní normy, včetně Atomového zákona, jsou harmonizovány s příslušnými směrnicemi 

a předpisy Evropské unie pro radiační ochranu a jadernou bezpečnost, zejména pak 

se Směrnicí Rady 96/29/Euratom. 

K zajištění radiační ochrany na pracovišti se jako součást dokumentace k žádosti 

o povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření vyžadují provozní řád pracoviště, který 

obsahuje program monitorování (monitorování samotného pracoviště, monitorování osob, 

případně monitorování výpustí), vymezení kontrolovaného a sledovaného pásma, program 

zabezpečení jakosti a vnitřní havarijní plán. 
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Program zabezpečení jakosti stanovuje zásady systému souvisejících s využíváním 

zdrojů ionizujícího záření, jehož zavedení je dle §13 odst. 5 zákona podmínkou pro vydání 

povolení SÚJB. Zpracovává se pro procesy související s využíváním drobných, 

jednoduchých a významných zdrojů IZ na pracovištích I., II. a III. kategorie [15, 29]. 

5.6 Ochrana pracovníků 

Práce s uzavřeným radionuklidovým zářičem na oddělení brachyterapie je spojena 

s rizikem vnějšího ozáření. Nutné je dodržování zásad ochrany před zářením: 

- ochrana časem – absorbovaná dávka je přímo úměrná době expozice, po kterou 

se nacházíme v poli záření. Zkrácením doby pobytu v exponovaném místě 

můžeme tedy úměrně snížit obdrženou dávku záření. 

- ochrana vzdáleností – intenzita záření a tím i dávkový příkon jsou nepřímo 

úměrné druhé mocnině vzdálenosti od zdroje záření. Proto je zapotřebí zdržovat se 

co nejdále od zdrojů záření. 

- ochrana stíněním – postavíme-li záření do cesty vhodný stínící materiál, můžeme 

dosáhnout podstatného snížení intenzity záření. Stínění by mělo být co nejblíže 

ke zdroji záření [26]. 
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6 Fyzická ochrana zdravotnických pracovišť se zdroji IZ 

Pří návrhu fyzické ochrany si musíme nejprve uvědomit, co je především třeba 

chránit. Ve zdravotnických organizacích je to zejména přístrojové vybavení, lékařská 

dokumentace, pacientské záznamy a v neposlední řadě i zařízení využívající zdroje 

ionizujícího záření. 

Investice do přístrojového vybavení na odděleních radioterapie, nukleární medicíny 

a radiologie jsou ve zdravotnictví nepochybně jedny z nevyšších. Na uvedených 

pracovištích se proto nachází celá řada zařízení nebo jejich součástí s velmi vysokými 

pořizovacími náklady. Jedná se především o lineární urychlovače, CT přístroje případně 

PET a SPECT kamery. Vzhledem k velmi velké hmotnosti a rozměrům zde však neexistuje 

reálné riziko odcizení. Pomineme-li finanční újmu, pak z hlediska radiační ochrany jsou 

tyto přístroje navíc “pouze“ generátory záření, které přestávají po odpojení od elektrické 

sítě produkovat IZ, případně jsou prostými detektory. Odlišná situace nastává u zařízení, 

která přímo obsahují uzavřený radionuklidový zdroj IZ (především kobaltové 

a brachyterapeutické ozařovače) nebo na odděleních nukleární medicíny, kde se nachází 

větší množství otevřených zářičů vysokých aktivit, ale s poměrně krátkým poločasem 

rozpadu. Zde již vzniká v případě zneužití reálné potenciální riziko ohrožení obyvatelstva. 

To je dáno především charakterem ionizujícího záření, jehož vlastnosti jsou popsány 

ve 4. kapitole. Z tohoto důvodu bychom se měli při návrhu fyzické ochrany zaměřit 

především na ochranu před zcizením zdrojů ionizujícího záření. Zdroje ionizujícího záření 

se nedají prodat běžně v „zastavárně“, proto musíme počítat s tím, že případný pachatel 

bude loupit na objednávku a bude mít dobré znalosti jak v radiační ochraně, 

tak v zabezpečovacích systémech. Bude tedy nutno použít vyššího stupně zabezpečení 

u jednotlivých bezpečnostních prvků.  

V současné době bychom neměli zapomínat na ochranu zdravotnického personálu, 

který se čím dál častěji musí vypořádat s agresivními pacienty v ordinacích. 

6.1 Ochrana a fyzická bezpečnost objektu 

Bezpečnost subjektu je chápána jako stav, při kterém rizika plynoucí z hrozeb jsou 

minimalizována na přijatelnou úroveň. Pokud chceme subjektu zajistit bezpečnost, musíme 

znát základní hrozby, které by mu mohly zajistit újmu.  
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Každý komplexní bezpečnostní systém se skládá z řady technických prvků, které 

se navzájem propojují. Jako celek má bezpečnostní systém smysl, pokud je jeho účinnost 

a reakce taková, aby pokryla časový interval potřebný k překonání překážky pachatelem. 

Optimální bezpečnost tvoří prvky a vazby vzniklé průnikem jednotlivých systémů, které 

zahrnují: 

- režimová opatření, 

- fyzickou ostrahu, 

- technickou ochranu [19, 24]. 

6.1.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje procesní naplnění bezpečnostní politiky organizace, 

která je tvořena souborem organizačně administrativních a věcných opatření a postupů, 

které směřují k zajištění bezporuchové funkce celého zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem podniku. Jedná se o sjednocující a řídící prvek celého komplexního 

zabezpečovacího systému objektu. Základním problémem režimové ochrany je zavádění 

a prosazování vytvořených bezpečnostních směrnic do každodenního provozu. Režimová 

opatření by měla být navržena tak, aby příliš neomezovala pohyb zaměstnanců v objektu 

a zároveň zajišťovala požadovaný stupeň ochrany. Významným prvkem režimové ochrany 

je systém kontroly vstupu do objektu, v našem případě do kontrolovaného pásma [25]. 

6.1.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha, zajišťující fyzickou ochranu v objektu, je schopna v souladu 

s režimovými opatřeními zajistit ochranu aktiv. Jedná se o odhalení a zadržení narušitele, 

zamezení zcizení aktiv apod. Fyzická ostraha je završením každého systému ochrany, která 

je prováděna vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou nebo i Policií České republiky. 

Většina organizací zajišťuje fyzickou ostrahu zpravidla pomocí soukromých 

bezpečnostních služeb. Jedná se o finančně nejnákladnější způsob zajištění bezpečnosti 

[19]. 

6.1.3 Technická ochrana 

Prostředky technické ochrany označujeme jako poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy (dále jen PZTS). Jedná se o soubor prvků, které jsou schopny dálkově opticky 
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nebo akusticky signalizovat na vybraném místě vstup nebo pokus pachatele vstoupit 

do střeženého objektu. Všechny PZTS se skládají z několika základních prvků, které mají 

své specifické funkce v celém systému a tvoří takzvaný zabezpečovací řetězec, který 

je zobrazen na obrázku číslo 6.1. 

 

Obrázek 6.1: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [24] 

 Čidlo je zařízení reagující bezprostředně na fyzikální změny v jeho okolí, 

způsobené nerušením střeženého objektu nebo prostoru nebo na neoprávněnou 

manipulaci se střeženým předmětem, 

 ústředna má funkci spočívající především ve sběru informací z čidel PZTS a jejich 

vyhodnocování a na základě rozhodovacího schématu vyvolávat poplachové 

signály. Také umožňuje ovládat zabezpečovací systém a jeho napájení, 

 přenosové prostředky zabezpečují přenos informací z ústředny až do místa 

signalizace, 

 signalizační zařízení převádí informace z ústředny na vhodný poplachový signál, 

 doplňková zařízení slouží ke snadnějšímu ovládání PZTS nebo i k realizaci 

speciálních funkcí. 

 

Z hlediska prostorového zaměření můžeme technickou ochranu objektu rozdělit do 

čtyř částí. Kombinací některých z těchto druhů je vytvořena takzvaná vícestupňová 

ochrana. 

Obvodová ochrana 

Jejím úkolem je signalizovat narušení obvodu (perimetru) objektu. Většinou obvod 

objektu je zároveň katastrální hranice, vyznačena přírodními nebo umělými barierami. 

Hlavním požadavkem na venkovní čidla je teplotní odolnost. Hlavními představiteli prvků 

obvodové ochrany jsou plotová vibrační čidla, mikrofonní kabely, štěrbinové kabely, 



21 

 

infračervené závory. V současné době se perimetrická ochrana stává samostatnou oblastí 

technické ochrany. 

Plášťová ochrana 

 Plášťová ochrana je souborem bezpečnostních opatření fyzické bezpečnosti 

realizovaných na plášti chráněného objektu. Jejím úkolem je signalizace narušení pláště 

budovy. Jedná se o vnější otvorové výplně a stavební prvky budov. Do této skupiny řadíme 

čidla kontaktní, destrukční, čidla destrukčních projevů, tlaková akustická a bariérová čidla, 

která se zpravidla instalují uvnitř budovy. 

Prostorová ochrana 

 Účelem prostorové ochrany je zpoždění a odhalení pohybu pachatele uvnitř 

střežené budovy. Prostorovou ochranu tvoří dveře, mříže, zámkové systémy, kamerové 

systémy a PZTS. Pro detekci pachatele uvnitř objektu se používají čidla pohybu, které 

lze dále dělit na mikrovlnná, ultrazvuková, pasivní a aktivní infračervená čidla. Klimatická 

odolnost detektorů musí odpovídat požadavkům pro vnitřní prostředí. 

Předmětová ochrana 

 Předmětová ochrana je určena ke střežení trezorů, sbírkových a jiných cenných 

předmětů. Prvky předmětové ochrany signalizují napadení, ale i neoprávněnou manipulaci 

s chráněným předmětem. Ty je možno střežit, i když jsou prvky prostorové ochrany 

v objektu z provozních důvodů vypnuty. Používají se čidla kontaktní, kapacitní, tlaková 

akustická, bariérová, trezorová a čidla k ochraně uměleckých předmětů [19, 25]. 

