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Anotace 

 

Čermák, P.: Potenciální důsledky použití radioaktivních látek při teroristickém útoku 

na letiště, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 2008 

Tato diplomová práce se zabývá potenciálními důsledky užití radioaktivních látek při 

teroristickém útoku na mezinárodní civilní letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov.  

Vzhledem k neustále rostoucímu riziku mezinárodního terorismu, ohrožujícího stále 

více civilních objektů, je zvýšená pozornost na tuto hrozbu zřejmá a pochopitelná. Útočníci se 

stále častěji zaměřují na objekty a prostory určené ke shromažďování značného množství 

obyvatel. Cílem teroristických útoků je způsobení paniky, navození všeobecného pocitu 

strachu ve společnosti, způsobení značných hospodářských škod a bohužel také usmrcení 

osob. Při důkladné a cílené činnosti v oblasti vyhledávání a hodnocení rizik a pravidelném 

nácviku řešení krizových situací je možno, díky vysoké odborné připravenosti zasahujících 

jednotek, snížit následky pro obyvatelstvo a rozsah materiálních škod. 

V diplomové práci se zaměřím na konkrétní potenciální hrozby a důsledky plynoucí 

z teroristického útoku s užítím radioaktivních látek na letišti Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. 

Zároveň navrhnu postup pro snížení těchto rizik. 
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Čermák, P.: Potential Consequences of Using Radioactive Agents in the Course of 

Terrorist Attack at the Airport, Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostrava, 

2008 

This thesis deals with potential consequences of using radioactive matter by a terrorist 

attack at the international civil airport Leos Janacek in Ostrava – Mosnov.  

According to the growing threat of international terrorism that is endangering more 

and more civil objects, the enhanced attention to this threat is obvious and understoodable. 

The attackers are more often aiming at objects intended for assembling larger amounts of 

inhabitants. The aims of terrorist attacks are causing a panic, evoking a universal stressful 

feelings in the society, causing considerable economical damages and regrettably also killing 

people. It is possible to decrease the consequences at population and extent of material 

damage by thorough and aimed activities in the research and evaluation of threats and regular 

training of solving crisis situations.  

In the thesis I will aim at specific potential threats and consequences resulting from a 

terrorist attack with usage of radioactive matters at the airport Leos Janacek in Ostrava -

Mosnov. At the same time I will propose a procedure for decreasing these threats.  

 

 

Keywords  

 

radionuclide, airport, dirty bomb, terrorist attack, radioactivity, contamination, detection 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Obsah:  

 
1. Úvod ......................................................................................................................1 
2. Ionizující záření ....................................................................................................5 
3. Radioaktivita ........................................................................................................6 

3.1. Přirozená radioaktivita......................................................................................6 
3.2. Umělá radioaktivita ..........................................................................................6 
3.3. Využití radionuklidů a jaderného záření............................................................7 

4. Radioaktivní rozpad a jaderné záření .................................................................8 
4.1. Vlastnosti radioaktivního rozpadu: ...................................................................8 
4.2. Druhy rozpadu .................................................................................................8 
4.3. Tabulka vlastností: ...........................................................................................9 

5. Veličiny a jednotky .............................................................................................10 
5.1. Veličiny charakterizující zdroj záření..............................................................10 
5.2. Veličiny charakterizují působení záření na látku .............................................11 
5.3. Veličiny používané v radiační ochraně............................................................12 

6. Biologické účinky záření.....................................................................................13 
6.1. Stochastické účinky........................................................................................13 
6.2. Nestochastické (deterministické) účinky .........................................................14 
6.3. Časový průběh a biologické účinky ozáření ....................................................15 

7. Limity..................................................................................................................16 
8. Ochrana před  ionizujícím zářením ...................................................................17 
9. Detekce záření.....................................................................................................18 

9.1. Geiger-Müllerovy detektory ...........................................................................18 
9.2. Ionizační komory ...........................................................................................19 
9.3. Scintilační detektory.......................................................................................19 
9.4. Polovodičové detektory ..................................................................................19 

10. Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov.............................................................20 
11. Látky použitelné pro teroristický útok ..............................................................21 

11.1. Uzavřené zářiče..............................................................................................23 
11.2. Otevřené zářiče ..............................................................................................23 
11.3. Využitelné radionuklidy .................................................................................24 
11.3.1. 137 Cesium.......................................................................................................25 
11.3.2. 60 Kobalt .........................................................................................................26 
11.3.3. 192 Iridium.......................................................................................................27 
11.3.4. 241 Americium.................................................................................................28 
11.3.5. 239 Plutonium ..................................................................................................29 
11.3.6. 90 Stroncium....................................................................................................30 
11.3.7. 252 Kalifornium ...............................................................................................31 
11.3.8. 210 Polonium ...................................................................................................32 
11.3.9. 226 Radium ......................................................................................................33 
11.3.10. 131 Jód.............................................................................................................34 

12. Možnosti získání radiologických látek pro útok................................................36 
12.1. Zařízení s radioaktivním materiálem...............................................................36 
12.2. Sklady vyhořelého jaderného paliva ...............................................................37 
12.3. Výzkumné ústavy...........................................................................................37 
12.4. Nemocnice .....................................................................................................37 
12.5. Transporty radioaktivních látek ......................................................................37 

13. Analýza míry rizika možných teroristických útoků ..........................................38 
14. Způsoby provedení teroristického útoku ...........................................................40 

14.1. Radiologický výbuch......................................................................................40 
14.2. Rozptyl do klimatizace a vzduchotechniky .....................................................41 



  

14.3. Užití uzavřeného zářiče ..................................................................................43 
15. Následky radiologického útoku..........................................................................45 

15.1. Hodnocení možnosti provedení a důsledků teroristických útoků......................46 
15.1.1. Hodnocení obdržené dávky v závislosti na vzdálenosti od zdroje ....................47 
15.1.2. Hodnocení možnosti přepravy radioaktivní látky na letiště..............................51 
15.1.3. Rozptyl radionuklidu v hale letiště..................................................................53 

16. Zjištění přítomnosti radionuklidů po útoku ......................................................55 
17. Postup po útoku a dekontaminace .....................................................................57 
18. Důsledky pro provoz letiště ................................................................................59 
19. Závěr ...................................................................................................................61 
 
Použitá literatura .......................................................................................................... I 
Seznam obrázků...........................................................................................................II 
Seznam tabulek .......................................................................................................... III 
Seznam rovnic ............................................................................................................ IV 
Seznam příloh ..............................................................................................................V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   1 

1. Úvod 
 

Objev radioaktivity znamenal průlomový okamžik přelomu 19. a 20. století. Objev 

neznámého záření Henri Becquerelem roku 1896 u solí uranu znamenal otevření brány 

doposud nepoznaného světa, plného nových objevů a neznámých fyzikálních zákonitostí. 

Velikým přínosem byla výzkumná činnost fyziků Pierre a Marie Curie. Tento vědecký pár 

objevil polonium a posléze více radioaktivní radium. Svou výzkumnou činností objasnili také 

podstatu radioaktivity, jakožto doprovodný efekt při rozpadu jader atomu. Zprvu byla 

radioaktivitě věnována malá pozornost. První pokusy započaly roku 1938 v nacistickém 

Německu, kde bylo objeveno jaderné štěpení. V Americe na tento výzkum poukazoval Albert 

Einstein a varoval před jeho potenciální hrozbou, avšak varování nebyla téměř věnována 

pozornost. V průběhu 2. světové války po japonském útoku na Pearl Harbour se situace 

změnila a v Americe se naplno rozvinul jaderný program na výzkum využití možností 

jaderného štěpení. Výzkum postupoval vysokým tempem díky tomu, že se na něm podíleli 

mnozí uprchlí vědci z nacistického Německa, kteří v Americe našli azyl a možnost plného 

využití svých schopností v právě se rozbíhajícím přísně tajném projektu Manhattan. V tomto 

projektu spojily síly špičkové vědecké kapacity té doby pod vedením Roberta J. 

Oppenheimera, který byl posléze považován za „otce atomové bomby“.  

Výzkum se rozdělil na dvě oblasti. Hlavním směrem bylo využití potenciálu jaderného 

štěpení pro válečný průmysl. Druhým směrem bylo energetické využití. Z důvodu probíhající 

2. světové války byl upřednostněn válečný výzkum. Byl pochopen značný potenciál neřízené 

štěpné reakce, kdy i nejslabší výbuch je několika řádově silnější než jakákoliv dostupná 

konvenční trhavina. Navíc byla výhodou malá hmotnost a rozměry budoucí bomby, kterou by 

mohlo nést jediné letadlo. Tohoto cíle bylo dosaženo při prvním pokusném jaderném výbuchu 

16. července roku 1945 v poušti White Sands. Test předčil veškerá očekávání a americké 

snahy se zaměřily na výrobu silnějších verzí zbraně. Krátce po dokončení byl vydán rozkaz 

k historicky prvnímu užití jaderné zbraně proti civilnímu obyvatelstvu. Bylo jím svržení 

uranové bomby Little Boy na japonské město Hirošima a plutoniové bomby Fat Man na 

město Nagasaki, v jejichž důsledku zahynuly desetitisíce lidí.  

Amerika dokázala, v jakém předstihu před Sovětským svazem se ve výzkumu 

jaderných zbraní nachází. Sovětský svaz se obával vypuknutí 3. světové války a vědom si 

americké materiální i technické převahy, kterou  jaderná zbraň umocňovala, zrychlil značně 

svůj jaderný výzkum. S ohromným nasazením sil a prostředků, neberoucího ohledy na cenu 
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dílčích úspěchů, a pomocí sovětských špiónů v amerických výzkumných zařízeních, dosáhli 

velkých pokroků. Sovětský svaz byl limitován možností získání uranu. Na jeho území se uran 

netěžil. Jediným zdrojem byl důl Jáchymov v Československu, který v následujících letech 

zajišťoval přísun potřebných uranových rud pro potřeby sovětského průmyslu.  

Sovětský svaz otestovat první jadernou bombu 29. srpna 1949. V armádách obou zemí 

panovala myšlenka, že pokud je druhá strana schopna vyrobit stejně ničivou zbraň, je nutné 

jich vyrobit více a silnějších. Tím začaly několik desetiletí trvající závody ve zbrojení s cílem 

dosáhnout absolutní převahy v oblasti jaderného odstrašení. Supervelmoci zaujaly rozdílnou 

strategii vycházející z jejich technických možností. Spojené Státy Americké měly více 

jaderných bomb menší ráže pro přesnější a cílenější útoky. Sovětský svaz vyráběl bomby 

ohromných ráží schopných ničit obrovská území, protože sovětské naváděcí a zaměřovací 

systémy nedosahovaly amerických technických parametrů. Proto silnější  ráže kompenzovaly 

možnost minutí cíle až o několik kilometrů a zároveň jej zaručeně zničily. 

Následným krokem byla snaha o vývoj termojaderné bomby, což je klasická atomová 

bomba s obalem z tritia a deuteria. Výbuch atomové bomby vytvoří teplotu milionů oC, která 

zažehne jadernou fůzi. Výbuchy jsou oproti klasickým atomovým bombám mnohonásobně 

silnější a dosahují ráží až desítek megatun (Mt) TNT. Výbuch je schopen zničit městskou 

zástavbu v okruhu 20 km a zapalovat hořlavé předměty vzdálené až 100 km.  Bylo vyvinuto 

mnoho jaderných zbraní s pozměněnými vlastnostmi. Například kobaltová bomba dlouhodobě 

znehodnotí zasažené území radioaktivním spadem. Neutronová bomba má zesílené 

vyzařováním neutronů, které zabíjí vše živé, avšak budovy a infrastrukturu nepoškozuje.  

V průběhu let byl počet jaderných zbraní v arzenálech obou mocností v řádech tisíců. 

Konstrukce nových a účinnějších jaderných bomb s sebou přinášela nutnost jejich testování. 

Kromě ověření technických parametrů měly tyto testy za cíl ukázat druhé straně schopnost 

vytvořit bombu o stále silnější ráži. V 70. letech 20. století množství testů ohrožovalo životní 

prostředí na planetě. Zvlášť atmosférické jaderné výbuchy byly absolutně nevhodné, protože 

se vlivem proudění zemské atmosféry radioaktivní spad rozptýlil po celé planetě.  

Nejsilnější bomba byla sovětská 57 Mt bomba Car odpálena nad Novou Zemí. Vznikla 

ohnivá koule o průměru 9 km, v epicentru kráter, silná zemětřesení, zničení zemského 

povrchu do vzdálenosti 40 km a poškození na vzdálenost 100 km. Tlaková vlna obletěla 

třikrát planetu a několik hodin rušila rádiové spojení. Po zvýšení mezinárodního napětí 

v důsledku odpálení Car bomby se začalo jednat o zákazu atmosférických testů. 

S rozpadem Sovětského svazu nastala neutěšená situace na poli již tehdy nepříliš 

bezpečně chráněného jaderného materiálu. Nástupnické země zdědily na svém území bohaté 



 

   3 

jaderné arzenály v nepříliš dobrém stavu a jejich ekonomické ani politické zájmy nevedly 

k dalšímu rozvoji jaderného vojska. Navíc stav některých vojenských jaderných zařízení na 

území bývalého Sovětského svazu byl z důvodu nedostatku financí v žalostném stavu již před 

rozpadem. Tato situace se navíc v mnoha případech zhoršila natolik, že Rusko jako 

nástupnická země rozpadlého Sovětského svazu většinu jaderného arzenálu demontovalo a 

odvezlo na své území. Přesto jsou známy případy ztrát jaderného materiálu i celých 

konstrukčních celků při chaotické době vzniku nástupnických státu a republik. Tato 

skutečnost napovídá tomu, že se tento nebezpečný materiál mohl na černém trhu dostat do 

rukou státům a skupinám usilujícím o rozvoj svého vlastního jaderného programu. 

Mnoho vědců a expertů, pracujících v těchto jaderných zařízeních, bylo nuceno hledat 

práci jinde v důsledku politických a ekonomických změn. Někteří zůstali v Rusku nebo šli za 

prací a profesním růstem do Evropy a Ameriky. Jiní pravděpodobně odešli do států, toužících 

po rozvoji svého vlastního  jaderného programu. Tato skutečnost by nebyla znepokojující, 

nebezpečná je však možnost, že jsou placeni některou z dobře organizovaných a finančně 

zajištěných teroristických skupin, usilujících o získání funkční jaderné zbraně pro útok na 

civilní cíle. Naštěstí získat nebo sestrojit funkční jadernou nebo termojadernou zbraň je 

obtížné i pro tyto nadnárodní teroristické organizace. Důvodem je vysoká cena, technická 

náročnost výroby, případně obtížný nákup již zhotovené zbraně a také její vysoká hmotnost a 

rozměry, znesnadňující její nepozorovaný převoz na místo určení.  

Naproti tomu možnost užití takzvané „špinavé bomby“ v sobě ukrývá mnoho výhod 

oproti klasické jaderné zbrani. K sestrojení postačí menší množství jaderného materiálu. 