6.2 Zdroje ionizujícího záření využívané ve zdravotnictví 

Lékařské expozice se na celkové efektivní dávce obyvatelstva podílí přibližně 

z jedné pětiny. Každý jedinec obdrží ročně v průměru až 0.6 mSv v závislosti na typu 

vyšetření, resp. na metodě léčby. Na ozáření obyvatelstva se podílí až 20 %. Dávky 

z lékařské expozice se u jednotlivých obyvatel významně liší, od hodnot nulových 

po hodnoty tisícinásobně převyšující dávky z normálního přírodního pozadí. 

6.2.1 Zdroje ionizujícího záření používané na radioterapeutických odděleních 

Na radioterapeutických odděleních jsou využívány zdroje ionizujícího záření jak pro 

zevní ozáření, tak pro brachyterapii. Pro zevní ozáření se využívají přístroje, které buď 

generují vysokoenergetické brzdné záření (lineární urychlovače) nebo obsahují přímo 
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radionuklidový zdroj, kdy se využívá gama záření produkované 
60

Co a 
137

Cs. Kobaltové 

a cesiové ozařovače jsou nicméně v posledních několika letech na ústupu na úkor 

lineárních urychlovačů. Vzhledem k mnohem nižší ceně se však stále instalují především 

v rozvojových zemích. Nicméně uzavřených radionuklidých zdrojů se stále využívá 

u Leksellova gama nože, který obsahuje více než 200 kobaltových zdrojů, a v brachyterapii 

používající 
192

Ir. 

Radiační ochrana na radioterapeutickém oddělení musí zahrnout všechny kategorie 

osob, které mohou být ozářeny v důsledku činnosti související s radioterapií: 

 zdravotničtí pracovníci, kteří se podílejí na léčebném procesu, 

 další osoby, které mohou být na radioterapeutickém oddělení přítomni, 

 léčení pacienti. 

Pro první dvě skupiny osob jsou stanoveny limity ozáření a jejich radiační ochrana 

při práci a pobytu na radioterapeutickém oddělení musí být optimalizována. Pro dosažení 

potřebné úrovně ochrany se uplatňují obecné zásady vedoucí ke snížení ozáření: tj. stínění, 

vzdáleností, časem a především dobře zavedený systém jakosti při využívání zdrojů IZ. 

U třetí skupiny nelze aplikovat princip limitování dávek, neboť se IZ záměrně 

využívá a při léčbě onkologických pacientů se využívají deterministické účinky IZ.  

Brachyterapie 

Název metody je odvozen z řeckých slov brachys (krátký dosah) a therapeia (léčba, 

ošetření). Brachyterapie je metodou radioterapie, při níž je zdroj záření umístěn přímo 

do nádoru (intersticiálně), přikládá se na jeho povrch (muláž) nebo se intrakavitárně zavádí 

do tělesných dutin. Při léčbě se používají malé uzavřené zářiče různých druhů radionuklidů 

(nejčastěji 
192

Ir, 
125

I, 
137

Cs) – ve FNOL 
192

Ir. Dávka je zpravidla dodána spojitě během 

omezeného časového úseku při zavedení zdroje do tkáně. Dočasné zavedení zdroje 

se z důvodu radiační ochrany realizuje zpravidla bez přímé přítomnosti personálu 

prostřednictvím dálkově ovládaného automatického zařízení – afterloadingu. Zavádění 

pomocí afterloadingu umožňuje aplikaci zdrojů s vyšší aktivitou a tedy i s vyšším 

dávkovým příkonem. S využitím afterloadingu s vysokým dávkovým příkonem (HDR) 

lze jednotlivá ozáření provést v krátkém čase (nejvýše několik desítek minut).  



23 

 

Ve Fakultní nemocnici Olomouc se nachází afterloadingový ozařovač 

Microselectron HDR firmy Nucletron (Holandsko). Zdrojem záření je zářič ze slitiny 
192

Ir 

a platiny v podobě miniaturního válečku, který je zapouzdřen v ocelovém plášti 

absorbujícím beta záření. Základní parametry zdroje v ozařovači Microselectron HDR jsou 

uvedeny v tabulce 6.1. Ocelové pouzdro i se zdrojem je přivařeno na vodící drát 

afterloadingového ozařovače. Ihned po doručení je zdroj instalován přímo do ozařovače. 

Není tedy třeba vymezit žádné zvláštní místo a opatření pro jeho skladování.  

Tabulka 6.1: Parametry 
192

Ir zdroje používaného v ozařovači Microselectron HDR 

Zdroj 
192

Ir 

Délka 

zdroje 

[mm] 

Průměr 

zdroje 

[mm] 

Aktivita 

[GBq] 

Průměrná energie 

gama 

[keV] 

Poločas rozpadu 

[dny] 

4,5 1,1 384,5 380 73,83 

 

Radionuklidový zdroj 
192

Ir se obvykle vyrábí v jaderném reaktoru neutronovou 

aktivací v přírodě se běžně vyskytujícího kovu 
191

Ir. Hmotnostní aktivita vzniklého 

radionuklidu je úměrná fluenci aktivačních neutronů a času, po kterou byl zdroj jejich 

působení vystaven. Vyobrazení ozařovače Microselectron HDR a používaných zářičů 

je uvedeno na obrázku 6.2 a 6.3.  

 

Obrázek 6.2: Afterloadingový ozařovač Microselectron a v detailu hlavice ozařovače s přenosovou 

trubicí  
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Obrázek 6.3: Zářiče pro brachyterapie [14] 

Na obrázku 6.4 je znázorněna brachyterapie karcinomu prsu, tj. ozařování ze zářičů 

zavedených přímo do operovaného místa, do ložiska nádoru, pomocí dutých jehel. 

 

Obrázek 6.4: Brachyterapie karcinomu prsu [21] 

6.3 Specifika pracovišť se zdroji ionizujícího záření 

Podle nevládní mezinárodní organizace WINS (World Institute for Nuclear Security) 

je na světě provozováno více než 10 000 zdravotnických radioterapeutických zařízení, vice 

než 12 000 průmyslových zdrojů ionizujícího záření určených k rentgenování a přibližně 

300 ozařovacích zařízení obsahující zářič pro průmyslové použití. 

Každé pracoviště, které pracuje se zdroji IZ, tedy i oddělení brachyterapie, musí mít 

od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost rozhodnutí, že smí používat a skladovat 
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uzavřené radionuklidové zářiče. Pro vydání povolení musí předložit zpracovanou 

dokumentaci, která obsahuje, program zabezpečení jakosti, program monitorování, vnitřní 

havarijní plán a návrh na vymezení kontrolovaného pásma. V současné době neexistuje 

v České republice žádný právní předpis, který by zaváděl postupy nezbytné pro zajištění 

fyzické ochrany zdrojů ionizujícího záření, s nimiž se dnes můžeme setkat na řadě 

pracovišť počínaje odděleními nukleární medicíny a radiační onkologie přes měření 

tlouštěk pokryvů a konče průmyslovou defektoskopií [9]. 

6.3.1 Možnosti ohrožení 

Neodborná manipulace se zdroji IZ může být fatální, jako například událost, 

ke které došlo v brazilském městě Goiânia v roce 1987. Pachatelé vnikli do opuštěné 

budovy, ve kterém dříve sídlila soukromá klinika Instituto de Radioterapia. Při neodborné 

demontáži se tito lidé dostali k vyřazenému vysokoaktivnímu zářiči cesium 
137

Cs, který 

nechtěně poškodili. Kontaminovali nejen sami sebe, ale i svá obydlí. I když se u několika 

z nich začaly projevovat příznaky nemoci z ozáření, lékař tyto příznaky jako důsledek 

ozáření nediagnostikoval. Pozdní diagnózy a tím i pozdní zahájení záchranných 

a likvidačních prací měly za následek mimořádné škody – 4 osoby zemřely (obdržely 

dávky 4,5 až 6 Gy), 249 osob bylo kontaminováno. Celkové náklady na likvidaci této 

události se odhadují na desítky milionů USD [9]. 

I přes rozsáhlou medializaci goiânské radiační nehody se v následujících letech událo 

ještě několik obdobných nehod, a to v zásadě v důsledku stejných příčin (Tammik 

v Estonsku v roce 1994, Lilo v Gruzii v roce 1997, Samut Prakarnu v Thajsku v roce 

2000).
2
 

"Úroveň zabezpečení radioaktivních materiálů je tradičně poměrně nízká. Existuje 

jen málo bezpečnostních pojistek ve vztahu k radiologickému vybavení a i velký zdroj 

by mohl být zcizen poměrně snadno, zvláště za předpokladu, že ti, kdo by to prováděli, 

by nebrali ohled na vlastní zdraví. V mnoha zemích je navíc dohled nad zdroji radiace 

slabý. Následky exploze špinavé bomby by samozřejmě nevedly k obrovským ztrátám 

                                                 
2
 CAUBIT, A.: Radiological Accident in Goiânia – Six Years Later, in: AIDN/INLA 

(ed.): Nuclear Inter Jura 1993, Rio de Janeiro: AIDN/INLA, 1995, str. 523–524. 
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na životech. Ale kontaminace by i v malém rozsahu mohla mít zdrcující psychické 

a ekonomické důsledky."
3
 

6.3.2 Zneužití radionuklidů 

Vzhledem k absenci právních předpisů popisujících požadavky na fyzickou ochranu 

zdrojů ionizujícího záření je velmi pravděpodobné, že úroveň zabezpečení mnoha 

vysokoaktivních zářičů je na nižší úrovni, než by měla být. Z tohoto důvodu jsou tyto 

zdroje velmi zranitelné. Mnoha organizacím se nepodařilo zahájit bezpečnostní programy 

k ochraně těchto materiálů. Spoléhají se na běžně provedenou fyzickou ochranu, která je 

ve zdravotnickém zařízení obecně na velmi nízké úrovni.  

Za nejpravděpodobnější možnosti zneužití ZIZ lze považovat kontaminaci zdrojů 

pitné vody a sestrojení špinavé bomby. Jedná se o spojení běžné konvenční průmyslové 

trhaviny s jakýmkoli množstvím méněcenného radioaktivního materiálu. Při výbuchu 

trhaviny dojde k rozptýlení radioaktivního materiálu. Ve srovnání s jadernými zbraněmi 

jsou destrukční následky špinavé bomby zanedbatelné. Její princip spočívá v zamoření 

prostoru v místu exploze a vytvoření radioaktivního mraku, který se šíří ve směru větru 

a radioaktivní spad částic zamořuje další území. Při výbuchu špinavé bomby se nepočítá 

s příliš velkými ztrátami na životech, což se nedá říct o škodách materiálních, 

ekonomických a především vzniku paniky a strachu mezi obyvateli.  

Dalším možným zneužitím otevřených zdrojů ionizujícího záření může být jejich 

rozšíření pomocí aerosolového rozprašovače nebo prosté umístění do blízkosti osob. 

Tohoto využila ruská skupina organizovaného zločinu, když umístila radioaktivní 

kadmium do telefonu podnikatele Ivana Kivelediho, kterého tímto způsobem usmrtila.  

„Do dnešní doby bylo zaznamenáno několik pokusů o radiologický terorismus. 

Nejznámějšího z nich se v listopadu 1995 dopustili čečenští povstalci, kteří 

do Izmailovského parku na severovýchodním předměstí Moskvy umístili ve snaze vyvolat 

strach mezi obyvateli a ukázat ruské vládě svou moc radioaktivní 
137

cesium.“ 
4
 Po roce 

                                                 
3
 Abel Gonzalez vedoucí odboru IAEA pro otázky radiace a zabezpečení odpadu. 

4
 BÍLKOVÁ, V.: Jaderný a radiologický terorismus a mezinárodněprávní úprava ochrany proti němu, 

Mezinárodní vztahy 4/2005, str. 98 
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2001 bylo zmařeno několik pokusů teroristů o sestrojení špinavé bomby, které však byly 

zavčasu odhaleny. 

6.3.3 Řízení bezpečnostního rizika na pracovištích se ZIZ 

K řízení bezpečnostního rizika je zapotřebí posoudit zranitelnost zabezpečení 

vysokoaktivních zářičů a jejich potenciální dopady v případě jejich zneužití. K jeho 

provedení musíme prozkoumat všechny fáze cyklu těchto vysokoaktivních zářičů tj. jejich 

přepravu, využití v provozu, skladování a vyřazení zdrojů z provozu. 

V bezpečnostním režimu je zapotřebí společný postup, transparentnost a otevřenost 

jak na straně státu, tak provozovatele. V ideálním případě vedoucí pracovníci a státní 

orgány stanoví společně, jak moc je zapotřebí čelit bezpečnostním rizikům, jako například 

teroristickým útokům či hrozbám trestných činů. 

V některých zahraničních státech platí, že odpovědností státu je provést hodnocení 

ohrožení státu, které identifikuje hrozby při zneužití zdroje ionizujícího záření a jaké 

následné události by mohlo způsobit jejich neoprávněné zneužití. Tato analýza by měla 

popsat motivace, záměry a schopnosti možných protivníků a určit úroveň zabezpečení 

potřebnou k ochraně zdrojů ionizujícího záření. Je také odpovědností státu dohlížení 

nad všemi uživateli radioaktivních materiálů a provádět kontroly jejich zabezpečení.  

Povinností držitele povolení k nakládání se zdroji IZ je vytvoření bezpečnostního 

programu, který minimalizuje možnosti ukradení či zneužití zdrojů ionizujícího záření. 

Pro řízení bezpečnostního rizika by měla organizace posoudit zranitelnost svých zdrojů 

ionizujícího záření. 

Pokud stát neprovede vnitrostátní posouzení hrozeb nebo nedefinuje hrozby 

pro vysokoaktivní zářiče, pak by měla organizace provést vlastní posouzení hrozeb. Cílem 

by měla být základní identifikace možné charakteristiky a potencionální vlastnosti 

protivníka. Další možností je provést analýzu ve spolupráci s místními orgány činnými 

v trestním řízení. 

Vnitřním hrozbám by měla být věnována větší pozornost. Je to dáno faktem, 

že jedinci s kriminálními úmysly nemusí vypadat podezřele. Avšak tito lidé mají 

přístupové oprávnění či oprávnění k získání vysoceaktivních zářičů. Proto je velmi důležité 
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ověřovat totožnost a spolehlivost zaměstnanců, kteří s těmito materiály pracují, 

provedením důkladné vnitřní kontroly. 

Další opatření by se měly zahrnovat detekci a upozornění na neobvyklé chování 

osob, vytvoření specifických překážek k oddálení nezákonného jednání ze strany 

zaměstnanců, rychlá deaktivace přístupu po skončení pracovní doby nebo změně 

zaměstnání a efektivní monitorování výskytu krádeží a dalších vnitřních hrozeb. 

I když je důležité dát nejvyšší stupeň ochrany pro významné a velmi významné 

zdroje ionizujícího záření, je zapotřebí věnovat také pozornost nižším kategoriím zdrojů, 

protože i když mohou způsobit menší zdravotní riziko, incident s nimi může vytvořit 

velkou paniku a vyvolat obavy o zdraví. 

Pokud jsme si vědomi toho, že zdroje ionizujícího záření, které se vyskytují 

na pracovištích, jsou v ohrožení, je zapotřebí zvážit další otázky: 

1) Jak moc jsou zranitelné tyto zdroje ionizujícího záření proti hrozbám, které jsme 

zjistili? 

2) Jaké následky by mohly nastat, pokud by někdo úspěšně odcizil takovýto materiál 

z našeho oddělení? 

Při provedení takovéhoto posouzení zjistíme, že některé zdroje jsou atraktivnější 

a vhodnější pro zneužití, než jiné. Příklady zahrnují: 

- Chemické či fyzikální vlastnosti, které by tento materiál mohly učinit snadněji 

zneužitelný, 

- vysokoaktivní zdroje gama záření (vnější expozice), 

- snadnost s jakou se může zloděj pohybovat s ukradenými zdroji (např. zdroj uvnitř 

stínícího přenosného zařízení), 

- společné umístění více vysokoaktivních zářičů nebo velké množství radioaktivního 

materiálu, 

- materiál nebo vybavení s vysokou vnímavou hodnotou, 

- vysoká aktivita zdroje obsažená v zařízení, určené ke snadné nekomplikované 

pravidelné výměně zdroje (a tedy snadno odstranitelné) [9]. 
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6.3.4 Návrh fyzické ochrany (bezpečnostního systému) 

Základní charakteristikou kvalitního systému zabezpečení by měl být minimální vliv 

na klinický provoz zdravotnického oddělení. Zkušenosti ukazují, že s dobře naplánovaným 

a provedeným způsobem zabezpečení nedochází ke snížení počtu ošetřených pacientů. 

V mnoha případech může stávající řešení poskytnout základ pro efektivnější 

zabezpečovací systém zdrojů ionizujícího záření s vynaložením minimálních nákladů. 

Systém, který chrání zdroje ionizujícího záření před krádeží nebo jeho 

neoprávněným zneužitím, by měl být navržen bezpečnostním odborníkem. K dosažení 

určitého cíle musí bezpečnostní systém plnit následující funkce: 

 Zastrašení 

Prvky viditelné ochrany mohou odradit potencionální pachatele. Příkladem je dobré 

osvětlení, viditelné bezpečnostní kamery, pravidelné bezpečnostní hlídky, varovné značky 

a správné oblečení stráže. 

 Vstupní kontrola 

Vstupní kontrola pomáhá zajistit, aby pouze oprávněnému personálu, vozidlům 

a materiálu byl poskytnut vstup a výstup z oblastí, které jsou chráněny. Aby byla zajištěna 

její účinnost, je zapotřebí zapojit do vstupních bezpečnostních opatření, další prvky, 

například fyzické bariéry, PZTS a systém kontroly vstupu. To vyžaduje pečlivou analýzu 

pro podmínky vstupu do zařízení, pro vypracování a zavedení opatření a technologií 

ke vstupní kontrole. 

 Kontrola zdrojů ionizujícího záření 

Kontroly by měly být prováděné denně, aby se zajistilo, že zdroje IZ jsou přítomny 

a nebylo s nimi neoprávněně manipulováno. Takové opatření by měly zahrnovat fyzické 

kontroly, že zdroj IZ je na místě, dálkové pozorování přes uzavřený televizní okruh 

(CCTV), ověření těsností a neporušenost zařízení a měření záření nebo jiných fyzikálních 

jevů, které by poskytly ověření, že zdroj je na místě. Pro zdroje v provozu může být 

dostačující ověření, že zařízení je funkční. 
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 Detekce 

Včasné odhalení narušení je klíčovým prvkem v zamezení odcizení a následnému 

zneužití zdrojů IZ. Návrh zabezpečovacího systému musí obsahovat doplňkové zařízení, 

aby pachatelé museli použít různé metody k jeho překonání, což značně prodlouží dobu, 

po kterou se budou na místě činu pohybovat. Dále musíme vhodně umístit detekční 

zařízení v blízkosti zdroje IZ tak, aby rozpoznalo osobu oprávněnou s tímto materiálem 

manipulovat. 

Vybrané detekční zařízení by mělo mít nízký počet falešných poplachů s vysokou 

pravděpodobností detekce, také by mělo detekovat neoprávněnou manipulaci s ním 

(sabotážní kontakt). Zařízení musí být spolehlivé a dostatečně odolné pro dané prostředí.  