Kvalita jaderného materiálu může být horší než pro potřeby funkční jaderné bomby. Obstarat 

méně kvalitní jaderný materiál není v dnešní době, kdy se různé druhy radionuklidů nacházejí 

v radiologických přístrojích každé nemocnice, větší problém. Úroveň ochrany těchto zařízení 

není zdaleka na tak vysoké úrovni jako ochrana vojenských objektů. Podstatou špinavé 

bomby je  jakákoliv klasická konvenční trhavina v dostatečném množství smíchána nebo 

obalena radioaktivním materiálem. Čím více a kvalitnějšího radioaktivního materiálu bude 

použito, tím zbraň po svém odpálení zamoří větší území a ohrozí více osob. Proti jaderné 

zbrani je účinek exploze zanedbatelný a není hlavním důvodem k sestrojení. Je pouze 

prostředkem k rozptylu nebezpečného radioaktivního materiálu do okolí. Síla špinavé bomby 

není v účinku exploze trhaviny, ale v radioaktivním zamoření území a především 

v neviditelném nebezpečí, které v obyvatelstvu vždy vzbuzuje větší strach než jiné hmatatelné 

nebo smysly registrovatelné hrozby. Zákeřným účinkem této zbraně oproti klasickým 

konvenčním trhavinám je shodně jako u jaderné bomby zamoření území i po odeznění účinků 
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exploze. Velikost území a zamoření je sice nesrovnatelně menší než u klasické jaderné nálože, 

ale již jen psychické obavy ze všeho „jaderného“ činí u většiny populace tuto zbraň nebývale 

účinnou.  

Výbuch špinavé bomby nezpůsobí pouze poškození majetku a poškození zdraví osob, 

které přišly do styku s jaderným materiálem, ale také nebývalé ekonomické, politické a také 

celospolečenské změny a problémy. Vycházím z předpokladu, že v případě užití této zbraně 

by byl cíl umístěn v lidmi hustě užívané oblasti nebo objektu. Nejspíše v centru města, 

případně v místě pohybu nadměrného množství lidí či na místě jinak významném pro daný 

stát. V případě útoku by bylo zraněno několik desítek, maximálně stovek obyvatel. Vyrovnal 

by se proběhlým útokům v Madridu nebo v Londýně. Nastala by však velice obtížná situace. 

Řešení  by vyžadovalo velice úzce specializované odborníky a zasahující jednotky, což by 

snížilo rychlost řešení situace. Neviditelné radioaktivní látky by zamořily celé okolí místa 

výbuchu v závislosti na síle větru a případných srážkách. Budovy, veřejné prostory i zelené 

plochy by se staly podle druhu užitého radionuklidu na delší dobu neuživatelnými.  Vzhledem 

k tomu, že by k útoku nejspíše došlo na významném místě, ekonomické ztráty by dosáhly 

astronomických hodnot. Náklady na odstraňování škod a dekontaminaci zasaženého prostoru 

by byly vysoké, nehledě na potřebný čas. Proto se užití špinavé bomby jistě jeví případným 

útočníkům jako lákavá možnost. Na druhou stranu musíme uvážit, zda není pravděpodobnější 

a jednodušší útok chemickými či biologickými zbraněmi, jejichž cena je nižší a dostupnost 

vyšší. 

Možným druhem užití radiologických zbraní může být také uvolnění radioaktivního 

materiálu do vzduchotechniky letištní haly. Vzhledem k  neschopnosti registrovat jej smysly 

je jeho odhalení otázkou delšího časového období v závislosti na množství a druhu užitých 

radionuklidů a na rychlosti projevení se ozáření na zdravotním stavu osob.  

Hlavní nebezpečí radiologického útoku na letiště Ostrava Mošnov vidím ve 

specifických vlastnostech jaderného záření, jenž nelze nijak ovlivnit ani zneškodnit. Pokud se 

člověku při kontaktu dostane do organismu, je jen malá šance že tyto látky rychle vyloučí. Je 

tedy nutné při radiologickém útoku co nejdříve opustit zamořený prostor, snažit se omezit 

množství vdechnutého radioaktivního materiálu například navlhčenou textilií před ústy a co 

nejvíce si chránit povrch těla vhodnou ochranou. Na druhou stranu jsou radioaktivní prvky 

velice dobře detekovatelné různými typy stacionárních nebo příručních přístrojů a dá se tudíž 

navrhnout účinný systém odhalení před samotným provedením tohoto útoku, rychle jej 

vyhodnotit a uvést do chodu určené ochranné mechanismy, záchranné síly a prostředky. 
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2. Ionizující záření 
[1][2] 

 
Pojem ionizující záření vyjadřuje charakteristickou vlastnost záření. Jedná se o schopnost 

záření vyrážet při průchodu libovolným prostředím elektrony z atomového obalu a tím 

prostředí ionizovat. Tímto způsobem vznikají z původně neutrálních atomů kladné a záporné 

ionty, které nazýváme elektronové páry. 

 

Schopnost ionizovat okolí je společnou vlastností všech druhů ionizujícího záření. 

Způsob, jakým ionizující záření reaguje s hmotou je však pro každé záření odlišné. 

Rozlišujeme dva druhy ionizujícího záření: 

 

 Přímo ionizující záření je tvořeno elektricky nabitými částicemi s dostatečnou 

kinetickou energií pro vyrážení elektronů z atomových obalů. Řadíme  zde elektrony, 

pozitrony, protony, částice alfa a jiné.  

 Nepřímo ionizující záření je tvořeno částicemi bez elektrického náboje, které nejsou 

schopny samy ionizovat, ale svou kinetickou energii předají elektricky nabitým 

částicím, jimiž jsou většinou elektrony, které následně samy ionizují prostředí. 

Řadíme zde neutrony, fotony, rentgenové záření a jiné. 

 

Všechny zdroje, látky, přístroje nebo preparáty, jenž uvolňují ionizující záření nazýváme 

zdroje ionizujícího záření nebo jednoduše zářiče. Existuje mnoho druhů dělení zářičů, avšak 

podle způsobu vzniku ionizujícího záření je dělíme na: 

 

 Radionuklidy - v nichž ionizující záření alfa, beta či gama vzniká při radioaktivních 

přeměnách atomových jader. Radionuklidy mohou být přírodní anebo umělé. 

 Generátory - v nichž ionizující záření vzniká elektromagnetickým urychlování 

elektricky nabitých částic. Řadíme zde RTG trubici, urychlovač částic a jiné.  
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3. Radioaktivita 
[1][2][4][8] 

 

 Radioaktivita je fyzikální jev, kdy se jádra atomů určitého prvku samovolně přeměňují na 

jádra jiného prvku, přičemž je emitováno jaderné záření. Jádra vykazující tuto vlastnost se 

nazývají radionuklidy.  

 

3.1. Přirozená radioaktivita 
     

 

Objev radioaktivity se datuje na přelom 19. a 20. století, kdy bylo objeveno neviditelné 

pronikavé záření. Postupně bylo pokusy zjištěno záření alfa, beta a posléze gama. Atom je 

složen ze tří základních částic, jimiž jsou proton, neutron a elektron. Protony a neutrony se 

nacházejí v jádře a tvoří prakticky veškerou hmotu atomu. Proton má kladný elektrický náboj 

a neutron je bez elektrického náboje. Elektrony se nacházejí v atomovém obalu, jejich 

hmotnost je prakticky zanedbatelná a mají záporný elektrický náboj a díky přitažlivým 

elektromagnetickým silám obíhají okolo hmotného jádra atomu tvořeného protony a 

neutrony. 

Poměr počtu protonů a neutronů není v atomovém jádře vždy stejný ale závisí na atomové 

hmotnosti prvku. Nejlehčí prvky mají stejné množství protonů a neutronů. V důsledku 

odpudivých sil kladně nabitých protonů se s rostoucí hmotností atomového jádra tento poměr 

mění ve prospěch neutronů, kterých je stále více a udržují jádro stabilní.  Poslední stabilní 

izotop je bismut 209Bi, který je nejtěžším stabilním nuklidem. Všechna těžší jádra se 

samovolně rozpadají na lehčí jádra anebo procházejí rozpadovou řadou vedoucí ke stabilnímu 

jádru.  

 

3.2. Umělá radioaktivita 
    

 

  Umělá radioaktivita je uměle vyvolaná nestabilita atomového jádra. Převážně se 

k tomuto účelu užívají jaderné reakce a platí pro ni stejné zákonitosti jako pro přirozenou 

radioaktivitu.  
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3.3. Využití radionuklidů a jaderného záření 
    

Zpočátku bylo využití radionuklidů a jaderného záření převážně pro vojenské účely. 

Avšak s objevováním jejich možností a ohromného množství energie, které je schopna 

poskytnout se začalo stále více uvažovat o energetickém využití jaderného štěpení pro výrobu 

elektrické a tepelné energie. Přes zprvu pomalý rozvoj, nebezpečí plynoucí z vlastností 

radioaktivního záření a zpočátku malých výkonů se do dneška po celém světě postavilo veliké 

množství jaderných elektráren. Tyto elektrárny jsou zdrojem levné a velice čisté energie, 

kterou je možno při dnešních technologických schopnostech v masovém měřítku vyrobit.   

 

 
Obrázek 3-1: Jaderný reaktor a jaderný výbuch [2] [10] 
 

V posledních desetiletích se využití radioaktivity přesunulo z dříve výlučně vojenského a 

energetického využití do téměř všech oborů lidské činnosti. Toto rozšíření bylo umožněno 

pokroky v technice, které umožnily miniaturizaci zařízení na přijatelné rozměry, snížení 

hmotnosti, zvýšenou mobilitu, lehčí ovladatelnost a v souvislosti s masovým rozšířením také 

snížení ceny těchto přístrojů.  

Vlastností radioaktivity se hojně využívá v nejrůznější měřící technice, která je díky 

tomu, že radioaktivní rozpad není ovlivňován vnějšími podmínkami, velice přesná. Výsledky 

měření jsou ovlivnitelné pouze vlastnostmi elektroniky těchto zařízení, která již vnějším 

podmínkami jako je teplota, tlak a podobně ovlivnitelná je. Používá se v přístrojích pro 

měření různých veličin, energetice, bezpečnosti technologických procesů, kontrolách kvality 

výrobků, pro lékařské účely při ozařování nádorových onemocnění nebo diagnostice pacientů, 

dále jako čidla, analyzátory látek, hladinoměry, popeloměry, vlhkoměry, radiometrické váhy, 

hustoměry, defektoskopy, při výrobě a servise přístrojů, urychlovače částic až po nejsložitější 

zařízení jakými jsou jaderné reaktory pro výrobu elektrické energie a umělých radionuklidů.  
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4. Radioaktivní rozpad a jaderné záření 
[1][2] 

4.1. Vlastnosti radioaktivního rozpadu: 
 
 Mění se chemická podstata látky. 

 Je nezávislý na vnějších podmínkách, jako jsou tlak, teplota, vlhkost, horotvorné 

procesy, směr větru, sluneční záření, světlo, tma, roční období a jiné. Probíhá 

nezávisle na chemických vlastnostech látky, ve které se daný radionuklid nachází. 

Nezávisí ani na tom, zda je radionuklid čistý, ve sloučenině nebo v jakém je 

fyzikálním skupenství. Není možno jej tedy ani urychlit, zpomalit nebo zastavit.  

 Radioaktivní záření je nepostřehnutelné lidskými smysly. Nelze cítit čichem, 

rozpoznat hmatem, nemá chuť, taktéž ani zrak a sluch jej neregistrují. Je tedy pro 

člověka nebezpečné tím, že nerozpozná, že je pod jeho působením.  

 Je doprovázeno emisí tří druhů záření. Záření alfa jsou jádra hélia, záření beta jsou 

elektrony a zářením gama jsou fotony. Tato záření působí na hmotu a způsobují její 

změny jako je ionizace, fluorescence a podobně.  

4.2. Druhy rozpadu 
 Alfa rozpad – při tomto rozpadu se emituje částice alfa, která je jádrem hélia. Tyto 

částice mají velmi vysokou energii. Jádro hélia je složeno ze dvou protonů p+ a dvou 

neutronů n0. Alfa rozpad se 

vyskytuje pouze u nejtěžších jader 

v oblasti uranů. Alfa záření velmi 

účinně uvolňuje elektrony z obalů 

jiných atomů, tím ztrácí svou energii  

a rychle se brzdí.  
O
b
rázek 4-1: Alfa rozpad [2] 

 
 
 Beta rozpad β- - nejčastějším a nejdůležitějším druhem radioaktivního rozpadu je 

záření beta. Při této přeměně se z původního jádra uvolní elektron e-, hmotností číslo 

prvku se nezmění a atomové číslo se zvětší o 1. Prvek se tedy posune v periodické 

tabulce prvků o jedno místo vpravo. Průchodem beta záření hmotným prostředím 

mohou nastat jevy jako rozptyl, ionizace, excitace nebo brzdné záření 
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      Obrázek 4-2: Beta rozpad [2] 

 
 
 Záření gama – Po radioaktivní přeměně se rozdíl energií vyzáří formou fotonu, což 

je elektromagnetické tvrdé záření. Nazýváme jej záření gama. Hmotnostní číslo ani 

atomové číslo prvku se nezmění. Většina radionuklidů jsou smíšené zářiče, takže 

emitují záření + nebo +. Gama záření způsobuje interakce s prostředím jako 

fotoefekt, comptonův rozptyl nebo tvorbu páru elektron-pozitron. 

 
Obrázek 4-3: Gama rozpad [2] 

 

4.3. Tabulka vlastností: 
 
Tabulka 4-1: Vlastnosti jednotlivých záření [1][2][7] 

záření α β γ 
částice jádra hélia elektrony a pozitrony fotony 

dolet nejmenší (mm-cm) střední (mm - m) největší 
náboj dvojitý kladný 

3,204 . 10-19 C 
záporný  

-1,602 . 10-19 C 
bez náboje 

ionizace Veliká střední malá, nepřímá 
energie čárové energetické 

spektrum,  
4 MeV až 9 MeV 

spojité energetické 
spektrum, veliký rozsah 

energií, 
až 16,6 MeV 

vysoké energie, čárové 
energetické spektrum, 
desítky keV – jednotky 

MeV 
stínící 

materiál 
list papíru lehké materiály, plexisklo těžké materiály, olovo, 

beton 

typický zářič 210Po, 226Ra, 239Pu, 
241Am 

35S, 63Ni, 85Kr, 90Sr + 90Y a 
204Tl 

60Co a 137Cs 
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5. Veličiny a jednotky 
[1][2][8] 

5.1. Veličiny charakterizující zdroj záření 
 
 Poločas přeměny – Značí se T. Jednotkou je sekunda, minuta, hodina, rok. Poločas 

přeměny (dříve poločas rozpadu) udává dobu, za kterou se rozpadne polovina 

z původního množství atomů. Fyzikální vzorec pro poločas rozpadu má  tvar:     

       


693,02ln

T    (5-1)  

kde:  T - poločas přeměny (s) 

     λ - přeměnová konstanta (s-1) 

 Přeměnová konstanta – Vyjadřuje relativní rychlost rozpadu radionuklidu. Značíme 

ji  λ. Jednotkou je s-1. Fyzikální zápis přeměnové konstanty je:     

dt
n
dn

     (5-2) 

 Aktivita – Aktivita udává počet radioaktivních přeměn za jednotku času, za kterou 

považujeme zpravidla jednu sekundu. Jednotkou je becquerel (Bq), jeho rozměr je s-1. 

Jedná se o velice malou jednotku, protože se jedná o jednu přeměnu za jednu sekundu. 

V praxi se používají její násobky (kBq, MBq, GBq a další). V minulosti používanou, 

ale nyní zastaralou jednotkou aktivity byl curie,  kdy 1 Ci=3,7.1010 Bq. 

Aktivita radionuklidu s časem klesá podle exponenciálního vztahu:    

t
t eAA  0     (5-3) 

 

kde: A0 - aktivita radionuklidu v čase t=0 (Bq) 

         At- aktivita radionuklidu v čase t (Bq) 

          λ – přeměnová konstanta (s-1) 

           t - čas (s) 
 
 
 
 

 
            Obrázek 5-1: Pokles aktivity v čase [2] 
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Aktivita radionuklidu je spojena s jeho hmotností. Tuto závislost můžeme vyjádřit ze 

vztahu:    

MT
mNA





2ln

    (5-4) 

kde: A – aktivita (Bq) 

N - avogadrovo číslo (6,023 . 1023 mol-1) 

 M - molární hmotnost (g . mol-1) 

 m - hmotnost radionuklidu (g) 

 T - poločas přeměny (s) 

Pro přesnější charakteristiku radionuklidu je možno aktivitu vztáhnout na vhodnou 

objemovou, hmotnostní nebo plošnou jednotku: 

o Hmotnostní aktivita  am (Bq.kg-1) 

o Objemová aktivita  aV (Bq.m-3 nebo Bq.l-1) 

o Plošná aktivita  aS (Bq.m-2)  

 Energie emitovaných částic – Je velice důležitá veličina z důvodu, že energie 

emitovaných částic je jednoznačnou charakteristikou radionuklidu, vyzařujícího tyto 

částice. Navíc energie částic má zásadní vliv na dolet částic a ionizační schopnosti. 

Energetické spektrum záření je dvojího druhu. Spojité spektrum zahrnuje všechny 

energie do nuly až po maximální energii. Čárové spektrum zahrnuje pouze určité 

energie. Platí   1 eV = 1,6 . 10-13 J. 

5.2. Veličiny charakterizují působení záření na látku 
 

Velikost fyzikálně-chemických účinků záření na látku a na ně navazujících 

biologických účinků (je-li příjemcem živá hmota) je úměrná koncentraci iontů vzniklých 

v dané látce. Tato koncentrace iontů je úměrná energii záření, jenž tato látka přijala.  

Pro tyto účely užíváme následující veličiny: 

 Dávka – je energie ionizujícího záření absorbovaná v určitém místě v jednotce 

hmotnosti. Značíme ji D. Jednotkou dávky je Gray (Gy), což je 1 J na 1 kg látky. 

Starší používanou jednotkou byl rad, kde 1 rad = 10-2 Gy. 

 Dávkový příkon – Jedná se o dávku, kterou ozařovaná látka přijme v daném místě za 

jednotku času, tedy poměr mezi přírůstkem dávky D za časový interval t. 

 Značíme jej D


 .  Fyzikální vzorec zápisu pro dávkový příkon je 
t
DD






 .  (5-5) 
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Jednotkou je Gray za sekundu (Gy.s-1). Dávka a dávkový příkon se používají k 

hodnocení přímo ionizujícího záření. K hodnocení účinků nepřímo ionizujícího záření se 

používají veličiny kerma a expozice. 

5.3. Veličiny používané v radiační ochraně 
 

 Ekvivalentní dávka v tkáni nebo orgánu – je dán součinem absorbované dávky D    

a radiačního váhového faktoru wR, tedy:     

TRRT DwH      (5-6) 
 

kde  wR - radiační váhový faktor příslušný k záření typu R  

DTR - střední dávka záření typu R ve tkáni nebo orgánu T (jednotka Gy) 

 Jednotkou ekvivalentní dávky je 1 Sievert (Sv). Radiační váhový faktor je relativní 

biologická účinnost různých typů záření vzhledem k záření fotonovému.  

Radiační váhové faktory různých druhů záření zobrazuje tabulka (Tabulka 5-1). 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
       Tabulka 5-1: Radiační váhové faktory různých druhů záření [1] 

 

 Efektivní dávka – byla zavedena z důvodu, že různé tkáně v těle jsou jinak citlivé na 

ozáření. Značíme ji E a vzorec pro její výpočet je:   

TT HwE      (5-7) 
 
 kde  HT - ekvivalentní dávka v tkání nebo orgány (Sv) 

wT - tkáňový váhový faktor 

Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek jednotlivé konkrétní tkáně k celkové 

újmě organismu. Jednotkou efektivní dávky je 1 Sievert (Sv). Efektivní dávka se vztahuje 

na celotělové rovnoměrné ozáření. Rozsahy hodnot tkáňových váhových faktorů se pohybují 

v rozmezí 0,01 (kůže) – 0,20 (gonády). Nejvíce jsou poškozeny buňky, které se nejrychleji 

dělí (kostní dřeň, pohlavní buňky, epitel trávícího ústrojí). 

Záření (energie) wR 
Fotonové záření 1 

Beta záření 1 
Neutrony < 10 keV 5 

Neutrony (10 až 100) keV 10 
Neutrony (100 keV až 2 MeV) 20 

Neutrony (2 až 20) MeV 10 
Neutrony > 20 MeV 5 

Alfa záření 20 
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6. Biologické účinky záření 
[1][2][4] 

 

 Biologické účinky záření vycházejí z účinků na buňku. Tyto účinky závisejí na druhu 

a energii záření, dávce a dávkovém příkonu a na vlastnostech ozářené tkáně nebo orgánů. 

V zásadě se tyto účinky projevují dvěma možnými způsoby: 

 Smrt buněk – Jednou možností je poškození v průběhu dělení (mitózy) a znemožnění 

dalšího dělení buňky a nastává tzv. mitotická smrt buňky. Při velmi vysokých dávkách 

dochází k poškození důležitých součástí buňky a k jejímu zničení i v období mezi 

buněčnými děleními. 

 Mutace – Při malých dávkách záření nemusí dojít ke smrti buňky nebo k znemožnění 

jejího dělení, ale vzniklé chemické radikály vyvolají změny v DNA a tím změní              

i chromozomy, které nesou genetické informace. Tyto změny se dále mohou přenášet 

na další buněčné generace. Mutace se mohou projevovat buď u konkrétního jedince 

v ozářené tkání, jako později vzniknuvší zhoubné nádory, anebo jako mutace 

zárodečných buněk, které se dále přenáší na následující generace potomstva ozářených 

osob.   

 

6.1. Stochastické účinky  
 

 Stochastické účinky jsou vyvolané změnami genetické informace buněk působením 

ionizujícího záření. Platí pro ně: 

 Mají pravděpodobnostní charakter. S rostoucí efektivní dávkou roste pravděpodobnost 

vzniku poškození nebo onemocnění.  

 Stochastické účinky jsou bezprahové, tudíž mohou být vyvolány i velice malými 

dávkami záření. 

 S věkem pravděpodobnost vzniku onemocnění klesá, protože rozvoj onemocnění má 

jistou dobu latence. U dětí je z důvodu rychlejšího dělení buněk vyšší radiosenzitivita. 

 Stochastickými účinky jsou zhoubné novotvary (somatické účinky) a genetické účinky 

(přenos na další generace). Doba latence jsou jednotky až desítky let. 

 Závažnost onemocnění a jeho průběh není závislý na výši dávky. Na výši dávky závisí 

pouze pravděpodobnost vzniku onemocnění.  

 Nezáleží na tom, zda bylo ozáření jednorázové nebo protahované. 
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 Nelze odlišit nádorové bujení a genetické změny způsobené radiací od přirozeně 

vzniklých. 

 Onemocnění se může projevit na jiném než ozařovaném místě organismu.  

 

 Číslo charakterizující riziko úmrtí na rakovinu v důsledku ozáření nazýváme koeficient 

rizika smrti. U stochastických účinků se předpokládá lineární vzrůst pravděpodobnosti 

výskytu poškození v závislosti na velikosti dávky. Pravděpodobnost výskytu poškození v 

závislosti na dávce pro stochastické účinky jsou zobrazeny v grafu (Obrázek 6-1). 

 

 
Obrázek 6-1: Stochastické účinky [2] 

 

6.2. Nestochastické (deterministické) účinky 
 

 Při vyšších dávkách záření je počet poškozených buněk a molekul tak vysoký, že část 

buněk hyne a vzniká nemoc z ozáření. Poškození tkáně je závislé na velikosti dávky a je 

předvídatelné. Platí: 

 Jde o prahové účinky, kdy k projevům dochází až po překročení prahové dávky (1-3 

Gy). Pod dávkovým prahem se účinky neprojevují. 

 Po překročení prahové dávky roste přibližně lineárně s velikostí dávky závažnost 

poškození organismu. 

 Jedná se o lokální účinky, takže k nim dochází v místě ozáření. 

 Při jednorázovém ozáření dochází k vyšším poškozením organismu. Pří protahovaném 

ozáření jsou prahové dávky 2-10 krát vyšší. 
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 Deterministické účinky mají charakteristický klinický obraz, tudíž jsou jasně 

definovatelné.  

 

Pravděpodobnost výskytu poškození v závislosti na dávce pro stochastické účinky jsou 

zobrazeny v grafu (Obrázek 6-2). 

 

 
Obrázek 6-2: Deterministické účinky [2] 
      

 

6.3. Časový průběh a biologické účinky ozáření  
 

 Časné účinky ozáření – vznikají během krátké doby po jednorázovém ozáření. Jedná 

se o deterministické účinky a platí, že čím vyšší dávka ozáření, tím rychlejší je nástup 

účinků a roste jejich závažnost.  Patří zde akutní nemoc z ozáření, která vzniká po 

celotělovém ozáření nebo po ozáření větší části organismu dávkami většími než 3 Gy. 

Účinky záleží na velikosti dávky a s rostoucí dávkou vzniká krevní, střevní a nervová 

forma nemoci z ozáření. Dále hrozí akutní radiační dermatitida, což je poškození 

kůže.  Taktéž hrozí radiační záněty a poškození embrya a plodu, kdy dochází k 

poškození nebo usmrcení lidského zárodku. 

 Pozdní účinky ozáření – Se mohou projevovat po letech až desítkách let od ozáření. 

Patří zde nestochastické účinky po dlouhodobém nebo opakovaném ozáření anebo 

stochastické účinky tvořené nádorovým a genetickým postižením. Vznikají různé 

druhy poškození. Např. Chronická radiační dermatitida a zákal oční čočky 

(deterministické účinky), zhoubné nádory a genetické změny (stochastické účinky).   
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7. Limity 
[1][2] 

 Při práci se zdroji ionizujícího záření je třeba snižovat a omezovat ozáření osob  

takovým způsobem, aby celková radiační dávka přijata osobou za určené období nepřesáhla 

stanovený limit. Zpravidla je časovým obdobím myšlen 1 rok a 5 let. 

 Dávkovými limity rozumíme nejvyšší dávky ozáření, které mohou obdržet radiační 

pracovníci a jednotlivé osoby z řad obyvatelstva. Jsou to závazné hodnoty, jejichž překročení 

je z hlediska ochrany před ionizujícím zářením nepřípustné. Jak ukázaly stochastické účinky 

ionizujícího záření na lidský organismus, jakékoliv dávky ionizujícího záření mohou být 

spojeny s rizikem poškození zdraví. Je tedy nutné tyto dávky snižovat na co nejmenší míru.  

Dávkové limity rozdělujeme na: 

 Obecné limity – jsou to limity určené pro obyvatelstvo.  

 Limity pro radiační pracovníky  

Do dávkových limitu se nezahrnuje: 

 Ozáření z přírodních zdrojů, tzv. radiačním přírodním pozadím. Výjimku tvoří ozáření 

přírodních zdrojů vědomě a účelově využívaných, např. uranové doly. 

 Lékařské ozáření kde jsou stanoveny tzv. diagnostické referenční úrovně, které nemají 

charakter limitů. 

 Havarijní ozáření zasahujících jednotek, avšak toto ozáření nesmí překročit 

desetinásobek dávkových limitů pro radiační pracovníky s výjimkou záchrany 

lidských životů a zabránění rozvoje mimořádné situace. 

V tabulce (Tabulka 7-1) se nacházejí přesné hodnoty dávkových limitů. 
Tabulka 7-1 - Hodnoty dávkových limitů [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecné limity 
Efektivní dávka 
     za kalendářní rok 
     za dobu pěti po sobě jdoucích kalendářních roků 
Ekvivalentní dávka 
     v oční čočce za kalendářní rok 
     v 1 cm2  kůže za kalendářní rok 

 
 
1 mSv 
5 mSv 
 
15 mSv 
50 mSv 

Limity pro radiační pracovníky 
Efektivní dávka 
     za kalendářní rok 
     za dobu pěti po sobě jdoucích kalendářních roků 
Ekvivalentní dávka 
     v oční čočce za kalendářní rok 
     v 1 cm2  kůže za kalendářní rok 

 
 
50 mSv 
100 mSv 
 
150 mSv 
500 mSv 
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8. Ochrana před  ionizujícím zářením 
[1][2][8] 

 Úkolem radiační ochrany je dosáhnout co největšího snížení absorbované dávky 

ionizujícího záření v organismu a významného snížení stochastických a nestochastických 

účinků záření. 

 Obdržená dávka je důsledkem několika faktorů:  

 Aktivitou zdroje záření 

 Druhem a energií emitovaného záření 

 Dobou expozice – doba působení ionizujícího záření na organismus 

 Geometrickými podmínkami – vzdálenost od zdroje záření nebo stínění 

Existují tři základní druhy ochrany před ionizujícím zářením: 

 Čas – Velikost absorbované dávky je přímo úměrná době působení záření na 

organismus. Zkrácením doby pobytu v prostoru s ionizujícím zářením úměrně snížíme 

přijatou dávku záření. Je nutné zkrátit dobu pohybu v tomto prostoru na co nejkratší,  

práci s radioaktivními látkami si dopředu připravit, provádět promyšleně a rychle.  

 Vzdálenost – Dávkový příkon je nepřímo úměrný druhé mocnině vzdálenosti od 

zdroje ionizujícího záření. Je tedy nutné udržovat co největší odstup od zdrojů záření a 

při jejich manipulaci používat vhodné pomůcky jako manipulátory, pinzety, a jiné.  

 Stínění – Stínění je velmi vhodná metoda pro ochranu před ionizujícím zářením. 

Funguje na principu absorbce záření vhodným stínícím materiálem. Stínící materiál 

záření zeslabí nebo dokonce zcela pohltí. Každý druh záření má jiný vhodný druh 

materiálu pro své odstínění.  

Pro práci s otevřenými zářiči užíváme čtvrtý způsob ochrany před ionizujícím zářením: 

 Zabránění kontaminace -  Při práci s otevřenými radionuklidy jako jsou kapaliny, 

aerosoly, prášky či plyny, existuje vysoké riziko vnější, ale také vnitřní kontaminace 

radionuklidy. Vnitřní kontaminace je mnohem nebezpečnější, protože jejím 

důsledkem je zatěžování organismu dlouhodobě a zevnitř. Radionuklid se shromáždí v 

organismu v tzv. cílových orgánech, kde se usazuje a vystavuje je účinkům záření.  