 Bezpečnostní návrh 

Ve většině případů je bezpečnostní návrh vytvořen v již existujícím objektu 

v nejlepším možném řešení. Nejlepším řešením je zapojení bezpečnostního návrhu již 

na začátek stavebního procesu, kdy se bezpečnostní systém navrhne a zkonzultuje. Pokud 

se to provede správně, můžeme tím snížit bezpečnostní rizika a můžeme se vyhnout 

nutnosti spoléhat se pouze na fyzické bezpečnostní opatření. Problémem je, že v současné 

době speciální zabezpečení ZIZ v zdravotnických zařízení nevyžaduje žádná legislativa. 

 Odstupňovaný přístup 

Jakmile stanovíme hrozbu a relativní atraktivitu zdroje IZ, charakter zdroje a možné 

následky související s jeho neoprávněným zneužitím, je zapotřebí navrhnout bezpečnostní 

systém a určit potřebná bezpečnostní opatření. Opatření by měla být vždy 

úměrná potenciálu materiálu způsobit škodu. Například není vhodné, aby se stejně chránily 

kalibrační zdroje stejně jako vysokoaktivní zářiče z důvodu velkého rozdílu nebezpečnosti, 

které představují tyto dva odlišné typy. 

 Vícestupňová ochrana 

Spíše než spoléhat na jediné opatření, které by mělo odolat protivníkovi, 

je efektivnější použití vícestupňové ochrany, nebo obrany do hloubky. Vrstvená obranná 

koncepce přispívá k celkové spolehlivosti daného zabezpečovacího systému vytvořením 

určité propustnosti a eliminuje závislost na jedné překážce nebo systému. Vícestupňová 

ochrana znamená, že se jí protivník nemůže vyhnout a musí překonat řadu různých 
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bezpečnostních opatření v pořadí tak, jak proniká dvěma nebo více samostatnými 

překážkami před vstupem, kde jsou uloženy zdroje IZ. Tento postup pomáhá odradit 

protivníka, protože je zapotřebí použití různých technik a nástrojů, což vytváří další 

překážky. 

Jednoduchým příkladem konceptu vícestupňové ochrany je posouzení, jak můžeme 

chránit cennosti ve vlastním domě. Například můžeme postavit plot, nainstalovat detektor 

pohybu a světla, který se automaticky rozsvítí, když se venku setmí. Můžeme také 

nainstalovat bezpečnostní zámky na vchodové dveře. Dále můžeme umístit své cennosti 

do trezoru, který potřebuje k otevření speciální kombinaci čísel (příp. heslo). 

 Rozvíjení bezpečnostní kultury 

Bezpečnost se neskládá pouze z fyzických opatření a zavedených bezpečnostních 

postupů a bezpečnosti vysokoaktivních zářičů, ale také z přístupu zaměstnanců, kteří 

pracují se zdroji ionizujícího záření, což přispívá k celkové ochraně. 

Základní vlastností dobré bezpečnostní kultury je tázavý postoj, přesvědčení 

že ohrožení zdrojů IZ existuje a přesvědčení, že každý zaměstnanec hraje v bezpečnostním 

systému svou roli a nese odpovědnost v prevenci. 

Způsoby jak zlepšit bezpečnostní kulturu: 

- Stanovení zásad a postupů, které vytvoří jasné bezpečnostní priority, 

- identifikace problémů ovlivňující bezpečnost, 

- ujištění, že zaměstnanci znají své povinnosti a jsou řádně proškoleni 

a kvalifikováni, 

- jasně definovaný organizační řád pro rozhodování týkající se zabezpečení, 

- zajištění, aby organizační opatření zlepšily způsob komunikace, 

- identifikace a ochrana citlivých informací. 

 Ochrana citlivých informací 

Ve zdravotnictví považujeme za citlivé informace především zdravotní karty 

jednotlivých pacientů, ve kterých jsou uvedeny jejich osobní údaje. Důležité je také chránit 

informace o radioaktivních materiálech a provozech, o přepravě materiálu a trasách 

a zvláštních bezpečnostních opatření. Avšak v současné době je již k dispozici velké 
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množství informací především na internetu. Ve skutečnosti je stále těžší a těžší chránit 

informace, které by mohly ohrozit bezpečnost materiálu [9].   
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7 Návrh fyzické ochrany zdravotnického pracoviště se ZIZ 

Ve své práci jsem se rozhodl věnovat návrhu fyzické ochrany pro zdravotnické 

pracoviště, ve kterém se pracuje s uzavřenými zdroji ionizujícího záření, jelikož v 

 současné době neexistuje v České republice žádný právní předpis, který by zaváděl 

postupy nezbytné pro zajištění fyzické ochrany zdrojů ionizujícího záření na pracovištích 

odděleními nukleární medicíny a radiační onkologie. 

V následujících kapitolách zpracuji varianty zabezpečení pro pracoviště 

brachyterapie ve FNOL a vytvořím své modelové pracoviště s návrhem zabezpečení, které 

bude vycházet z materiálů prezentovaných na workshopu týkajícího se bezpečnosti 

vysokoaktivních zdrojů používaných v ozařovačích krve a z doporučení nevládní 

mezinárodní organizace WINS. 

7.1  Pracoviště Brachyterapie FNOL 

Na pracovišti brachyterapie ve Fakultní nemocnici Olomouc (dále jen FNOL) 

se pracuje s uzavřenými zdroji ionizujícího záření, jako například 
125

I, 
137

Cs, 
192

Ir, 
60

Co, 

ve FNOL je to 
192

Ir, který se podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně řadí mezi zdroje významné. Oddělení brachyterapie 

je pak dle této vyhlášky zařazeno do III. kategorie pracovišť, kde se vykonávají radiační 

činnosti. 

Obrázek 7.1 obsahuje schématický nákres 2. nadzemního podlaží Onkologické 

kliniky FNOL pracoviště brachyterapie. Žlutou barvou je vyznačeno sledované pásmo, 

červenou barvou je vyznačeno kontrolované pásmo.  

Toto pracoviště je specifické v tom, že je umístěno v nadzemním podlaží. Ve většině 

případů se obdobné pracoviště umísťují do suterénu (posledního podzemního podlaží), 

z důvodu vysokých nároků na odstínění použitého záření u zdrojů ionizačního záření. 

Na tomto oddělení není v současné době instalován žádný speciální zabezpečovací 

systém, který by chránil zdroje ionizujícího záření a další aktiva před odcizením.  

Hodnota vybavení na tomto pracovišti se pohybuje v řádech desítek milionů korun 

nehledě na společenské riziko, které ZIZ představují. 
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Obrázek 7.1: Schématický plánek 2. Nadzemního podlaží Onkologické kliniky FNOL 

s vyznačením kontrolovaného a sledovaného pásma (Brachyterapeutické 

pracoviště) 
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Tabulka 7.1: Legenda místností 

Číslo Místnost Popis 

1 vyšetřovna  

2 vyšetřovna   

3 ozařovna automat. afterloading Microselectron HDR 

  rtg vyšetřovna MP15 

4 chodba   

5 ovladovna MP15 

6 umývárna   

7 sterilizace   

8 aplikační sál   

9 chodba  

7.2 Analýza a hodnocení rizik 

Pro posouzení rizik současného stavu zabezpečení oddělení brachyterapie byly 

zvoleny tři metody analýzy rizik, které budou popsány v následujících podkapitolách. 

Jedná se o metody: 

 FMEA, 

 SWOT analýza, 

 Fullerova metoda. 

7.2.1 Posouzení rizik metodou FMEA 

Jedná se o pravděpodobnost, s jakou může dojít k ohrožení chráněného zájmu, 

především ZIZ, lékařské dokumentace a dalších aktiv, určitým kriminálním činem osob 

a možné důsledky těchto činů. Ke stanovení pravděpodobnosti bude využita analýza rizik, 

které zkoumá a vyhledává vnitřní a vnější hrozby působící na objekt. Cílem je provést 

identifikaci rizik, určit možné příčiny a následky k jednotlivým rizikům, popsat současný 

stav zabezpečení a v neposlední řadě provést návrh nového zabezpečení objektu tak, 

aby zjištěná rizika byla co nejvíce minimalizována.  

Analýza FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) = Analýza příčin a následků 

poruch. Jedná se o kvantitativní analýzu. Pomocí této analýzy budu řešit dvě hlediska 

problému. Prvním jsou rizika procesní, která vychází ze selhání lidského faktoru. Rizika 

strukturální jsou naopak spojena s činností technického charakteru. 
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K jednotlivým rizikům se přiřadí indexové hodnoty uvedené v tabulce 7.2. Pomocí 

jednoduchého výpočtu uvedeného ve vzorci (1) se stanovuje míra rizika tzv. rizikové číslo 

RPN (Risk Priority Number). U jednotlivých rizik se posuzuje pravděpodobnost vzniku 

rizika (P), závažnost následků (N) z hlediska materiální, finanční a újmy na zdraví 

a nakonec se posuzuje odhalitelnost rizika (H), tedy jak rychle a snadno je možné 

jednotlivá rizika odhalit.   

          (1) 

RPN – míra rizika (Risk Priority Number) 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost vzniku rizika 

Podle normy ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA), je pro průmysl použito celkem 10 parametrů, 

v mém případě bude postačovat pouze parametrů 5. 

Tabulka 7.2: Jednotlivé parametry metody FMEA [22] 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 
2 

snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 
3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká 
4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 
5 neodhalitelné riziko 

P Pravděpodobnost vzniku rizika RPN Míra rizika 

1 nahodilá, velice pravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba 

Při konečném vyhodnocování rizika bude vypočtena míra tolerance, která nám rizika 

rozdělí do dvou supin, na přijatelné a nepřijatelné. Pro nepřijatelná rizika budou následně 

navržená opatření, která povedou k jejich minimalizaci. Hodnota bude určena pomocí 
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Paretova principu 80/20, kterým bude proložena Lorenzova křivka znázorňující 

procentuální kumulativní četnost bodového ohodnocení výsledné míry rizik.  

Tabulka 7.3: Procesní rizika 

Analýza rizika vzniku škody metodou FMEA (PROCESNÍ) 

  Událost Možné příčiny 
Následek 

události 

Stávající 

zabezpečení zá
v

a
žn

o
st

 

v
ý

sk
y

t 

o
d

h
a

le
n

í 

R
P

N
 

Doporučená 

opatření 

N P H 

1 
Krádež ZIZ 

zaměstnancem 

Osobní 

obohacení 

pachatele, 

vydírání 

Odcizení ZIZ, 

panika, 

ekonomická 

ztráta 

Bez speciálního 

zabezpečení 
5 4 3 60 

Kontrola přístupu 

ke ZIZ, instalace 

PZTS 

2 

Odcizení 

lékařské 

dokumentace 

Osobní 

obohacení 

pachatele, 

vydírání 

Narušení 

bezpečnosti 

objektu 

Volný přístup 

zaměstnanců ke 

zdravotním 

kartám 

4 3 4 48 

Instalace PZTS, 

bezpečnostní dveře, 

trezor 

3 
Úmyslné 

poškození ZIZ 
Pomsta 

Panika, ozáření 

předmětů, 

dekontaminace 

Zamčené dveře 

do sledovaného 

pásma 

5 3 3 45 

Kontrola přístupu 

ke ZIZ, instalace 

PZTS 

4 

Spolupráce 

zaměstnance s 

pachatelem 

Pomsta, 

vydírání 
Ohrožení ZIZ 

Povinnost 

zaměstnanců 

dohlížet na 

osoby v 

objektu 

4 2 4 32 

Instalace 

kamerového 

systému 

5 
Neoprávněné 

použití klíče 

Ztráta, 

odcizení, 

dobrovolné 

předání 

Pokus o 

vniknutí a 

krádež 

vybavení 

Žádné 3 3 3 27 

Zavedení kartového 

(biometrického) 

přístupového 

systému 

6 

Chybné 

nastavení 

systému 

kontrol 

Selhání 

managementu 

při nastavení 

režimových 

opatření 

Pohyb 

neoprávněných 

osob v objektu 

Povinnost 

zaměstnanců 

dohlížet na 

osoby v 

objektu 

2 2 4 16 

Školení personálu, 

instalace 

kamerového 

systému 

7 
Ozbrojené 

přepadení 

Snaha se 

zviditelnit, 

pomsta, krádež 

ZIZ 

Zdravotní a 

psychické 

problémy 

zaměstnanců 

Zamčené dveře 

do sledovaného 

pásma 

5 3 1 15   

8 
Vpuštění 

cizích osob 

Nízká firemní 

kultura, 

nedodržení 

režimových 

opatření 

Pohyb 

neoprávněných 

osob v objektu 

Evidence osob 

vstupujících do 

sledovaného 

pásma 

3 2 2 12   

9 
Nevšímavost 

zaměstnanců 

Nízká firemní 

kultura 

Pohyb 

neoprávněných 

osob v objektu 

Povinnost 

zaměstnanců 

dohlížet na 

osoby v 

objektu 

3 2 2 12   

10 Požár 

Zkrat 

elektroinstalace

, úmyslné 

zapálení 

Poškození 

interiéru, 

evakuace 

nemocnice 

Detektory EPS 5 2 1 10   



38 

 

 

Graf 7.1: Paretův diagram – procesní hledisko 

Tabulka 7.4 : Strukturální rizika 

Analýza rizika vzniku škody metodou FMEA (STRUKTURÁLNÍ) 

  Událost Možné příčiny 
Následek 

události 

Stávající 

zabezpečení zá
v

a
žn

o
st

 

v
ý

sk
y

t 

o
d

h
a

le
n

í 

R
P

N
 

Doporučená 

opatření 

N P H 

1 
Odcizení ZIZ 

zlodějem 

Dobře 

naplánovaný 

útok 

Zneužití ZIZ k 

páchání trestné 

činnosti, panika 

Bez speciálního 

zabezpečení 
5 5 3 75 

Kamerový 

systém, instalace 

PZTS, 

bezpečnostní 

dveře 

2 
Odcizení ZIZ 

zaměstnancem 

Osobní 

obohacení 

zaměstnance, 

vydírání 

Odcizení ZIZ, 

panika, 

ekonomická 

ztráta 

Bez speciálního 

zabezpečení 
5 4 3 60 

Kontrola přístupu 

ke ZIZ, instalace 

PZTS 

3 

Odcizení 

lékařské 

dokumentace 

Osobní 

obohacení, 

zneužití 

dokumentace 

Znepokojení 

pacientů, 

panika 

Uloženy v 

kartotéce 
4 3 4 48 

Instalace PZTS, 

kontrola přístupu 

k lékařské 

dokumentaci 

4 

Překonání dveří 

do sledovaného 

pásma 

Vypáčení, 

rozbití skla, 

bamping 

Možnost 

krádeže ZIZ, 

poškození 

vybavení 

Prosklené 

dveře s 

cylindrickou 

vložkou a 

dveřní koulí 

3 3 3 27 

Bezpečnostní 

dveře, rolovací 

mříž 

5 Překonání oken Rozbití skla 
Vniknutí do 

objektu 

Bez speciálního 

zabezpečení 
2 2 3 12   
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  Událost Možné příčiny 
Následek 

události 

Stávající 

zabezpečení zá
v

a
žn

o
st

 

v
ý

sk
y

t 

o
d

h
a

le
n

í 

R
P

N
 

Doporučená 

opatření 

N P H  

6 

Neoprávněný 

vstup do 

kontrolovaného 

pásma 

Překonání 

dveří, vpuštění 

zaměstnancem 

Narušení 

bezpečnosti, 

poškození 

vybavení, 

krádež 

Prosklené 

dveře s 

cylindrickou 

vložkou a 

dveřní koulí 

3 2 2 12   

7 Požár 

Zkrat 

elektroinstalace

, úmyslné 

zapálení 

Poškození 

interiéru, 

evakuace 

nemocnice 

Detektory EPS 5 2 1 10   

8 

Výpadek 

elektrického 

proudu 

Přerušení 

dodávek z el. 

sítě, blackout 

Bez vážnějších 

následků 

Náhradní 

dieselové 

agregáty pro 

FNOL 

1 1 2 2   

 

 

 

Graf 7.2: Paretův diagram – strukturální hledisko 
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7.2.2 Shrnutí analýzy FMEA 

Po provedení a vyhodnocení analýzy FMEA a jejím grafickém znázornění pomocí 

Paretova diagramu a Lorentzovy křivky, byly zjištěny nepřijatelná rizika, která jsou 

uvedeny v tabulce 7.5.  

Míra tolerance u procesních rizik je určena hodnotou RPN > 16, tedy veškerá rizika 

s vyšší hodnotou považujeme jako nepřijatelná. U strukturálních rizik byla stanovena 

hodnota RPN > 27.  

Nepřijatelná rizika zjištěná na základě analýzy FMEA budou následně porovnána 

s výsledky analýzy SWOT pomocí metody párového srovnávání (Fullerovy metody). 

Tabulka 7.5: Nepřijatelná rizika zjištěná na základě analýzy FMEA 

Nepřijatelná rizika provedená na základě analýzy FMEA 

 
Procesní hledisko Strukturální hledisko 

1 Krádež ZIZ zaměstnancem Odcizení ZIZ zlodějem 

2 Odcizení lékařské dokumentace Odcizení ZIZ zaměstnancem 

3 Úmyslné poškození ZIZ Odcizení lékařské dokumentace 

4 Spolupráce zaměstnance s pachatelem Překonání dveří do kontrolovaného pásma 

5 Neoprávněné použití klíče 
 

6 Chybné nastavení systému kontrol 
 

7.2.3 Posouzení rizik metodou SWOT 

Analýza SWOT je komplexní metodou kvalitativního hodnocení. Základem této 

metody je klasifikace a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do čtyř 

skupin: 

 Silné stránky (Strengths), 

 slabé stránky (Weaknesses), 

 příležitosti (Opportunities), 

 hrozby (Threats). 

Postup pro zpracování analýzy SWOT: 

1. Vytvoření expertního týmu, 

2. vytvoření tabulky, 

3. zvolení hodnotících ukazatelů, 
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4. vytvoření bodové stupnice, 

5. bodové součty zapsané do tabulky, umožňují předběžně ohodnotit riziko, 

6. výstupem jsou postupy vedoucí k maximalizaci předností a příležitostí 

a minimalizaci nedostatků a hrozeb [3]. 

Tabulka 7.6: Rozšířená tabulka pro SWOT analýzu [3] 

SWOT – analýza 
Interní analýza 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

E
x
te

rn
í 

a
n

a
lý

za
 

Příležitosti (O) 

S-O Strategie: 

Vývoj nových metod, které jsou 

vhodné pro rozvoj silných 

stránek společnosti (projektu). 

W-O Strategie: 

Odstranění slabin pro vznik 

nových příležitostí. 

Hrozby (T) 

S-T Strategie: 

Použití silných stránek pro 

zamezení hrozeb. 

W-T Strategie: 

Vývoj strategií, díky nimž je 

možné omezit hrozby, 

ohrožující naše slabé stránky. 

 

Analýza SWOT uvedena v tabulce 7.7 byla zpracována se zaměřením na hodnocení 

zabezpečení zdrojů ionizujícího záření používaných na Brachyterapeutickém oddělení 

ve FNOL. 

K hodnocení ukazatelů byla zvolena lichá stupnice hodnot 1-7, kde číslo 1 

je nejméně významné hodnota a číslo 7 je nejvíce významná hodnota. 