Předchozí tři způsoby ochrany jsou zde již nefunkční. K vnitřní kontaminaci může 

dojít vdechnutím, pozřením nebo průnikem radionuklidu přes pokožku. Je tedy nutné 

dodržovat základní hygienická pravidla pro práci s otevřenými radionuklidy, tzn. 

nejíst, nepít, užívat ochranné prostředky jako jsou roušky, rukavice, pláště a podobně. 
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9. Detekce záření 
[1][2] 

Ionizující záření je pro lidské oko neviditelné a stejně nezjistitelné je i pro ostatní lidské 

smysly. Pro jeho detekci užíváme speciální přístroje. Podle časového průběhu detekce dělíme 

na kontinuální detektor (dávají okamžitou informaci) a integrální detektory (zvyšují svou 

odezvu v průběhu ozařování). Podle principu detekce dělíme detektory na  fotografické 

(principu fotochemického účinku), elektronické (část energie ionizačního záření se převádí 

na proud nebo impulzy) a materiálové (využívají změny vlastností látek vlivem ionizujícího 

záření). Podle komplexnosti měřené informace dělíme detektory na detektory záření (udávají 

intenzitu ionizujícího záření) a spektrometry ionizačního záření (měřena intenzita, počet 

kvant a energie záření. Identifikují záření a výstupem je energetické spektrum).  

Cílem měření a detekce ionizujícího záření je mít co nejpřesnější informaci. Při reálném 

měření má ale na výsledek vliv několik okolností, které jej znepřesňují. Jsou jimi rozlišení 

(malé rozlišení nedostatečně rozezná blízké energie záření), nelinearita (zkreslení 

energetického spektra), rozptýlené a sekundární záření (vzniká v přístroji následkem 

primárního záření), pozadí (elektronický šum přístroje a záření okolí) a časové nestability 

(časová proměnnost elektronických parametrů přístroje).  

Pro letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov jsou vhodné především kontinuální 

detektory, protože v případě teroristického útoku bude nutné rychle vědět jaké jsou aktuální 

radiační podmínky v objektu a areálu. Možné typy kontinuálních přístrojů popisuji 

v následujícím textu. 

9.1. Geiger-Müllerovy detektory  
 

Po vniknutí záření nastane sekundární ionizace a vznikne až 1010 iontových párů na 

jednu částici. Obvodem projde proudový impuls, detekuje se a registruje. Nevýhodou je mrtvá 

doba přístroje (cca 10-4 s). Užití: měřiče kontaminace, hlásiče radiace, monitorovací systémy.  

 
Obrázek 9-1: Geiger-Müllerův detektor [2] 
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9.2. Ionizační komory  
 

Využívající účinky ionizujícího záření na látku. V případě vniknutí ionizujícího záření do 

přístroje nastává ionizace vzduchu a ta způsobí vodivost proudu mezi elektrodami. Proud je 

přímo úměrný intenzitě záření.  

 
Obrázek 9-2: Ionizační detektor [2] 

 

9.3. Scintilační detektory 
 

Jsou založeny na schopnosti materiálů po dopadu kvanta záření uvolnit fotonové záření 

(scintilátory). Předností je vysoká citlivost (téměř 100%) a krátká mrtvá doba (cca 10-8 s). 

Můžeme je použít pro spektrometrii. 

 
Obrázek 9-3: Scintilační detektor [2] 

 

9.4. Polovodičové detektory   
 

Princip přímého elektrického využití účinku ionizačního záření na polovodičový detektor 

kdy vzniknou elektron-děrové páry a proudový impuls. Amplituda impulsu přímo úměrná 

energii záření. Možno provést spektrometrickou analýzu. Velice dobrá rozlišovací schopnost. 

Nutnost chlazení kapalným dusíkem. 

 
Obrázek 9-4: Polovodičový detektor [2] 
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10. Letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov 
[15] 

 

Mezinárodní letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov, nacházející se v Moravskoslezském 

kraji asi 15 km jihovýchodně od centra Ostravy, je významnou organizací zajišťující v rámci 

České republiky vnitrostátní i mezinárodní leteckou přepravu cestujících a nákladu na 

pravidelných i charterových letech. Kromě přepravy cestujících jsou na letišti organizovány 

pravidelné akce pro širokou veřejnou jako například Dny NATO a letecké přehlídky.  

Historie je datována již do prvního desetiletí 20. století, kdy započaly první letecké 

pokusy na místě nynějšího pozemku letiště Leoše Janáčka. V období 2. světové války zde 

bylo vybudováno polní letiště, avšak po skončení války bylo zrušeno a pozemky sloužily 

zemědělské výrobě. V roce 1956 se začala psát novodobá historie letiště, kdy byla zahájena 

jeho nová výstavba do dnešní podoby. 

Úkolem objektu zprvu bylo sloužit civilním i především vojenským účelům. V roce 1993 

došlo k ukončení vojenského využití letiště a v roce 2004 bylo předáno do vlastnictví 

Moravskoslezského kraje. Od tohoto okamžiku se letiště velice rychle rozvíjí a zvyšuje svůj 

význam jak v rámci České republiky, tak též na mezinárodním poli. Každoročně se zvyšuje 

počet přepravených cestujících, množství nákladu a počet odbavených letadel.. Letiště je 

vybaveno jednou přistávací dráhou se špičkovými parametry. Dráha má délku 3500 m, šířku 

63 m a mohou na ní přistávat téměř všechna letadla světa. 

 
Obrázek 110-1: Nová letištní hala [16] 

 

Byla také vybudována nová moderní odletová hala, splňující veškeré parametry pro 

komfortní cestování občanů, a stala se tak výstavní skříní celého letiště. Rozvoj letiště probíhá 

také v oblasti zvyšování opravárenských kapacit, kde nalezne práci mnoho obyvatel kraje. 

Během následujících let bude vybudováno přímé vlakové spojení s městem Ostrava a nový 

předletištní prostor. Letiště Leoše Janáčka má potenciál stát se významnou vstupní branou 

otevírající Moravskoslezský kraj návštěvníkům z celého světa. 
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11. Látky použitelné pro teroristický útok 
[1][2][3][4][7][14] 

 

Na světě se nachází značné množství látek použitelných pro provedení teroristického 

útoku radiologickými zbraněmi. Jako nejvhodnější se jeví užití radionuklidů. Radionuklidy 

dělíme na dvě skupiny a to přírodní a aktivované. Pro užití jako zbraň je zcela nepodstatné, 

který druh radionuklidů by byl užit. V jaderných reaktorech se tvoří okolo 300 druhů různých 

radionuklidů s vysokou aktivitou a v tak velikých množstvích, že za pouhých několik dní 

provozu je množství vyprodukovaných radionuklidů schopno zamořit a znehodnotit území o 

velikosti tisíců kilometrů čtverečních.  

 

V následujícím textu budeme užívat dva důležité pojmy:  

 Jaderná zbraň je druh zbraně hromadného ničení, která je doprovázena tzv. ničivými 

faktory jaderného výbuchu. Při jaderném výbuchu se uvolňuje velké množství energie.  

 Radiologická zbraň je zbraň hromadného ničení, která používá škodlivé účinky 

ionizujícího záření na osoby a životní prostředí. 

 

V případě užití jaderné zbraně je sice území výrazně poškozeno světelnými, tepelnými 

a tlakovými účinky výbuchu, avšak radiační zamoření se rychle snižuje a po určité době může 

být opět užíváno. Při užití radiologické zbraně je území oproti zásahu jadernou zbraní méně 

fyzicky poškozeno z důvodu absence tepelného a světelného impulsu a účinky tlakové vlny 

jsou malé, avšak užité radionuklidy jej s ohledem na své složení a poločasy přeměny 

prakticky znehodnotí na řádově delší dobu než v případě jaderného útoku. Takto 

znehodnocené území by bylo nevhodné pro pohyb osob, protože pokles expoziční rychlosti 

radioaktivního záření probíhá značně pomaleji než po výbuchu jaderné nálože. Příkladem 

může být zamořené území po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu, které nelze bezpečně 

užívat ani po více než dvaceti letech od havárie v porovnání s územím v Hirošimě či Nagasaki 

v Japonsku, kde v relativně krátké době po jaderném výbuchu opět vyrostla města a 

obyvatelstvo se vrátilo k běžnému životu.  

 

Pro výrobu radiologické zbraně jsou nesmírně vhodné například právě radionuklidy 

obsažené ve vyhořelém jaderném palivu a radioaktivním odpadu. Snaha o využití těchto 

zdrojů radionuklidů pro účely teroristického útoku je velice reálná. 
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Při teroristickém útoku je možné radioaktivní látky užít mnoha způsoby. Mezi 

nejpravděpodobnější je možné uvažovat distribuci formou mlhy, prášku, dýmu, aerosolového 

postřiku a podobně. Radioaktivní látky je dále možno kombinovat s toxickými, zápalnými, 

dýmotvornými nebo biologickými látkami pro zvýšení jejich ničivého účinku. 

 

Užití radiologických látek je nejvíce efektivní při jejich distribuci v uzavřených 

prostorech jakými jsou například nádražní a letištní haly, metro, nákupní centra, kina, 

společenské sály, veřejné budovy a podobně.  

 

Radioaktivní látky, jakožto velmi účinný nástroj terorismu, se vyznačují následujícími 

základními všeobecnými vlastnostmi: 

 jsou zdrojem fotonového, elektronového, pozitronového, iontového, neutronového 

nebo kombinovaného záření. 

 u některých radionuklidů je také vysoká chemická toxicita (polonium, plutonium) 

 různými cestami průniku do organismu (vdechnutí, pozření, skrz kůži, poranění) 

 náročnou a mnohdy obtížnou detekcí přenosnými přístroji (čisté alfa zářiče) 

 náročným stanovením správné diagnózy po ozáření nebo intoxikaci a náročné určení 

správné terapie, především při stochastických účincích 

 

Zdravotnická rizika jaderného terorismu jsou ovlivněna: 

 typem použitého radionuklidu 

 množstvím radionuklidu 

 druhem a energetickým spektrem primárního a sekundárního záření radionuklidu 

 toxickými vlastnostmi radionuklidu 

 fluencí (hustotou toku) částic a celkovou absorbovanou dávkou 

 situací v místě útoku (kontaminace terénu, zařízení, infrastruktury, atd.) 

 meteorologickou situací v místě útoku 

 připraveností, technickou úrovní a vybaveností záchranných týmů 

 úrovní připravenosti obyvatelstva a veřejné správy 

 

V praxi se setkáváme se dvěma základními způsoby dělení zdrojů ionizujícího záření 

podle materiálové povahy a technického provedení. Jsou jimi uzavřené zářiče a otevřené 

zářiče. 
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11.1. Uzavřené zářiče  
 

Jsou zářiče navržené a zkonstruované tak, aby zajišťovaly těsné uzavření radionuklidu 

uvnitř obalu s vyloučením jeho úniku do okolí za předpokládaných podmínek užívání a 

opotřebení. Podstatným znakem uzavřeného zářiče je přítomnost otevíracího mechanismu 

umožňujícího regulaci záření určeným směrem vně konstrukci zářiče. Uzavřené zářiče jsou 

využívány jako zdroje alfa, beta, gama, RTG a neutronového záření. Jsou tedy užívány jako 

různé etalony pro kalibraci měřících přístrojů, radioizotopové ozařovače v medicíně nebo jako 

zdroje záření v průmyslu, například v defektoskopii. V tomto odvětví se využívá jevů 

vyvolaných při průchodu záření zkoumanou látkou, z nichž lze stanovit některé fyzikální a 

chemické veličiny, které tuto látku charakterizují. Radiační ochrana při užívání uzavřených 

zářičů je založena na ochraně před vnějším ozářením a nepředstavuje větší problém, protože 

zařízení lze vhodně zabezpečit před nevhodnou manipulací, obsluhu vyškolit a množství 

nepovolaných osob, které se s ním mohou dostat do kontaktu, výrazně omezit. Pokud nemá 

platné osvědčení, zachází se s ním jako s otevřeným zářičem. Je využíváno pouze samotné 

záření. 

 

11.2. Otevřené zářiče 
 

Jsou zářiče, které nesplňují podmínky pro uzavřený zářič. Jsou to především roztoky, 

plyny, aerosoly a prášky, které je možno porcovat, dělit či jinak upravovat. Indikátorové nebo 

stopovací metody slouží ke sledování přeměny, pohybu a chování určitých předmětů nebo 

chemických látek při různých chemických, fyzikálních, mechanických nebo biologických 

pochodech pomocí jejich označení radioaktivní látkou a sledování jejího pohybu. Radionuklid 

se zavádí přímo do sledované soustavy a podává informace o prostorových a časových 

procesech, které v soustavě probíhají. Nejvýznamnější využití nachází otevřené zářiče na poli 

homogenizace procesů, studiu kinetiky reakcí, sledování procesů ve vysoké peci, lékařské 

diagnostice, studiu příjmů a vylučování prvků biologickými organismy, měření rychlosti 

proudění kapalin, plynů a materiálů, hledání netěsností potrubí, kontrole opotřebení materiálů 

a podobně. Oproti uzavřeným zářičům je u otevřených zářičů ochrana náročnější. Může dojít 

k  vnějšímu ozáření jako u uzavřených zářičů, avšak hrozí vnější a také vnitřní kontaminace. 

Užívá se nejen samotné záření, ale také zářič. 
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11.3. Využitelné radionuklidy 
 

Pro teroristické účely jsou podstatné vlastnosti užitých radionuklidů. Jsou to poločas 

přeměny, který musí být dostatečně dlouhý, a taktéž je důležitá vysoká aktivita užitého 

radionuklidu. V případě užití radionuklidu s krátkým poločasem rozpadu (hodiny a méně) by 

doba mezi jeho přípravou nebo výrobou a použitím byla příliš dlouhá a jeho aktivita by se 

snížila. Taktéž užití radionuklidů s příliš dlouhým poločasem rozpadu by nebylo  vhodné, 

protože v malých množstvích je jejich aktivita pro účely teroristického útoku příliš nízká. 

Nebezpečnou vlastností mnoha radionuklidů je taktéž jejich toxicita. 

 

Organismus může být poškozen dvěma způsoby. Jedná se o zevní ozáření a vnitřní 

ozáření formou kontaminace organismu radioaktivními látkami. Radionuklid se do organismu 

může dostat například inhalací (vdechováním aerosolu, prachových částic nebo plynu), 

ingescí (polknutím), skrze neporušenou kůži anebo přes ránu. Radioaktivní látka proniká 

z plic nebo trávícího ústroji do krevního oběhu, který ji transportuje skrze celý organismus, 

jenž je takto ozařován. Část radionuklidů se vyloučí z organismu běžnými biologickými 

mechanismy. Zbylé radionuklidy jsou v těle transportovány dle fyzikálně chemických 

vlastností látek, na něž se vážou. Pohyb a umístění radionuklidů odpovídá pohybu stabilního 

izotopu shodného prvku. Do potravního řetězce se radionuklidy dostávají často skrze prach 

usazený na plodinách a pícninách a už méně často jejich vstřebáváním rostlinami.  