 

Tabulka 7.7: SWOT analýza 

SWOT 

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ 

SILNÉ STRÁNKY Body (1-7) SLABÉ STRÁNKY Body (1-7) 

1. Omezený počet osob mající 

přístup ke ZIZ 
6 

1. Neexistence právního předpisu 

upravující způsob zabezpečení 

ZIZ  

7 

2. Povolení SÚJB pro práci se ZIZ 6 

2. Nedostatečné zabezpečení 

objektu, vstupu do 

sledovaného pásma 

7 

3. Školení zaměstnanců 5 
3. Nekontrolování vynášených 

věcí 
6 

 
 

4. Nezajištění důsledné fyzické 

ostrahy 
5 

 
 5. Volný přístup do objektu 5 

 
 6. Nízká znalost obyvatel o ZIZ 3 

∑ 17 ∑ 33 
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VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ 

PŘÍLEŽITOSTI Body (1-7) HROZBY Body (1-7) 

1. Zvýšení bezpečnostních prvků k 

zabezpečení ZIZ 
7 

1. Krádež ZIZ, lékařské 

dokumentace 
7 

2. Zvýšení bezpečnostních prvků k 

zabezpečení přístupu do 

sledovaného pásma 

7 

2. Nedostatek finančních 

prostředků na bezpečnostní 

opatření  

6 

3. Vytvoření vyhlášky zabývající se 

zabezpečením ZIZ v 

zdravotnických zařízení  

7 3. Únik radiace, panika 5 

4. Zavedení biometrických systémů 

pro přístup ke ZIZ 
6 

4. Sabotáž, protiprávní jednání, 

neoprávněný vstup 
5 

5. Instalace kamerového systému 5 5. Požár 5 

∑ 32 ∑ 28 

Pomocné (dosažení cíle)  Škodlivé (dosažení cíle)  

7.2.4 Vyhodnocení analýzy SWOT 

Po provedení SWOT analýzy jsem dospěl k závěru, že poměr mezi slabými 

stránkami, příležitostmi a hrozbami je vcelku vyrovnaný, jediné co se trochu vymyká, jsou 

silné stránky, kterých moc na oddělení Brachyterapie ve FNOL není. V dalších kapitolách 

budou vypracovány návrhy na zlepšení zabezpečení ZIZ které povedou i k posílení silných 

stránek. 

Za nejvíce významnou slabou stránku v tomto případě lze určitě považovat 

neexistenci právního předpisu, který by upravoval způsob zabezpečení ZIZ využívaných 

ve zdravotnictví. Dále je to nedostatečné zabezpečení objektu a vstupu do sledovaného 

pásma, což značně souvisí s předešlým problémem.  

Mezi největší hrozby lze považovat krádež ZIZ, lékařské dokumentace a jejich 

následné protiprávní zneužití, které by vedlo určitě k vyvolání obrovské paniky mezi lidmi. 

Další hrozbou je nedostatek finančních prostředků na bezpečnostní opatření a únik radiace. 

Hlavní příležitostí, která by vedla ve zvýšení bezpečnosti je vytvoření vyhlášky 

SÚJB zabývající se zabezpečením ZIZ v zdravotnických zařízení. Zaměřit bychom se měli 

i na zvýšení bezpečnostních prvků k zabezpečení ZIZ a zabezpečení přístupu 

do sledovaného pásma. Další možností je zavedení systému kontroly vstupu 

do sledovaného pásma a ke ZIZ pomocí biometrických systémů, nebo instalace 

kamerového systému. 
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7.2.5 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

Princip Fullerovy metody spočívá v porovnávání dvou kritérií, přičemž každé takové 

dvojce kritérií se vybere vždy ta důležitější. Srovnáváme-li každá dvě kritéria z celkového 

počtu k kritérií, vybíráme všechny kombinace dvou prvků z k. Pro lepší přehlednost 

sestavíme tzv. Fullerův trojúhelník. Matematicky to lze vyjádřit vzorcem (2). 

  (
 

 
)  

           

      
 

      

 
 (2) 

 

kde k = počet kritérií. 

Jako kritéria byla zvolena nejzávažnější rizika, která vzešla z předchozích analýz 

FMEA a SWOT. Celkem bylo vybráno 10 nejzávažnějších rizik. 

  (
  

 
)  

        

 
              

Následně byla ke každé z dvojic kritérií přiřazena vyšší hodnota, která je zvýrazněna 

červenou barvou. Vše bylo zaznamenáno pomocí Fullerova trojúhelníku, zobrazeném 

v tabulce 8.7 [3]. 

Tabulka 7.8: Fullerův trojúhelník 
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Po vytvoření Fullerova trojúhelníku proběhlo sečtení výsledných kritérií a vypočtení 

váhy jednotlivých kritérií. Vše je uvedeno v následující tabulce 7.9. 

Tabulka 7.9: Vyhodnocení rizik Fullerovy metody 

 

Kritérium 

Počet 

kritérií 

Nové 

pořadí 

Váha 

kritérií 

1 Odcizení ZIZ zaměstnancem 6 3. 0,13 

2 Odcizení ZIZ zlodějem 7 2. 0,16 

3 Odcizení lékařské dokumentace 4 6. 0,09 

4 
Překonání dveří do 

kontrolovaného pásma 
5 4. 0,11 

5 Neoprávněné použití klíče 3 7. 0,07 

6 Chybné nastavení systému kontrol 3 7. 0,07 

7 
Spolupráce zaměstnance s 

pachatelem 
1 10. 0,02 

8 

Neexistence právního předpisu 

upravující způsob zabezpečení 

ZIZ  

9 1. 0,20 

9 Nekontrolování vynášených věcí 5 4. 0,11 

10 Volný přístup do objektu 2 9. 0,04 

Celkem 45 
 

1,00 

7.2.6 Vyhodnocení výsledků provedených analýz 

Výsledek Fullerovy metody jen potvrdil výsledky předchozích dvou analýz rizik. 

Jako nejzávažnější problém v tomto případě vyšla neexistence právního předpisu, který 

by upravoval a nařizoval, jakým způsobem mají být zabezpečeny ZIZ využívané 

ve zdravotnictví.  

Na rizika, která v předešlých metodách vyšla jako nejzávažnější, bude v následující 

kapitole zpracováno několik variant zabezpečení brachyterapie, včetně jejich finančních 

zhodnocení. Jako nejpravděpodobnější rizika na oddělení brachyterapie vyšla odcizení 

ZIZ, překonání dveří do kontrolovaného pásma, nekontrolování vynášených věcí 

a odcizení lékařské dokumentace. 

V následující kapitole je nutné se zaměřit na celkové vytvoření PZTS, vhodného 

způsobu identifikace lékařů vstupujících do kontrolovaného pásma a celkově zabránit 

odcizení ZIZ a dalších aktiv ze zdravotnického zařízení. 
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7.3 Návrh variant stanovující zabezpečení brachyterapie 

V této části kapitoly budou provedeny návrhy zabezpečení pracoviště brachyterapie. 

Následující varianty zabezpečení by měly vést k minimalizaci rizik, které byly 

identifikovány v předchozí kapitole.  

Každá navržená varianta bude finančně vyčíslena. Přitom je bráno v úvahu tzv. 

pravidlo ALARA, dle kterého by náklady na zabezpečení neměly přesáhnout 10 - 15% 

hodnoty chráněných aktiv.  

Po vytvoření tří variant zabezpečení bude pomocí metody multikriteriálního 

rozhodování vybrána ta nejvýhodnější varianta zabezpečení. 

7.3.1 Návrh varianty zabezpečení brachyterapie č. 1 

Varianta číslo jedna je zaměřena spíše na využití mechanických zábranných systémů 

doplněná o poplachové zabezpečovací systémy. Cenové náklady na zhotovení varianty 

číslo jedna jsou uvedeny v tabulce 7.10. 

Plášťová ochrana 

 Všechna okna a dveře ve sledovaném a kontrolovaném pásmu vybavit 

magnetickými kontakty JA-111M sběrnicový magnetický detektor otevření 

se sabotážní ochranou krytu. 

 Okna v kontrolovaném pásmu vybavit bezpečnostní fólií SC 7 čirá 0,19 mm. 

Prostorová ochrana 

 Vstupní dveře do sledovaného pásma opatřit bezpečnostním dvoukřídlími 

ADLO bezpečnostními dveřmi ADUO,  bezpečnostní třída  3+, požární 

odolnost EI30/EW30. 

 Do kontrolovaného a sledovaného pásma instalovat JA-110P Sběrnicový PIR 

detektor pohybu určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní 

detekce pohybu v místnosti. 

 Ústřednu s ovládací klávesnicí JA-83K OASiS od společnosti Jablotron. 

 JA-111A sběrnicová siréna venkovní. 
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Tabulka 7.10: Cenové náklady varianty č. 1 

Produkt Ks/m Cena za kus Cena celkem s DPH 

Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní 

dveře ADUO 
2 36 990 73 980 

PIR JA-110P 10 571 5 710 

Ústředna JA-83K OASiS 1 2 627 2 627 

Bezpečnostní fólie SC 7 28 740 20 720 

Magnetický detektor JA-111M 20 367 7 340 

JA-111A sběrnicová siréna 

venkovní 
1 1 716 1 716 

Montáž systému, servis, školení  19 200 19 200 

Celkem    131 293 

7.3.2 Návrh varianty zabezpečení brachyterapie č. 2 

Varianta dvě je více zaměřena na využití poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů, které povedou ke zvýšení zabezpečení vstupu do sledovaného pásma. Dále 

varianta počítá s instalací uzavřeného televizního okruhu, který bude monitorovat osoby 

vstupující do sledovaného pásma. Cenové náklady na zhotovení varianty číslo dvě jsou 

uvedeny v tabulce 7.11. 

Obvodová ochrana 

 Na chodbu před vstupem do sledovaného pásma instalovat rolovací mříž 

GALA GS 20/10 P 60, materiál ocel, průměr trubek 18 mm (280x300). 

 Elektrický pohon pro rolovací mříž GALA. 

 Na okna v kontrolovaném pásmu instalace bezpečnostní pevné mříže typ A 

od společnosti NEXT, rám mříže z ploché oceli 10 x 20 mm, výplň mříže 

čtvercová ocel 10 x 10 mm. 

Prostorová ochrana 

 Vstupní dveře do sledovaného pásma opatřit bezpečnostním dvoukřídlími 

ADLO bezpečnostními dveřmi ADUO,  bezpečnostní třída  3+, požární 

odolnost EI30/EW30. 

 V místnosti do sledovaného pásma instalovat JA-110P sběrnicový PIR 

detektor pohybu určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní 

detekce pohybu. 
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 Ústředna s ovládací klávesnicí JA-83K OASiS od společnosti Jablotron. 

 Sběrnicová siréna venkovní JA-111A.  

 Do vnitřních prostorů sledovaného pásma kamerový systém ADELL 

HD400HB2MVA CCTV, veškeré záznamy budou ukládány na hybridní 

digitální záznamník a přenášeny na monitor do sídla bezpečnostní služby. 

Tabulka 7.11: Cenové náklady varianty č. 2 

Produkt Ks/m Cena za kus Cena celkem s DPH 

Rolovací mříž GALA 1 38 623 38 623 

Elektrický pohon 1 14 000 14 000 

Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní 

dveře ADUO 
2 36 990 73 980 

Bezpečnostní pevné mříže typ A 28 2 178 60 984 

PIR JA-110P 2 571 1 142 

Hybridní ústředna JA-83K OASiS 1 2 627 2 627 

JA-111A Sběrnicová siréna venkovní 1 1 716 1 716 

CCTV ADELL HD400HB2MVA 1 9 195 9 195 

Montáž systému, servis, školení  30 500 30 500 

Celkem   232 767 

7.3.3 Návrh varianty zabezpečení brachyterapie č. 3 

Varianta tři se zaměřuje především na využití poplachových zabezpečovacích 

systémů. Důraz je kladen na identifikaci osob vstupujících do sledovaného pásma 

a místnosti, kde se nachází afterloadingový ozařovač Microselectron HDR a kde jsou 

umístěny zdravotní kary pacientů. Cenové náklady na zhotovení varianty číslo tři jsou 

uvedeny v tabulce 7.12. 

Obvodová  

 Všechna okna a dveře ve sledovaném a kontrolovaném pásmu vybavit 

magnetickými kontakty JA-111M sběrnicový magnetický detektor otevření 

se sabotážní ochranou krytu. 

Prostorová  

 Vstupní dveře do sledovaného pásma opatřit bezpečnostním dvoukřídlími 

ADLO bezpečnostními dveřmi ADUO,  bezpečnostní třída  3+, požární 

odolnost EI30/EW30. 
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 Přístupový kontrolér ACi s externím čidlem na otisky prstů, které bude 

instalováno na dveře do sledovaného pásma. Dále by měl být tento 

přístupový systém instalován na vstupní dveře do ozařovny, kde je umístěn 

afterloadingový ozařovač Microselectron HDR, a do místnosti ve které 

se skladují zdravotní karty pacientů. 

 Součástí dveří by měl být zámek FAB Befo profi 1221MB s mechanickým 

odblokováním a otevřením pro jeden průchod. 

 Sběrnicový duální detektor pohybu PIR+MW JA-120PW. Slouží 

k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky kombinaci PIR 

a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným 

poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou 

aktivaci PIR. 

 Ústředna s ovládací klávesnicí JA-83K OASiS od společnosti Jablotron. 

Hybridní, max. 50 smyček z toho až 30 drát, 2 podsystémy, 4 výstupy, st. 

bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V, zál. zdroj trvale max. 1,2 

A, prostor pro aku max. 12V / 18Ah. 

 JA-82C Modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny o další 

drátové vstupy. 

 JA-80V Kombinovaný komunikátor LAN a telefonní linka umožňuje dálkové 

ovládání systému telefonem a Internetem. Umí hlásit události na mobilní 

telefon a na pult centralizované ochrany. 

 Sběrnicová siréna venkovní JA-111A. 

 Kamerový set se 2 IR kamerami HD-635R, který obsahuje digitální 

videorekordér HD-400HB, 2 ks venkovní barevná kamera HD-635R 480TVř 

včetně držáků, napájecí adaptér, 2 x CD a dálkové ovládání DVR. 

Tabulka 7.12: Cenové náklady varianty č. 3 

Produkt Ks/m Cena za kus Cena celkem s DPH 

Kontrolér ACi 4 1 11 979 11 979 

Program Alveno Access 1 4 840 4 840 

Externí čidlo na otisk prstu 4 5 445 21 780 

Instalace SW a zaškolení 1 4 000 4 000 

FAB Befo Profi 1221MB 4 1 198 4 792 
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Dvoukřídlé ADLO bezpečnostní dveře 

ADUO 
2 36 990 73 980 

PIR+MW JA-120PW 4 1 923 7 692 

Hybridní ústředna JA-83K OASiS 1 2 627 2 627 

Modul JA-82C  1 612 612 

JA-80V kombinovaný komunikátor 1 2 256 2 256 

JA-111A Sběrnicová siréna venkovní 1 1 716 1 716 

JA-111M Sběrnicový magnetický 

detektor otevření 
38 367 13 946 

Kamerový set se 2 IR kamerami HD-

635R 
1 9 167 9 167 

Montáž systému, servis, školení  30 500 40 500 

Celkem   199 887 

7.4 Zvolení optimální varianty zabezpečení 

Výběr nejvhodnější varianty zabezpečení bude provedeno pomocí kritérií. Jednotlivá 

kritéria, která byla zvolena, jsou uvedena v tabulce číslo 7. 13. 

Tabulka 7.13: Zvolená kritéria 

Kritérium 

1 Cena 

2 Údržba, servis 

3 
Přiměřenost nákladů na zabezpečení k celkovému chráněnému 

zájmu 

4 Identifikace osob vstupujících do sledovaného pásma 

 

Hodnocení bude provedeno pomocí bodování jednotlivých variant a kritérií 

uvedených v tabulce 7.14. Pro bodování byla zvolena stupnice od jedné do pěti, přičemž 

hodnota pět udává nejlepší možnost řešení.  

Tabulka 7.14: Vyhodnocení variant zabezpečení 

Kritérium Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 

1 5 3 4 

2 4 4 4 

3 2 4 5 

4 - - 5 

 11 11 18 
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Po vyhodnocení jednotlivých kritérií byla stanovena váha každého kritéria. Následně 

proběhlo roznásobení a sečtení jednotlivých hodnot. Varianta s nejvyšší bodovou hodnotou 

se stala vítěznou variantou. 

Tabulka 7.15: Porovnání důležitosti vah kritérií 

Kritérium Váha kritéria 
Bodové hodnocení 

Varianta č. 1 Varianta č. 2 Varianta č. 3 

1 4 20 12 16 

2 3 12 12 12 

3 3 6 12 15 

4 5 - - 25 

∑ 38 32 68 

Pořadí 2. 3. 1. 

 

Po vyhodnocení všech kritérií a vyhodnocení důležitosti jednotlivých kritérií vyšla 

jako nejoptimálnější varianta zabezpečení číslo 3. V následující kapitole bude tato varianta 

rozpracována podrobněji. 

7.5 Popis vybrané varianty zabezpečení 

Návrh varianty číslo tři vzešel po vyhodnocení, v předchozí kapitole ze všech 

zvolených kritérií jako nejlepší. Celkové náklady na jeho realizaci činí přibližně 200 00 Kč 

včetně DPH. Vybraná varianta zabezpečení počítá se zvýšením zabezpečení vstupu 

do sledovaného pásma na pracoviště brachyterapie, identifikaci osob vstupujících 

do sledovaného pásma a místnosti, kde se nachází afterloadingový ozařovač 

Microselectron HDR a kde jsou umístěny zdravotní kary pacientů. Rozmístění 

jednotlivých prvků zabezpečení je zobrazen na obrázku 7.7. 

Technická ochrana 

Pro zvýšení obvodové ochrany budou veškerá okna a dveře ve sledovaném 

a kontrolovaném pásmu opatřena JA-111M sběrnicovým magnetickým detektorem 

otevření, zobrazeném na obrázku 7.2. Tento detektor komunikuje s ústřednou po sběrnici. 

Součástí je sabotážní ochrana krytu, která se aktivuje po jeho otevření. K aktivaci 

magnetického senzoru dochází po oddálení permanentního magnetu od senzoru. 
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Obrázek 7.2: JA-111M Sběrnicový magnetický detektor otevření [11] 

U vstupu do sledovaného pásma budou nainstalovány dvoukřídlé bezpečnostní dveře 

ADUO řady ELITE od společnosti Adlo. Tyto dveře jsou bezpečnostní třídy 3+. Dveře 

budou namontovány do původní zárubně a vybaveny bezpečnostním kováním od téže 

společnosti [1]. 

Tato varianta zabezpečení počítá také s pořízením přístupového biometrického 

systému od společnosti Alveno. Návrh počítá s instalací přístupového systému 

s identifikací na otisk prstu u vstupních dveří do sledovaného pásma, dále do místnosti, 

ve které jsou uloženy zdravotní karty pacientů a dále do místnosti, v níž se nachází 

afterloadingový ozařovač Microselectron HDR. Celý systém, zobrazený na obrázku 7.3, 

se skládá z kontroléru ACi 4, programu Alveno Access, čtyř Externích čidel na otisk prstu. 

V ceně systému je i instalace SW a zaškolení personálu. 

 

Obrázek 7.3: Přístupový kotrolér ACi 4 s externí čtečkou otisků prstů [2] 

Součástí dveří bude FAB Befo Profi 1221MB s mechanickým odblokováním 

a otevřením pro jeden průchod. K otevření zámku stačí krátký elektrický impulz, kterým 

se BeFo PROFI s momentovým kolíkem odjistí, a tím je zajištěn v poloze otevřeno. 

Po průchodu dveřmi je zámek opět uzamčen. 