V radiologickém terorismu se jako nejreálnější jeví užití radinuklidů uvedených 

v tabulce (Tabulka 11-1): 

 
Tabulka 11-1:  Potenciálně využitelné radionuklidy [2] 

Potenciálně využitelné radionuklidy 

Cesium 137 Stroncium 90 

Kobalt 60 Kalifornium 252 

Iridium 192 Polonium 210 

Americium 241 Radium 226 

Plutonium 239 Jód 131 

 

V následujících tabulkách jsou shrnuty vlastnosti, chování, místa, kde lze tyto 

radionuklidy získat, poločasy rozpadu, aktivity a způsoby šíření těchto potenciálně 

zneužitelných radionuklidů.  
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11.3.1. 137 Cesium 
 
 

 
Obrázek 11-1:  Kovové cesium [7] 

 

 

Vlastnosti Cesium je měkký, lehký, zlatožlutý kov, těžší než voda. Velmi 

dobře vede elektrický proud a teplo. Ve srovnání s ostatními 

kovy má nízký bod tání a varu. 

Chování Cesium mimořádně rychle až explozivně reaguje s kyslíkem na 

superoxid cesný a s vodou na hydroxid cesný a v přírodě se s 

ním proto setkáváme pouze ve formě sloučenin. Cesium se v 

přírodě vyskytuje pouze v jednom oxidačním stupni a to Cs+. 

Nebezpečí 137Cesium je vysoce nebezpečné. V případě uvolnění do 

životního prostředí má nejnevhodnější poločas rozpadu, takže 

bude nebezpečné po stovky let a navíc je vysoce radioaktivní. 

Pro živé organismy je nebezpečné také tím, že je lehce 

zaměnitelné za draslík v elektrolytu. Tím pádem se začleňuje do 

potravního řetězce a setrvává v něm po dlouhou dobu. 

Využití a umístění Průmyslová měřidla a jejich pracovní kontejnery, indikátory 

poloh  a hladin a radioizotopová spínací relé, hustoměry, 

popeloměry, tloušťkoměry, počitadla předmětů, vlhkoměry, 

hustoměry, kartonážní sondy, defektoskopické přístroje a jejich 

součásti, terapeutické ozařovače a zářiče. 

Poločas rozpadu 30,2 roku 

Energie částic beta 514 keV 

Energie částic gama 662 keV 

Rozpad β- 
Tabulka 11-2:  Vlastnosti 137Cesium [7] 
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11.3.2. 60 Kobalt 
 

 

 
Obrázek 11-2:  Kobalt [7] 

 

 

Vlastnosti Kovový ferromagnetický prvek, stříbrně lesklý s nádechem do 

modra, velmi pevný a tvrdý, 

Chování Na vzduchu i ve vodě stabilní. Rozemletý je na vzduchu 

samozápalný. Ozářením 59kobaltu energetickými neutrony vzniká 

radioaktivní 60kobalt. 60Kobalt je zdrojem silného gama záření. 

Nebezpečí Lze jej relativně snadno připravit a manipulace s ním není obtížná, 

jedná se o radioaktivní prvek. Cílovým orgánem při vnitřní 

kontaminaci jsou játra. 

Využití a umístění Svrchní plášť tzv. kobaltové bomby pro radioaktivní zamoření 

území, v medicíně jako zdroj gama paprsků pro ozařování 

rakovinových nádorů, v defektoskopii pro vyhledání skrytých 

vnitřních vad materiálů, ochrana historických předmětů 

ozařováním proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu. 

Poločas rozpadu 5,27 roku 

Energie částic beta 318 keV 

Energie částic gama 1333 keV 

Rozpad β- 
Tabulka 11-3:  Vlastnosti 60kobaltu [7] 
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11.3.3. 192 Iridium 
 
 

 
Obrázek 11-3: Plátkové 192iridium [7] 

 

 

Vlastnosti Ušlechtilý, tvrdý a křehký kov. V přírodě pouze jako ryzí kov, 

v místech dopadu meteoritů společně s jinými drahými kovy. 

Šedivě bílá barva. Elektricky i tepelně středně dobře vodivé.  

Chování Chemicky mimořádně odolné, proto se užívá při legování se 

slitinou rhodia a platiny a ve sklářství pro formy na tažení 

optických kabelů. 

Nebezpečí Jedná se o radioaktivní prvek. 

Využití a umístění Součástky v medicínských přístrojích, vnitřek koncovek na 

flexibilních kabelech, v automobilovém průmyslu, zapalovací 

svíčky, katalyzátory. 

Poločas rozpadu 0,2 roku 

Energie částic beta 240 keV 

Energie částic gama 672 keV 

Rozpad β- 
Tabulka 11-4: Vlastnosti 192iridia [7] 
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11.3.4. 241 Americium 
 

 

 
Obrázek 11-4:  První vyrobené americium  [7] 

 

 

Vlastnosti Kovový prvek stříbřitě bílé barvy, tvárný, V přírodě se 

nevyskytuje, uměle připravený prvek 

Chování V kyslíkové atmosféře mění barvu na šedavou 

Nebezpečí Vyzařuje α a γ záření a je s ním nutno zacházet za dodržení 

předpisů pro práci s radioaktivními materiály. 

Využití a umístění Přesné měřící přístroje, detektory kouře jako zdroj α-částic 

nebo γ-záření, v medicíně při léčbě nádorů štítné žlázy, 

Poločas rozpadu 433 roků 

Energie částic alfa 5486 keV 

Energie částic beta 52 keV 

Energie částic gama 60 keV 

Rozpad alfa 
Tabulka 11-5: Vlastnosti 241americia [7] 
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11.3.5. 239 Plutonium  
 

 

 
Obrázek 11-5: Pevné plutonium [7] 

 

 

Vlastnosti Radioaktivní kovový prvek stříbřitě bílé barvy, uměle 

připravený prvek. 

Chování V kyslíkové atmosféře mění barvu na šedavou 

Nebezpečí Plutonium je jedna z nejtoxičtějších anorganických látek, 

mikrogramová množství jsou smrtelně jedovatá pro člověka, 

jedná se o radioaktivní prvek. 

Využití a umístění Jaderné bomby, palivo jaderných elektráren, vyhořelé palivo 

z jaderného reaktoru, elektrické generátory ve vesmírných 

sondách, elektrický článek v kardiostimulátorech v medicíně. 

Poločas rozpadu 24 100 roků 

Energie částic alfa 5105 keV- 5155 keV 

Energie částic beta 11 keV 

Energie částic gama 1,8 keV 

Rozpad alfa 
Tabulka 11-6: Vlastnosti 239plutonia [7] 
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11.3.6. 90 Stroncium 
 

 

 
Obrázek 11-6: Stroncium v Petroleji [7] 

 

 

Vlastnosti Měkký, lehký, reaktivní kov, Dobrý vodič tepla a elektřiny, 

Chování Velmi reaktivní, nutno uchovávat pod vrstvou alifatických 

uhlovodíků (petrolej, nafta), na vzduchu se okamžitě pokrývá 

vrstvou nažloutlého oxidu, práškové stroncium je na vzduchu 

samovznětlivé, vzniká při rozpadu uranu při jaderném výbuchu 

nebo v jaderném reaktoru, 

Nebezpečí Radioaktivní prvek, při proniknutí do organismu vniká do kostní 

tkáně a zapříčiňuje vznik rakovinných bujení. Ukládání stroncia 

v kostech je nebezpečné především u malých dětí. 

Využití a umístění V optice, v pyrotechnice barvení plamene na červeno, sklářský 

průmysl, radiotermální generátory pro výrobu elektrické energie a 

tepla. 

Poločas rozpadu 28,8 roku 

Energie částic beta 546 keV 

Rozpad β- 
Tabulka 11-7: Vlastnosti 90stroncia [7] 
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11.3.7. 252 Kalifornium 
 

 
Obrázek 11-7: Vzorek Kalifornia [7] 

 

Vlastnosti Radioaktivní kovový prvek, prozatím izolován v malém 

množství a proto nejsou známy všechny jeho fyzikální 

konstanty, nejspíše má stříbřitě bílou barvu a působením 

vzdušného kyslíku oxiduje. 

Chování V přírodě se nevyskytuje, je to uměle vyrobený prvek. Jeho 

sloučeniny a chemické chování málo známy. 

Nebezpečí Vyzařuje α a γ záření a je silným zdrojem neutronů, proto je 

nutno s ním manipulovat za dodržování bezpečnostních 

opatření pro práci s radioaktivními materiály. 

Využití a umístění Silný zdroj neutronů, nastartování řetězové reakce v jaderném 

reaktoru při jeho prvním spuštění, v medicíně na ozařování 

rakovinových nádorů, pro kontrolu materiálů vzhledem ke 

stabilnímu neutronovému záření. 

Poločas rozpadu 2,65 roku 

Energie částic alfa 5900 keV 

Energie částic beta 5,6 keV 

Energie částic gama 1,2 keV 

Rozpad β- 
Tabulka 11-8: Vlastnosti 252kalifornia [7] 
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11.3.8. 210 Polonium 
 

 

 
Obrázek 11-8: Kovové polonium [7] 

 

 

Vlastnosti Nestabilní radioaktivní prvek, vyrábí se v minimálním množství 

(cca 100 g ročně na celém světě). 

Chování Silný alfa zářič. Velice nebezpečný. 

Nebezpečí Vysoce rizikový radioaktivní prvek, při práci s ním vyžaduje 

přísná bezpečnostní opatření. Vysoce toxické, dávka způsobující 

smrt je již 50 nanogramů. 

Využití a umístění Nachází se v jaderných reaktorech, ve smolincové rudě ve množství 

0,1 mg na tunu rudy, silný alfa zářič v medicíně, odstraňování 

statického náboje v textilním průmyslu a při výrobě filmů. 

Poločas rozpadu 0,38 roku 

Energie částic alfa 5310 keV 

Rozpad alfa 
Tabulka 11-9: Vlastnosti 210polonia [7] 
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11.3.9. 226 Radium 
 

 

 
Obrázek 11-9: Autunit (ruda uranu a radia) [7] 

 

 

Vlastnosti Bílý, těžký, velmi reaktivní kov, nejreaktivnější z kovů 

alkalických zemin. 

Chování Vyzařuje všechny druhy radioaktivního zářeni, tedy alfa, beta a 

gama, ve tmě uvolňuje modré světlo,  na vzduchu zčerná. 

Nebezpečí Velice silný radioaktivní zářič, velice reaktivní a lze uchovávat 

pod vrstvou alifatických uhlovodíku (petrolej, nafta), na 

vzduchu je schopno samovznícení, je původcem radonu 

v zemské kůře. 

Využití a umístění Průmyslově se vyrobí několik gramů radia ročně na cele 

planetě, dříve se používalo k radioterapeutické léčbě rakoviny. 

Poločas rozpadu 1600 roků 

Energie částic alfa 4785 keV 

Energie částic gama 186 keV 

Rozpad alfa 
Tabulka 11-10: Vlastnosti 226uranu [7] 
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11.3.10. 131 Jód  
 

 

 
Obrázek 11-10: Jód v pevném skupenství [7] 

 

 

 

Vlastnosti Vzácný prvek, v přírodě pouze ve sloučeninách, většina 

rozpuštěna v mořské vodě, nezbytný pro vývoj lidského 

organismu, součást hormonů vylučovaných štítnou žlázou, 

aktivita radionuklidu rychle klesá. 

Chování Za atmosférického tlaku vstupuje do plynné fáze, sublimuje, 

jeho páry mají fialovou barvu, těkavá látka. 

Nebezpečí Ukládá se ve štítné žláze, způsobuje rakovinu štítné žlázy, skrze 

poprášené rostliny se po sežráním dobytkem ukládá v mléce. 

Využití a umístění Nukleární medicína, nemocnice, kliniky, jaderný reaktor. 

Poločas rozpadu 8,02 dne 

Energie částic beta 606 keV 

Energie částic gama 364 keV 

Rozpad Beta 
Tabulka 11-11: Vlastnosti 131jódu [7] 
 



 

   35 

V následujícím textu shrnuji základní vlastnosti některých radionuklidů a způsoby jejich 

šíření v životním prostředí.  

Pro radiologický útok lze použít například radioaktivní nuklid 131jódu. Tento prvek je 

velice nebezpečný. Po radiologické události je vhodné v kontaminované oblasti provádět 

preventivní opatření jako nepožívat mléko z místních chovů a užívat stabilní jód například ve 

formě tablet, které zabraňují ukládání radioaktivního jódu do cílových orgánů (štítná žláza).   

Další nebezpečným radionuklidem je 90stroncium. Tento prvek tvoří spolu s 137cesiem i 

po 20 letech od uložení vyhořelého paliva 90 procent radioaktivity tohoto paliva a spolu s     
131jódem se jedná o nebezpečnou složku radioaktivního zamoření z černobylské havárie.       
90Stroncium je dlouhodobým osteotropním radionuklidem (ukládá se v kostech stejně jako 

radionuklidy vápníku) a je schopno z kostí vápník vytěsňovat.  S ohledem na objem jeho 

poločas rozpadu 28,8 roku a to, že se ukládá v kostech, je považován za zvlášť nebezpečný 

radionuklid. Způsobuje rakovinu kostí a krve. Ukládání 90stroncia v kostech je zvlášť 

nebezpečné u dětí. Tvoří snadno aerosoly a prachové oblaky a v této formě často unikají. 

Největším zdrojem v zamořených oblastech je mléko a mléčné výrobky. Má schopnost  

přecházet lehce do vegetace a je koncentrováno v potravinovém řetězci. Lehce vstupuje do 

biochemických pochodů. Při radiologickém zamoření tímto prvkem je vhodné neužívat kosti 

zvířat na hnojení,  ani výrobu kostních mouček. Dodávání vápníku a hořčíku omezuje 

ukládání 90 stroncia do kostí a zrychluje jeho vylučování stolicí.  
137Cesium s poločasem rozpadu 30,2 roku je radionuklid s obdobnou nebezpečností jako 

stroncium 90. Váže se pevně do půdy a nepřechází příliš dobře do vegetace. Je však 

koncentrováno v potravinovém řetězci, například v mléce a mléčných výrobcích. Do 

potravního řetězce vstupuje převážně skrz povrchově kontaminovanou vegetaci, píci a 

potraviny. Ukládání cesia 137 probíhá ve svalovině, mase a vaječnících. Cesium je 

zaměnitelné s draslíkem, snadno se vstřebává a vylučuje močí. Jeho biologický poločas 

vyloučení je 110 dní. Snadno se šíří formou aerosolů a prachových oblaků. Využívá se 

medicíně při radiografických metodách jako zdroj záření.  

Těžké radioaktivní kovy s dlouhým poločasem rozpadu se usazují převážně v houbách a 

lesních plodinách (borůvky). Z důvodu malého konzumovaného množství představují malé 

riziko. 60Kobalt je hojně usazuje v játrech. 210Polonium  se usazuje ve slezině. 239Plutonium 

se také cíleně zvýšeně usazuje v játrech. Veškeré radionuklidy plutonia mají extrémně 

vysokou radiotoxicitu. Pro neodvratné rozvinutí rakoviny u člověka stačí již inhalace 200 

miligramů 239plutonia, pro pozření je toto množství 1 gram. Pro teroristický útok je tedy 

možno využít mnoho různých radionuklidů se širokým rozsahem vlastností a charakteristik. 
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12. Možnosti získání radiologických látek pro útok 
[1][2][7] 

 

Při zkoumání radiologického terorismu je nutné přihlédnout zejména k možnostem 

zcizení radioaktivních látek teroristickou organizací z objektů nebo technologií zabývajících 

se výzkumem, užíváním a skladováním těchto látek. Zejména pro méně organizované skupiny 

je to, kromě pašování ze zahraničí, jediná možnost, jak si tyto látky obstarat. Vycházíme 

z předpokladu, že menší skupiny nejsou schopny opatřit si a provozovat technologii pro 

vlastní výrobu radionuklidů, a tudíž je zcizení jedinou možností jejich získání. Mnohé na míru 

vyrobené radionuklidy by měly naprosto vhodné vlastnosti k provedení co nejškodlivějšího 

radiologického útoku, avšak tato výroba je málo pravděpodobná z důvodů uvedených 

v následujícím textu. Jako mnohem reálnější se jeví zcizení již existujících radionuklidů i přes 

jejich mnohdy horší vlastnosti. 

Samotná technologie na výrobu radionuklidů je tak technologicky a odborně složitým 

zařízením, že je těžko představitelné, že by se některá teroristická skupina do stavby a 

provozu této technologie odhodlala. Zvláště pro nebezpečnost takové technologie a taktéž 

ohromné finanční nároky, které by tento provoz doprovázely. Takovouto činnost je navíc 

velmi komplikované zatajit ať již ve vyspělých státech, kde je to díky bezpečnostním 

standardům téměř nemožné, tak také v rozvojových zemích s vládami nakloněnými 

teroristickým organizacím. S ohledem k rozvinutosti špionážní techniky a výzvědných služeb 

západních zemí, by byly tyto aktivity zcela jistě dříve či později odhaleny a bylo by 

zabráněno další výrobě. 

Nabízí se také možnost nákupu nebo zcizení radionuklidů v jiných státech. Jako 

nejreálnější se nabízejí nástupnické státy bývalého Sovětského svazu, po jehož rozpadu a 

utlumení jaderného zbrojení a výzkumu zůstalo mnoho materiálu v nejrůznějších zařízeních 

občas zcela bez ostrahy. Dokonce jsou známy případy, kdy byly zcizeny nebo ztraceny větší 

množství jaderného materiálu a dokonce jednotlivé součásti jaderných zbraní.  

V podmínkách České republiky můžeme uvažovat pouze o možnosti zcizení jaderného 

materiálu z již existujících níže vyjmenovaných a komentovaných zařízení.  

12.1. Zařízení s radioaktivním materiálem 
 Tato zařízení by se v případě útoku mohla stát zdrojem radioaktivních látek, které by 

šlo později využít k teroristickému útoku. Některé tyto objekty jsou pod zpřísněnou ochranou 

a proto vniknutí do těchto budou a odcizení radioaktivního materiálu bude náročné avšak ne 
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nemožné a při dobře vycvičené a připravené jednotce útočníků proveditelné. Je 

pravděpodobné, že teroristi, kteří se odhodlají k útoku, budou jistě lépe vycvičeni než členové 

ochrany těchto objektů. Jiné objekty jako nemocnice nebo výzkumné ústavy jsou téměř 

minimálně zabezpečené před zcizením radioaktivních látek.  

 

12.2. Sklady vyhořelého jaderného paliva 
 Sklady vyhořelého jaderného paliva jsou vhodným zdrojem radioaktivního materiálu 

pro teroristické účely. Vyhořelé jaderné palivo se dochlazuje až desítky let v povrchových a 

podpovrchových objektech v areálu elektráren. Možnost úspěšného proniknutí útočníka do 

těchto zařízení je velmi nepravděpodobná. Areály jaderných elektráren totiž patří k nejlépe 

střežených místům republiky a pravděpodobnost úspěšného zcizení potřebných radioaktivních 

látek je tak velmi nízká.  

 

12.3. Výzkumné ústavy 
 Výzkumné ústavy nepředstavují příliš významné zdroje radioaktivních látek. Jejich 

zabezpečení proti krádeži je na velice malé úrovni v důsledku druhové skladby a malého 

množství radioaktivních látek. Vzhledem k slabšímu zabezpečení se mohou stát cílem i méně 

organizovaných a vybavených útočníků. Množství radioaktivního materiálu nacházející se 

v těchto objektech je však pro vysoce organizované skupiny nedostatečné a menší skupiny 

prozatím naštěstí nenašly odvahu provést útok radiologickou zbraní.  

 

12.4. Nemocnice 
 Nemocnice představují velmi malé a nejméně významné zdroje radioaktivních látek. 

Relativně malé anebo úplně žádné zabezpečení je důsledkem toho, že v těchto zařízeních se 

nachází a používá k terapii, diagnostice anebo pro přípravu radiofarmak pouze velice malé 

množství radioaktivních látek. Krádeží těchto látek, s nepříliš vysokou radioaktivitou,  by na 

sebe teroristická organizace spíše zbytečně upozornila  bezpečnostní složky státu a média.  

 

12.5. Transporty radioaktivních látek 
Případný útok na transport radioaktivních látek s cílem poškodit přepravní obaly a odcizit 

radioaktivní materiál je sice teoreticky možný, ale z důvodu utajenosti těchto transportů          

a vysoké ostrahy je jeho úspěšné provedení velice nepravděpodobné. 
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13. Analýza míry rizika možných teroristických útoků 
 
 

Aby bylo možno vyhodnotit nejrizikovější typy útoků s využitím radioaktivních látek na 

letišti Leoše Janáčka Ostrava Mošnov a na tyto se dále zaměřit, je vhodné, aby byla 

provedena jejich analýza například pomocí metody FMEA.  

Provedl jsem analýzu sedmi rizik, která jsem identifikoval jako nejpravděpodobnější, a 

přiřadil jsem jim jejich míru rizika. Výsledky této analýzy včetně tabulky rizik jsou uvedeny 

v příloze číslo 3 (Příloha č. 3). 

Z výsledných hodnot míry rizika získaných pomocí metody FMEA jsem vycházel při 

sestavování Paretovy analýzy. V této analýze jsem jednotlivé hodnoty míry rizika vložil do 

grafu a sestrojil nad nimi Lorenzovu křivku. Vycházel jsem z principu 80/20 a stanovil jsem 

typy útoků, které je nutné řešit. Jedná se o typy útoků, jejichž součet je do 80 %.   

V následující tabulce (Tabulka 13-1) jsou shrnuty podklady k provedení Paretovy analýzy. 

 
Tabulka 13-1: Paretova analýza 
Znak Typ útoku Míra 

rizika 

Kumulativní 

míra rizika 

Kumulativně        

v % 

1 Pronesení  špinavé bomby 

do prostoru odletové haly 

100 100 39 % 

2 Rozptyl radionuklidů ve 

vzduchotechnice odletové haly 

64 164 63 % 

3 Ozáření cestujících a personálu 

radioaktivním zářičem 

48 212 82 % 

4 Kontaminace potravin v objektu 

letiště radioaktivními látkami 

18 230 89 % 

5 Užití špinavé bomby na venkovním 

prostranství před odletovou halou 

16 246 95 % 

6 Kontaminace pitné vody v objektu 

letiště radioaktivními látkami 

9 255 98 % 

7 Letecký rozptyl radioaktivních látek 

nad prostorem letiště 

4 259 100 % 

 Celkově 259  100 % 
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Obrázek 13-1: Paretova analýza 

 

 

S využitím výsledků shrnutých v tabulce (Tabulka 13-1) jsem sestrojit graf (Obrázek 

13-1) a vyznačil v něm Lorenzovu křivku. Nalezl jsem na ní kumulativní četnost 80 % a určil 

jsem, že je nutné řešit typy útoků číslo 1, 2 a 3.  

 

Jedná se o následující teroristické útoky s využitím radioaktivních látek: 

 Pronesení  špinavé bomby do prostoru odletové haly 

 Rozptyl radionuklidů ve vzduchotechnice odletové haly 

 Ozáření cestujících a personálu radioaktivním zářičem 

 

Ostatní čtyři způsoby provedení teroristického útoku nebudeme v této diplomové práci 

řešit z důvodu jejich menší míry rizika v porovnání se třemi výše vyjmenovanými druhy 

útoku. Těmto třem útokům se budeme hlouběji věnovat v následujících kapitolách. 
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14. Způsoby provedení teroristického útoku 
[1][2][7] 

 

Vývoji a zkoumání způsobů užití radiologických zbraní byla věnovaná veliká 

pozornost ve čtyřicátých a padesátých letech 20. století. Ovšem rozvoj nukleárních a 

termonukleárních zbraní tento výzkum pozastavil. Až v nedávné době se o užití 

radiologických zbraní začalo opětovně diskutovat z důvodu zvýšení hrozby jejich užití 

teroristickými organizacemi a potřeby plánování postupu odvrácení a snížení jejich účinků na 

obyvatelstvo, majetek a území. 

Užití radioaktivního materiálu v uzavřených nebo nedostatečně větraných prostorech 

zvýší koncentraci radioaktivních materiálů ve vzduchu a jeho usazování na předmětech. 

V prostředí letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov uvažujeme provedení tohoto útoku 

uvnitř odletové haly a to z důvodu vysoké koncentrace osob, uzavřenosti této haly a tudíž 

možnosti užití menšího množství radionuklidů pro dosažení vysokých škod na majetku a 

zdraví osob. Odletová hala je mimo jiné symbolem a dominantou letiště - její poškození by 

tak bylo velmi negativním signálem pro veřejnost. 

 

14.1. Radiologický výbuch 
 

Radiologické výbušné zbraně jsou založeny na výbuchu konvenční trhaviny 

obohacené nebo obalené radioaktivní látkou. Tento výbuch způsobí kontaminaci okolního 

terénu, osob, zvířat, vegetace, materiálu, techniky a podobně. Efekt nálože je závislý na 

množství, druhu a schopnosti trhaviny rozmetat radioaktivní materiál do okolí místa výbuchu. 

Radioaktivní zamoření prostoru je pak závislé na množství a druhu použitého radioizotopu.  

Fyzikální výbuch sám o sobě již napáchá značné škody na zdraví a životech občanů a 

také na majetku letiště. Zákeřnost radiologického útoku je především postavena na faktu, že 

kromě ihned zraněných a usmrcených osob způsobuje i nadále poškození zdraví formou 

radioaktivního zamoření prostředí. Provedení útoku je prakticky shodné s jakýmkoliv jiným 

bombovým výbuchem. Radiologický výbuch je na první pohled shodný jako běžný výbuch      

a tím je velice nebezpečný. Díky neschopnosti člověka smyslově rozpoznat radioaktivní 

záření by nebylo toto nebezpečí bez užití technických prostředků rozpoznáno a nebyly by 

činěny žádné opatření k zabránění kontaminace osob a zasahujících jednotek. Zasahující 

jednotky by bez informace o tom, že se pohybují v prostoru s výskytem radioaktivního záření 
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a s rozptýleným radioaktivním prachem, prováděly záchranné a likvidační práce, a byly by 

vystaveny vnitřní a vnější kontaminaci radioaktivními látkami. Vnitřní kontaminaci osob lze 

jen velmi obtížně odstranit, přestože existují prostředky ke zmírnění některých druhů 

vnitřního ozáření. Avšak účinnost těchto opatření je mnohem menší než účinnost metod pro 

odstranění vnější kontaminace. Vnější kontaminaci lze odstranit pomocí dekontaminačních 

prostředků zasahujících jednotek, jako jsou sprchy, čistící chemikálie, vysávání, výměna 

ošacení, atd. 

I přesto že by při radiologickém výbuchu nemuselo být dosaženo takového stupně 

radiačního zamoření prostředí, který by způsobil přímo akutní nemoc z ozáření, zcela jistě by 

došlo k poškození organismu z důvodu stochastických dávek na úrovni genetické informace a 

zvýšeného výskytu nádorových onemocnění v pozdějším věku. Neopomenutelným 

problémem je taktéž uzavření oblasti po výbuchu na dlouhé časové období, případně její 

úplné znehodnocení, nutnost zbourat nebo demontovat budovy, technologie a dekontaminovat 

okolní území. 

Pro detekci radioaktivního zamoření po jakémkoliv výbuchu v areálu letiště  je potřeba 

vždy využít technických dozimetrických prostředků a varovné dozimetrické systémy. Až po 

potvrzení, že prostor není radioaktivně kontaminován je možno do něj vstoupit a provádět 

všechny potřebné činnosti. 

 

14.2. Rozptyl do klimatizace a vzduchotechniky 
 
 Další možností provedení radiologického útoku na letišti je rozptýlení vhodného 

radionuklidu do rozvodů klimatizace a vzduchotechniky. Možným scénářem by mohlo být 

nepozorované rozptýlení radionuklidu do vzduchotechnického systému, který by tuto látku 

relativně rovnoměrně distribuoval po celé hale.  

Je nutno uvážit, jaké osoby a v jakých místech objektu mohou mít přístup ke 

vzduchotechnickému vybavení. Samotná technologie není pro běžného cestujícího přístupná. 

Muselo by se jednat o osobu důkladně seznámenou s objektem a s platným oprávněním pro 

přístup k této technologii, nejspíše zaměstnance nebo pracovníka externí firmy, například 

pracovníka údržby nebo opraváře.  

V případě že v hale nejsou instalována čidla pro kontinuální měření radioaktivity, je 

možno předpokládat, že bude tento stav v hale udržován po delší časové období a všechny 

osoby nacházející se uvnitř objektu budou neustále ozařovány vnějším ozářením a také 

vnitřně kontaminovány inhalací rozvířených prachových částic a plynů. Taktéž se 
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radioaktivní prach bude usazovat na všech předmětech, se kterými přicházejí do styku, včetně 

potravin, které mohou být následně pozřeny. Navíc manipulace s předměty a jejich uchopení 

rukou způsobí potřísnění pokožky radionuklidy a možnost jejich průniku do těla skrz kůži 

anebo skrze poškození kůže. Dalším rizikem je, že povrch těla, ošacení a taktéž veškeré 

předměty v hale budou potřísněny radioaktivním prachem. Při odchodu osob z haly ven bude 

tento prach dále distribuován do okolního prostředí, do obydlí kontaminovaných osob, do 

veřejných prostor nebo dokonce do  letadel skrze cestující osoby a přepravovaná zavazadla.  

V případě užití periodického měření radioaktivity by byl tento stav zjištěn až při 

kontrole měřícího zařízení a tato doba se může pohybovat v různých intervalech. Navíc čím 

by byl interval kontrol delší, tím by byla vyšší pravděpodobnost, že bude radioaktivní 

prostředí v hale dlouhodobě udržováno.  