Ve sledovaném pásmu a do místností, ve kterých jsou uloženy zdravotní karty 

pacientů a v níchž se nachází afterloadingový ozařovač Microselectron HDR bude 

nainstalován JA-120PW sběrnicový duální detektor pohybu PIR+MW, zobrazený na 

obrázku 7.4. Detektor slouží k prostorové detekci pohybu osob v interiéru budov. Díky 
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kombinaci PIR a mikrovlnné detekce (MW) je detektor vysoce odolný proti falešným 

poplachům. Při detekci je aktivován MW detektor, který potvrzuje předešlou aktivaci PIR. 

 

Obrázek 7.4: JA-120PW Sběrnicový duální detektor pohybu PIR+MW [12] 

Pro sjednocení funkčnosti celého poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému a jeho ovládání budou jednotlivé detektory komunikovat s JA-83K ústřednou 

zabezpečovacího systému OASiS, zobrazenou na obrázku 7.5. Na tuto ústřednu lze připojit 

až 30 drátových smyček. Pro rozšíření kapacity ústředny o 10 drátových vstupů bude 

k ústředně připojen modul JA-82C. 

 

Obrázek 7.5: JA-83K ústředna zabezpečovacího systému OASiS [13] 

Tato ústředna bude vybavena komunikátorem JA-80V, která umožňuje komunikaci 

na PCO po LAN a předává zprávy pomocí pevné linky.  

Tento systém PZTS bude doplněn i o sběrnicovou sirénu venkovní JA-111A, která 

je určena k akustické signalizaci poplachů. Siréna komunikuje se sběrnicí a je z ní 

napájena. 

Tato varianta počítá i s instalací CCTV ve sledovaném pásmu, zobrazeném 

na obrázku 7.7. Celý systém se skládá z digitálního videorekordéru HD-400HB, dvou 

venkovních barevných kamer HD-635R, napájecí adaptér a dálkové ovládání DVR. 

Jednotlivé kamery budou umístěny tak, aby zaznamenávaly osoby vstupující do 

sledovaného pásma. Kamery budou napojeny na digitální záznamové zařízení. Obraz 

z kamer bude neustále přenášen na monitor umístěný v centrále bezpečnostní služby. 
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Obrázek 7.6: Kamerový set se 2 IR kamerami HD-635R [6] 

Fyzická ostraha 

Ve FNOL je fyzická ostraha zajištěna pomocí bezpečnostní služby, proto není 

zapotřebí zavádět další zvláštní opatření.  

Režimová ochrana 

Režimová opatření by měla být v návrhu fyzické ochrany sjednocujícím a řídícím 

prvkem celého systému. Aby tento systém fungoval, budou navržena následující opatření: 

- Přístup do sledovaného pásma bude umožněn pouze vybrané skupině osob, 

pomocí přístupového terminálu, 

- pracovníci na pracoviště brachyterapie se musí účastnit pravidelných 

bezpečnostních školení,  

- pověřené osoby při příchodu/odchodu z pracoviště deaktivují/aktivují 

zabezpečovací systém, 

- na začátku/konci pracovní doby zaměstnanci zkontrolují přítomnost ZIZ, 

- pracovníci bezpečnostní služby se musí účastnit pravidelných bezpečnostních 

školení, podrobně se seznámit s vnitřním havarijním plánem, 

- pravidelné kontroly bezpečnostní služby nemocnice v noci a během víkendu 

v budovách, kde se nachází ZIZ, 

- ověřovat totožnost a spolehlivost zaměstnanců, 

-  provádět denně kontroly, aby se zajistilo, že zdroje IZ jsou přítomny 

a nebylo s nimi neoprávněně manipulováno,  

- fyzické kontroly ZIZ, ověření těsností a neporušenost zařízení, 
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- na všech vstupních dveřích do prostor KP je nápis „Kontrolované pásmo se zdroji 

ionizujícího záření, nepovolaným osobám vstup zakázán“ s příslušným symbolem 

radiačního nebezpečí. 

 

Obrázek 7.7: Návrh zabezpečení vybrané varianty 
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7.6 Modelové pracoviště brachyterapie 

Při návrhu modelového pracoviště brachyterapie se počítá s jeho umístěním v 1. 

podzemním podlaží. Celé pracoviště brachyterapie, na rozdíl od pracoviště ve FNOL, 

se skládá pouze z kontrolovaného pásma. Na toto pracoviště se lze dostat pomocí dvou 

vchodů. Červenou barvou je vyznačeno kontrolované pásmo. Modelové pracoviště 

brachyterapie je zobrazeno na obrázku 7.8. 

Tento návrh fyzické ochrany vychází z materiálů prezentovaných na workshopu 

týkajícího se bezpečnosti vysokoaktivních zdrojů používaných v ozařovačích krve 

a z doporučení nevládní mezinárodní organizace WINS (World Institute for Nuclear 

Security). Rozmístění jednotlivých prvků zabezpečení je zobrazen na obrázku 7.9. 

 

Obrázek 7.8: Modelové pracoviště brachyterapie 
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Tabulka 7.16: Legenda místností 

Číslo Místnost Popis 

1 čekárna  

2 vyšetřovna  

3 sesterna 
 

4 plánování + ovladovna  

5 aplikační sál 
 

6 RTG vyšetřovna CT 

7 ozařovna 
automat. Afterloading 

Microselectron HDR 

8 chodba 
 

9 chodba  

10 chodba  

11 schodiště + výtah  

12 schodiště + výtah  

7.6.1 Návrh zabezpečení modelového pracoviště 

Fyzická ochrana musí obsahovat: 

 Přístupovým biometrickým systémem se čtečkou duhovky oka u vstupu do 

sledovaného pásma,  

 dveře do sledovaného pásma, do místnosti kde se nachází afterloadingový ozařovač 

Microselectron a CT minimální bezpečnostní třídy 3., 

 kamery (CCTV) monitorující vstup do sledovaného pásma, 

 uvnitř sledovaného pásma a v místnostech, kde se nachází afterloadingový 

ozařovač Microselectron HDR a CT instalace duálních detektorů PIR+MW, 

 v ostatních místnostech instalace PIR detektorů, 

 veškeré dveře a okna v prvním podzemním podlaží budou opatřena magnetickými 

detektory otevření, 

 uvnitř a na chodbách instalace vnitřní sirény, 

 veškeré bezpečnostní prvky vybaveny sabotážním kontaktem, 

 PZTS napojen na PCO, 

 klíče od jednotlivých místností ve sledovaném pásmu budou mít pouze vybrané 

osoby, 

 pro odstupňovaný přístup využití bezpečností mříže, železné dveře, 
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 personál bude provádět pravidelné zkoušky těsnosti a neporušenost zařízení, na 

začátku/konci pracovní doby zaměstnanci provedou fyzické kontroly ZIZ,  

 na všech vstupních dveřích do prostor KP nápis „Kontrolované pásmo se zdroji 

ionizujícího záření, nepovolaným osobám vstup zakázán“ s příslušným symbolem 

radiačního nebezpečí, 

 pravidelné kontroly bezpečnostní služby nemocnice v noci a během víkendu 

v budovách, kde se nachází ZIZ, 

 ověřovat totožnost a spolehlivost zaměstnanců, 

  provádět denně kontroly, aby se zajistilo, že zdroje IZ jsou přítomny 

a nebylo s nimi neoprávněně manipulováno,  

 fyzické kontroly ZIZ, ověření těsností a neporušenost zařízení. 

 

 

Obrázek 7.9: Návrh zabezpečení modelového pracoviště brachyterapie 
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Závěr 

Diplomová práce se zabývala návrhem fyzické ochrany pracoviště brachyterapie. 

Jedná se o pracoviště, na kterém se vykonávají radiační činnosti využívající uzavřeného 

radionuklidového zdroje 
192

Ir, které se podle vyhlášky Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně řadí mezi zdroje významné. Celé pracoviště 

je pak dle této vyhlášky zařazeno do 3. kategorie. 

Cílem diplomové práce byl návrh vhodné fyzické ochrany pracoviště brachyterapie. 

Pomocí analýzy současného stavu zabezpečení zdrojů ionizujícího záření vytvořit návrh 

opatření, která povedou k minimalizaci rizik jejich zneužití. 

V úvodní, teoretické části diplomové práce je věnována pozornost problematice 

ionizujícího záření, popisu jeho obecných vlastností a v neposlední řadě také základních 

veličin vyjadřujících účinky IZ na biologickou tkáň. Dále jsou zde popsána kritéria 

kategorizace pracovišť, na kterých se pracuje se zdroji ionizujícího záření, rozdělení 

na kontrolované a sledované pásmo, klasifikace zdrojů, požadavky na dokumentaci 

na pracovištích a také na soustavný dohled nad radiační ochranou. Závěr teoretické části 

je zaměřen na fyzickou ochranu pracovišť se zdroji ionizujícího záření. 

Praktická část diplomové práce se zabývá návrhem fyzické ochrany oddělení 

brachyterapie ve FNOL. Po provedení analýzy a hodnocení rizik byly objeveny 

bezpečnostní rizika spojená s odcizením zdroje ionizujícího záření. Celkem byly vytvořeny 

tři varianty zabezpečení a jejich jednotlivá finanční zhodnocení, z nichž byla vybrána 

ta nejoptimálnější pomocí vyhodnocení zvolených kritérií. Vítězná varianta zabezpečení 

byla následně podrobněji popsána.  

Jako další byl proveden návrh fyzické ochrany modelového pracoviště brachyterapie. 

Tento návrh počítá s projektem zabezpečení pro nově budované oddělení brachyterapie. 

Návrh fyzické ochrany vychází z materiálů prezentovaných na workshopu týkajícího 

se bezpečnosti vysokoaktivních zdrojů používaných v ozařovačích krve a z doporučení 

nevládní mezinárodní organizace WINS. 

Cíl této práce byl splněn provedeným návrhem fyzické ochrany pracoviště 

brachyterapie. Dle mého názoru, lze tento návrh aplikovat na jakékoli pracoviště, 

na kterém se vykonávají radiační činnosti. 
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