Záleží taktéž na množství rozptýleného radionuklidu. Při nedostatečných množstvích 

by mohlo být vzhledem k objemu vzduchu v hale dosaženo tak malých koncentrací, že by 

nemohlo dojít k výraznému ohrožení zdraví a životů osob uvnitř haly. Při vhodně odhadnutém 

množství by mohlo být dosaženo nebezpečně vysoké koncentrace rozptýlených radionuklidů 

a tím pádem k vysokým dávkovým příkonům v tomto prostředí. Bez užití detekčních přístrojů 

by měl útok vysoký efekt. Po rozprášení by byl nejvíce ohrožen personál letiště, protože se 

v prostoru haly zdržuje prakticky nepřetržitě. Cestující by byli zasaženi citelně méně 

vzhledem k tomu, že v prostoru letištní haly setrvá poměrně krátký čas a tudíž by obdržená 

dávka mohla být na dostatečně nízké úrovni. V případě užití vysokých množství radionuklidů 

by koncentrace radionuklidu v hale byla nebezpečně vysoká jak pro obsluhující personál, tak 

již také pro cestující, kteří by, i přes jejich krátkou dobu setrvání v hale, mohli obdržet 

nadlimitní dávku. V tomto případě by i přes absenci jakýchkoliv měřících přístrojů došlo 

vzhledem k fyzickým projevům ozáření především u personálu k podezření, že bylo užito 

radioaktivních látek a budova by byla evakuována.  Poškození zdraví personálu by však bylo 

pravděpodobně již příliš vysoké. Kromě následného úmrtí nejvíce ozářených a 

kontaminovaných osob by se u přeživších prudce zvýšilo riziko následně propuknutých 

rakovinných bujení a dalších souvisejících poškození zdraví.  

Podstatnou podmínkou pro zmaření tohoto druhu radiologického útoku je tedy 

instalace kontinuální měřící techniky pro radioaktivní záření, která v případě překročení 

nastavené hranice spustí poplach s upozorněním na nutnost evakuace všech osob z prostoru 

budovy. Tato technika by měla být umístěna v hlavních rozvodech vzduchotechniky a taktéž 

rovnoměrně v prostoru haly.  



 

   43 

V kapitole (15.1.3) provedu příklad výpočtu množství radionuklidu 131jódu potřebného 

ke kontaminaci vzduchu v odletové hale formou jeho distribuce do vzduchotechniky.  

 

14.3. Užití uzavřeného zářiče 
 

Třetí možností, která se nabízí jako možný radiologický útok v prostoru letiště je 

možnost užití uzavřeného zářiče. Ten by mohl být proveden ve formě schránky s otevíracím 

mechanismem. Ta by byla umístěna například v kufru nebo jiném vhodném zavazadle. Vnější 

provedení by muselo být provedeno tak, aby vypadalo nenápadně, civilně a aby nevzbudilo 

podezření, že se jakkoliv odlišuje od jiných zavazadel v prostoru letiště.  Otevírací 

mechanismus by byl při přenášení uzavřen a otevřen by byl až na místě určení. Místem určení 

se předpokládá v blízkosti co největšího množství osob v letištní hale. Jako vhodné se jeví 

prostory okolo odbavovacích pultů, kde lidé stojí ve frontě a jsou tedy ve velikém množství 

na malém prostoru. Vhodným místem jsou také prostory u laviček nebo restaurace.  Při 

otevření otevíracího mechanismu by začal uzavřený zářič ozařovat prostor vně skrze otvor, 

který by byl tímto otevíracím mechanismem vytvořen. Směrování otvoru by bylo nejspíše do 

prostoru největší koncentrace osob.  Vzhledem k tomu, že by byl celý mechanismus uvnitř 

zavazadla, nevzbudila by jeho činnost žádné podezření, avšak osoby nacházející se ve směru 

jeho vyzařování by obdržely různou dávku s ohledem na aktivitu zářiče, na jejich vzdálenost 

od zářiče a čase setrvání v ozařovaném prostoru. Vzhledem k tomu, že radioaktivní záření 

nelze rozpoznat smysly, nebyly by činěny žádná ochranná opatření a celkové přijaté dávky 

obdržené osobami by mohly být vysoko nad povolenými limity. Vysoká pravděpodobnost 

příjmu nadlimitních dávek by byla především v několika nejbližších metrech od zářiče a 

rostla by s dobou setrvání osob v daném prostoru.  

Musíme uvažovat také fakt, že osoba, která toto zařízení do prostoru letiště umístí, 

nechce být sama ozářena. Proto musí být stínění tohoto zářiče dostatečně silné, aby snížilo 

dávkový příkon skrze stínění na rozumnou mez. Jako stínění může být užito olovo nebo jiný 

hustý materiál případně jiné méně husté materiály. Olovo má výhodu, že je ho potřebná 

relativně tenká vrstva, avšak je těžké. Materiály s menší hustotou zase budou potřebné ve 

větších tloušťkách, tudíž budou mít veliké rozměry a budou nápadné. 

V případě, že se bude jednat o silný zářič, je potřebná stínící vrstva relativně silná a 

tudíž i celé zařízení příslušně těžké. V případě vysoké hmotnosti takovéhoto zařízení je pak 

málo reálné jej fyzickými silami do prostoru letiště dopravit. Navíc při těžkých zavazadlech 
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bude osoba, která jej ponese, budit pozornost bezpečnostních složek letiště. V případě užití 

zavazadla s kolečky anebo letištního vozíku je tato hmotnost také jistým způsobem limitována 

ať již konstrukcí zavazadla nebo vozíku, ale především je hmotnost omezena fyzickými 

možnosti člověka s tímto zavazadlem manipulovat bez vzbuzení pozornosti bezpečnostních 

složek. Příliš těžká zavazadla půjdou dopravit bez povšimnutí až do haly jen velmi obtížně a 

tudíž je jejich úspěšné užití málo pravděpodobné.  

Možností jak snížit tloušťku stínící vrstvy a tudíž i celkovou hmotnost zařízení je 

snížit aktivitu zářiče. To je ale v rozporu s potřebou co největšího ozáření osob. Je tedy nutné 

užít jen tak silného zářiče aby byla tloušťka stínícího materiálu únosná.  

Je nutné také uvažovat nad možností, že ne každý útočník dbá na svou vlastní 

bezpečnost. Fanatičtí teroristi jsou ochotni obětovat pro provedení útoku své vlastní zdraví a 

dokonce život a tudíž je pro ně tloušťka stínícího materiálu bezpředmětná.  S tím souvisí 

otázka, zda by bylo poté vůbec užito stínícího materiálu a zda by nebyl zdroj záření umístěn 

pouze v obalu, který zajistí jeho celistvost, a stane se tak zářičem vysílajícím záření neustále a 

všemi směry.  

Využití tohoto způsobu útoku je však pravděpodobně odsouzeno k brzkému 

prozrazení. V případě, že by osoba zavazadlo nechala na určeném místě a místo opustila, 

vzbudilo by toto zavazadlo brzy pozornost bezpečnostních složek z důvodu domněnky, že se 

jedná o nástražný výbušný systém, cestující by byli evakuováni a podezřelý předmět 

zneškodněn. Tímto by tedy byl útok zmařen a počet ozářených osob by nejspíše neodpovídal 

útočníkovým záměrům. V případě, že by se u zavazadla zdržoval, aby nebylo považováno za 

opuštěné, taktéž by mohl být jeho pokus vyzrazen. Bezpečnostní složky by jistě zpozorovaly, 

že se daná osoba v prostoru letiště vyskytuje podezřele dlouhou dobu, aniž by někam 

odcestovala, a byla by zkontrolována, zadržena a útok zmařen.  

Tento typ útoku je tedy pravděpodobný pouze tehdy, kdy osoba nevzbudí pozornost 

a navíc bude v prostoru letiště pouze po omezenou dobu. Takto ale bude ozářeno méně osob a 

v případě, že by útočník navštěvoval letištní halu pravidelně s úmyslem ozařovat osoby a 

nikde by necestoval, byl by podezřelý, a tudíž by hrozilo opětovné prozrazení a útok by nebyl 

úspěšný. 
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15. Následky radiologického útoku 
[1][2][7]  

 

V případě provedení radiologického útoku se projeví specifické vlastnosti použitých 

radionuklidů jakými je aktivita, poločas rozpadu nebo radiotoxicita.  

Ozáření se u člověka projevuje zvýšeným rizikem vzniku onemocnění s delší dobou 

latence (zejména nádorová onemocnění), při vysokých dávkách pak rychlým propuknutí 

nemoci z ozáření. Bližší seznámení s účinky záření na člověka bylo provedeno v předchozích 

kapitolách.  

Při užití radiologické zbraně, kdy je do prostoru letištní haly uvolněn radionuklid 

formou výbuchu nebo rozprášením do vzduchotechniky, se tyto částice usazují na všech 

površích. Některé radionuklidy mají tu vlastnost, že pronikají dovnitř materiálů jako je beton 

a trvale je znehodnocují. V případě užití těchto radionuklidů je nutno veškeré povrchy             

a materiály dekontaminovat. Prachové částice jsou schopny se usadit i do těch nejmenších 

mezer, tím pádem je následná dekontaminace technicky, časově i finančně velmi náročná        

a někdy je levnější a rychlejší budovu zbourat a postavit znovu. 

V časných fázích po výbuchu převládá ozáření osob z oblaku. Významné dávky ze 

zevního ozáření může způsobit přítomnost radionuklidů emitujících gama záření na povrchu 

terénu. V pozdějších fázích bude příspěvek jednotlivých cest ozáření záviset na složení 

radionuklidů užitých při útoku. Únik radioizotopů jódu a jiných halogenů může způsobit 

kontaminaci potravin. Přítomnost radionuklidů s delším poločasem rozpadu, jenž uvolňují 

záření gama na povrchu terénu, je významná pro zevní ozáření. Postupy ochranných opatření 

je potřeba založit na cestách ozáření a dávkách, které mohou být opatřením ovlivněny. Při 

radiologickém útoku na letištní halu má význam především opatření snižující inhalaci 

z oblaku. Menší význam pak má zevní ozáření z oblaku a na povrchu předmětů usazených 

radionuklidů. Je tedy nutné evakuovat co nejdříve osoby nacházející se v ohroženém prostoru, 

aby byly vystaveny inhalaci po co nejkratší dobu. Následně je nutné provést vnější 

dekontaminaci pomocí technických prostředků zasahujících jednotek.  

Významným důsledkem radiologického útoku je též psychologická újma. Lidé mají 

z radioaktivity přirozený respekt a strach. Navíc tento strach posiluje fakt, že se jedná              

o neviditelného nepřítele, kterého není možno registrovat smysly. V případě provedení 

radiologického útoku je na místě předpokládat, že vznikne veřejná panika a přehnaně zvýšené 

obavy o zdraví. I při relativně slabém radiologickém útoku nastane situace, kdy každý občan, 

který se byť jen vzdáleně nacházel místu útoku, bude mít pocit, že i on je poškozen a bude 
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trvat na lékařském vyšetření. Může nastat situace, kdy nemocnice a nemocniční personál 

nebudou zvládat nápor občanů, kteří budou mít pocit, že také oni jsou ohroženi, ačkoliv jen 

málokterý byl skutečně zasažen. Popsaný model chování je pochopitelný s ohledem na 

neschopnost člověka ozáření registrovat smysly a tudíž je vyšetření vyžadováno preventivně. 

Tímto stoupají nepřímé škody útoku, které jsou dále zvyšovány náklady na neproduktivní čas 

těchto osob. Musíme uvážit i zhoršení dobrého jména letiště a s tím související finanční škody 

z důvodu menší poptávky po jeho službách. Mezi další náklady řadíme práci zasahujících 

jednotek, uzavření celé oblasti z důvodu dekontaminace, odstraňování škod a finanční ztráty 

z důvodu přerušení provozu letiště.  

V případě nemožnosti efektivní dekontaminace letištní budovy a přilehlých prostor je 

na místě zvážit také nutnost demolice objektu. Ne však pro poškození případným výbuchem, 

ale z důvodu nemožnosti splnění hygienických a bezpečnostních limitů pro obyvatelstvo a 

zaměstnance.  

 

15.1. Hodnocení možnosti provedení a důsledků teroristických útoků 
 
 

Použité vzorce a konstanty [8]: 
 
 

2r
ADV        (15-1) 

 

 kde: VD   - dávkový příkon ve vzduchu (Gy.s-1) 

  A – aktivita zářiče (GBq) 

  R – vzdálenost od zářiče (m) 

  Γ – dávková gama konstanta radionuklidu (mSv.m2.h-1.GBq-1) 

 

VD  1,1DMT      (15-2) 

 

kde: VD   - dávkový příkon ve vzduchu (Gy.s-1) 

 MTD   - dávkový příkon v měkké tkáni (Gy.s-1) 
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tDD MTMT         (15-3) 
 

kde: MTD   - dávkový příkon v měkké tkáni (Gy.s-1) 

MTD   - dávka v měkké tkáni (Gy)  

   t – čas ozařování (h) 

 

 Vzhledem k tomu, že ve výpočtu obdržené dávky uvažujeme o celotělovém gama 
ozáření, jsou hodnoty vypočtené dávky v měkké tkání číselně shodné s hodnotami 
ekvivalentní a efektivní dávky. Jednotku mGy a mSv tedy můžeme zaměnit. 
  

Z tabulek [8] získáme dávkové gama konstanty radionuklidů: 
 
 

1120768,0   GBqhmmSvCS   - dávková konstanta pro 137cesium  

112308,0   GBqhmmSvCO  - dávková konstanta pro 60kobalt  
112109,0   GBqhmmSvIR  - dávková konstanta pro 192iridium 

  

Předpokládáme, že aktivita použitých radionuklidů bude 1000 GBq. 

 

15.1.1.   Hodnocení obdržené dávky v závislosti na vzdálenosti od zdroje 
 
 

Nyní provedeme výpočet modelového příkladu, který má však za cíl co možná nejvíce 

přiblížit se možnému způsobu provedení na letišti. Předpokládáme užití radionuklidového 

zářiče pro cílené ozařování cestujících v prostoru letištní haly. Uvažujeme, že je tento zdroj 

odstíněn olověným obalem zabraňujícím ozáření osoby, která jej nese, a zároveň 

umožňujícím jeho otevření pomocí otevíracího zařízení a směrování vyzařovaného záření 

určitým směrem. Jako cíle útoku bych předpokládal minimálně se pohybující osoby jako jsou 

například cestující sedící na lavičce v čekárně, v kavárně nebo stojící ve frontě na odbavení.. 

 

Cílem příkladu je zjistit a graficky znázornit vzdálenosti, ve kterých by při splnění 

předchozích podmínek ozářené osoby obdržely rovnou nebo vyšší efektivní dávku než 

povoluje základní obecný limit pro obyvatelstvo. Tento limit přepočtený na efektivní dávku je 

1 mSv/rok. Příklad provedeme pro 3 různé radionuklidové zářiče, výsledek vyznačíme v grafu 

a zhodnotíme. 
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Výpočet obdržené dávky v závislosti na vzdálenosti od zdroje pro 137cesium dle 

vzorců (15-1), (15-2) a (15-3) a konstanty [8]: 

 

1
2 80,76

1
10000768,0  hmGyDV

  

1
MT 48,848,761,11,1D  hmGymSvDV

  

mGytDD MTMT 12,2125,05,84     

 

Při výpočtu jsme dospěli ke zjištění, že dávkový příkon od cesiového zdroje s 

aktivitou 1000 GBq v měkké tkáni ve vzdálenosti 1 metr od zářiče bude 84,48 mGy*h-1. Za 

předpokladu, že bude daná osoba ozařována 15 minut, obdrží efektivní dávku 21,12 mSv.  

Pro rostoucí vzdálenosti byly provedeny shodné výpočty a výsledky jsou shrnuty v  

tabulce (Tabulka 15-1) a grafu (Obrázek 15-1). 

 

Aktivita cesiového zářiče A = 1000 GBq 
Vzdálenost od zdroje (m) Efektivní dávka (mSv) 

1 21,12 
2 5,28 
3 2,35 
4 1,32 
5 0,84 
6 0,59 
7 0,43 
8 0,33 
9 0,26 
10 0,21 
15 0,09 

         Tabulka 15-1: Přijatá dávka v závislosti na vzdálenosti od zdroje 137cesium 
 
 
 

Závěr pro 137cesium: 
 
 
 Z  tabulky (Tabulka 15-1) a grafu (Obrázek 15-1)  je patrno, že nebezpečná vzdálenost 

od zdroje záření pro přítomné osoby při 15 minutovém ozařování je cca 4 metry. Při nižší 

vzdálenosti osob od zdroje záření než jsou tyto 4 metry je maximální povolená dávka přijata 

ještě dříve než za 15 minut.  
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Obrázek 15-1: Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje - 137cesium 

 

Shodné výpočty byly provedeny ještě pro další dva potenciálně užitelné radionuklidy  

a to pro 60kobalt a 192iridium. Tyto výpočty se nacházejí v příloze číslo 1 (Příloha č. 1). 

 

 Výsledný graf a tabulka pro všechny tři radionuklidy: 

 

V následující tabulce (Tabulka 15-2) jsou shrnuty vypočtené hodnoty obdržených 

dávek za 15 minut v závislosti na vzdálenosti od zdroje záření pro všechny tři radionuklidy. 

 

Aktivita zářiče A = 1000 GBq 
Radionuklid 137cesium 60kobalt 192iridium 

Vzdálenost od 
zdroje (m) 

Efektivní dávka 
(mSv) 

Efektivní dávka 
(mSv) 

Efektivní dávka 
(mSv) 

1 21,12 84,70 30,00 
2 5,28 21,18 7,50 
3 2,35 9,41 3,30 
4 1,32 5,29 1,88 
5 0,84 3,39 1,20 
6 0,59 2,35 0,83 
7 0,43 1,73 0,61 
8 0,33 1,32 0,47 
9 0,26 1,05 0,37 

10 0,21 0,85 0,30 
15 0,09 0,38 0,13 

Tabulka 15-2: Přijatá dávka v závislosti na vzdálenosti od zdroje – všechny tři radionuklidy 
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 V následujícím grafu (Obrázek 15-2) jsou zobrazeny dávky, které osoby mohou za 15 

minut obdržet v závislosti na jejich vzdálenosti od uvažovaných radionuklidových zářičů.  
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Obrázek 15-2: Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje - všechny tři radionuklidy 
 
 
 
 
Závěr pro radionuklidy 137cesium, 60kobalt a 192iridium: 
 

Z tabulky (Tabulka 15-1) a grafu (Obrázek 15-2) je patrné, že při nejvyšší povolené 

efektivní dávce 1 mSv/rok je tohoto limitu dosaženo osobou při setrvání po dobu 15 minut ve 

vzdálenosti cca 4 metry od cesiového zdroje, od iridiového zdroje ve vzdálenosti cca 5 metrů 

a od kobaltového zdroje ve vzdálenosti cca 9 metrů. Ozářené osoby mohou při nižší 

vzdálenosti od zdroje záření obdržet povolenou efektivní dávku již za několik desítek sekund 

případně jednotek minut.  

Výpočtem bylo zjištěno, že při užití tohoto způsobu teroristického útoku, je možno 

dosáhnout nadlimitního ozáření přítomných osob. 
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15.1.2.   Hodnocení možnosti přepravy radioaktivní látky na letiště 
 
 

Výpočet provedeme nezávisle pro 137cesium a 60kobalt. Radionuklid o aktivitě 1000 

GBq má být pronesen do prostoru letištní odletové haly. Aby nebyla ohrožena osoba, která jej 

ponese, je nutné, aby byl dávkový příkon přijatý osobou maximálně desetinásobek přírodního 

pozadí.  

Výpočtem zjistíme, jaká musí být tloušťka olověné stěny, aby bylo dosaženo tohoto 

zeslabení. Následně vypočteme hmotnost celého obalu. Obal je z důvodu nenápadnosti uložen 

v běžném kolečkovém cestovním kufru a vezen za osobou pachatele. Nejbližší vzdálenost těla 

člověka od zdroje záření je 50 cm. Uvažujeme tedy tuto vzdálenost jako vzdálenost od zdroje 

záření. Předpokládáme obal tvaru krychle s tím, že uprostřed musí být otvor tvaru krychle pro 

uložení radionuklidu s rozměry 5x5x5 cm otvor. Otevírací zařízení je umístěno na jedné 

z bočních stěn, při aktivaci tuto stěnu otevře a radionuklid začne vyzařovat ven. 

 

 Výpočet hmotnosti obalu pro 137cesium dle vzorce (15-1) a konstanty [8]: 

 
1120768,0   GBqhmmSVCS   - dávková konstanta pro 137cesium 

1
2 2,307

5,0
10000768,0  hmSvDV

  

 

Přírodní pozadí má dávkový příkon 0,1 µSv*h-1. Můžeme-li tedy povolit maximálně 

desetinásobek přírodního pozadí, uvažujeme dávkový příkon 1 µSv*h-1 = 0,001 mSv*h-1. 

Koeficient zeslabení je tedy: 

 

000003255,0
2,307

001,0
Z  Zeslabit záření tedy musíme 307 200 krát.  

 

Z grafu [8] a vzorce (5-1) určíme tloušťku polovrstvy pro 137cesium:  

2/12 d
d

Z


       (15-4)  
kde:  Z – zeslabení 

  d – potřebná tloušťka stínícího materiálu (cm) 

  d1/2 – tloušťka polovrstvy (cm) 
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2/12 d
d

Z


  

2/1

2,6

2001,0 d


  

2/1
2

2,6
001,0log d


 

cmd 968,02,1   

 

Potřebnou tloušťku olověné bariéry pro 137cesium zjistíme dosazením tloušťky polovrstvy: 

 

2/12 d
d

Z


  

968,02000003255,0
d

  

d
968,0

000003255,0log 2  

cmd 34,11  

 

 

 Potřebná tloušťka stínícího materiálu (olova) pro 137cesiový zdroj nutná pro zeslabení 

na desetinásobek přírodního pozadí je 11,34 cm. 

Obal musí být stejně silný ze všech šesti stran. Jako vhodný tvar se jeví krychle 

s tloušťkou stěny 11,34 cm. Musíme uvažovat vnitřní prostor o rozměrech 5x5x5 cm ve tvaru 

krychle pro umístěná radionuklidu. Vnější rozměr tedy musí být součtem dvojnásobku 

tloušťky stínění a vnitřního prostoru pro radionuklid, tedy 22,68 cm + 5 cm = 27,68 cm. 

Objem tělesa bude: 

      333 21083568,27 cmcmcmV   

Hustota olova je:  ς = 11,34 g.cm-3 

Celková hmotnost schránky bude: 

kggVm 2392390812108334,11    
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 Závěr pro 137cesium: 

 

Hmotnost stínící schránky by v tomto případě byla cca 239 kg. Provedený výpočet 

prokazuje, že ruční manipulace a pohyb s takto těžkým tělesem je těžko proveditelná i pro 

fyzicky zdatnou osobu. Jediným způsobem jak teoreticky nevzbudit pozornost bezpečnostních 

složek je umístit jej na letištní vozík, pokud by ovšem takto těžké zavazadlo uvezl. Navíc 

vyvstává otázka, jak proveditelné a nenápadné bude samotné umístění takto těžkého břemena 

z vozidla na vozík. Tlačení by vyžadovat enormní sílu a bylo by více než nápadné, čímž by 

jistě vzbudilo pozornost bezpečnostních složek. Tento způsob užití radionuklidového zářiče 

tedy považuji za značně nepravděpodobný. 

Shodný výpočet byl proveden ještě pro další potenciálně užitelný radionuklid a to pro 
60kobalt. Tento výpočet se nachází příloze číslo 2  (Příloha č. 2). 

 

15.1.3. Rozptyl radionuklidu v hale letiště 
 
 

Jako třetí pravděpodobný způsob teroristického útoku se jeví následující. Útočníci se 

mohou pokusit zamořit radioaktivní látkou letištní odbavovací halu. To lze provést umístěním 

radioaktivní látky do klimatizace nebo ventilačního systému.  

Posuďme tuto situaci: 

 
Tabulka 15-3: Rozptyl radionuklidu v hale letiště 

Použitý radionuklid Radionuklid 131I, nevýhodou je malé T (8,02 dne), aktivita rychle 

klesá, získání např. z oddělení nukleární medicíny v nemocnicích, 

roční spotřeba v nemocnici je cca 100 MBq – 700 GBq. 

Prostor Odbavovací hala letiště, objem vzduchu cca 25500 m3. 

Podmínky Člověk má v hale nadýchat během 15 minut desetkrát větší 

aktivitu 131I než je odvozený limit ročního příjmu inhalací. 

 

Dle [11] odvozený limit ročního příjmu radionuklidu inhalací spočítáme z výrazu: 

 Bq
hinh

02,0
    (15-5) 

 

kde: hinh – konverzní faktor pro příjem radionuklidu vdechováním pro obyvatelstvo 
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Tento konverzní faktor pro 131I je:   7,4 . 10-9 Sv.Bq-1    [11]. 

Dosazením konverzního faktoru do výrazu (15-5) vyjde odvozený limit ročního příjmu 

inhalací:  

MBq7,2
Sv.Bq 10 . 7,4

0,02Sv
1-9-   

  

Uvažujeme, že aby byly zúčastněné osoby výrazněji ohroženy, je nutné, aby nadýchaly 

deseti násobek odvozeného limitu ročního příjmu inhalací, tedy 27 MBq. 

 

Při standardním objemu vdechovaného vzduchu 1,2 m3.h-1 nadýchá člověk za 15 minut 

0,3 m3 vzduchu. Aby nadýchal 27 MBq musí být objemová aktivita 131I ve vzduchu: 

 

390
3,0

27  mMBqav  

 

Je-li objem odbavovací haly letiště cca 25500 m3, musela by být celková aktivita 131I 

rozprášeného v hale: 

VaA v   

MBqA 22950002550090   

GBqA 310295,2   

 

Závěr pro 131I: 

 

Rozprášení radionuklidu 131I s aktivitou 2,295.103 Gbq v prostoru odletové haly zajistí, že 

po 15 minutách bude u přítomných osob inhalací zajištěn příjem deseti násobku ročního 

odvozeného limitu.  

Tato aktivita přesahuje více než trojnásobek obvyklé roční spotřeby radionuklidu 131I na 

nemocničních odděleních nukleární medicíny. Získání potřebného množství radionuklidu 

s dostatečnou aktivitou lze hodnotit jako vysoce nepravděpodobné. 
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16. Zjištění přítomnosti radionuklidů po útoku 
[1][2][3][4][5][6] 

 

Přítomnost radioaktivních látek, respektive ionizujícího záření, je nutno v případě 

provedení útoku rychlým a objektivním způsobem zjistit a všechny přítomné a zasahující 

osoby na toto nebezpečí upozornit. Je potřebné zjistit jaký druh záření se v prostoru vyskytuje 

a jaký je dávkový příkon. K tomuto účelu užíváme technická dozimetrická zařízení pracující 

na různém principu a odlišných režimech. Výběr vhodného dozimetrického přístroje závisí 

především na způsobu provedení radiologického útoku.  

Potenciální výbuch špinavé bomby je pro všechny zúčastněné jasně patrný a je 

registrovatelný lidskými smysly z důvodu účinků tlakové vlny, světelného záblesku, 

zvukového efektu a dalších doprovodných znaků. V období klidu není nutné nepřetržité 

užívání detekčních přístrojů ke kontinuálnímu měření, ale stačí je užít až po vzniku konkrétní 

situace. Tato situace nastane obvykle nečekaně a bez předchozího varování. Z tohoto důvodu 

je nutné, aby zasahující jednotky byly neustále vybaveny přenosnými dozimetrickými 

přístroji, a před započetím záchranných prací zjistily, zda se v místě nenachází radioaktivní 

látky. Až po ujištění, že nedošlo k radioaktivnímu zamoření, je možno zahájit záchranné a 

likvidační práce v plném rozsahu.  

V případě užití rozptylu radioaktivního prvku do vzduchotechniky je situace 

rozdílná. Je nutno vzít v úvahu, že oproti minulému případu není možno lidskými smysly 

zjistit vznik nebezpečné situace. Takovýto útok nebude nejspíše nijak předem ohlášen, ani 

nebude na jeho provedení nijak upozorněno. Naopak předpokládám činnosti vedoucí k jeho 

co nejlepšímu utajení a snížení možnosti jeho odhalení. K registraci provedení tohoto typu 

útoku se nelze spolehnout na lidské smysly, ale pouze na technické přístroje, monitorující stav 

v prostoru letištní haly. Jako nejvhodnější se jeví užití kontinuálního měření hodnot 

radioaktivity v objektu. Měřící přístroje by mely být primárně umístěny v hlavních rozvodech 

vzduchotechniky nebo v blízkosti větracích otvorů. Musejí být nastaveny na takovou citlivost, 

aby indikovaly dosažení velmi malých odchylek hladiny od přírodního pozadí. Tato citlivost 

musí být velmi vysoká pro zajištění včasného varování již před mírným zvýšením 

radioaktivity v objektu. Není totiž nebezpečné pouze prudké zvýšení radioaktivity, které by 

přístroje jednoznačně identifikovaly. I mírné nepřirozené zvýšení radioaktivity           s sebou 

přináší riziko, že bude přehlédnuto nebo bagatelizováno. Ovšem v případě jeho 

dlouhodobějšího působení může absorbovaná dávka letištním personálem přesáhnout 

povolených limitních hodnot. Nepředpokládá se, že by cestující osoby trávily delší čas 
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v odletové hale než personál samotný, a proto je personál více ohrožen. V případě dosažení 

stanovené hranice radioaktivního zamoření by  měřící přístroje měly informovat útvar ostrahy 

letiště, jenž by rozhodl o dalším postupu, určení osob nebo instituce pověřené naměřením 

přesných hodnot, zjištěním důvodu jejich překročení a také o dalších postupech v řešení 

vzniklé situace. Kloním se na stranu bezpečnosti, a proto považuji více planých poplachů za 

méně škodlivé než jeden nerozpoznaný útok.  

Pro modelový příklad, kdy útočník pronese radioaktivní zářič dovnitř odletové haly 

v odstíněném obalu, je vcelku komplikované hledat vhodný způsob zjištění. V případě 

umístění čidel v prostoru haly je jejich užití omezeno tím, že útočník může pomocí 

otevíracího mechanismu směrovat záření pouze do úzce vymezeného prostoru a pokud 

nezasáhne měřící přístroje, nebude zjištěn. Pouze v případě útočníka nedbajícího na svou 

vlastní ochranu a přinášejícího otevřený nestíněný zářič, je možno takovýchto čidel využít. 

Jejich instalace v hale by byla však náročná, drahá a vcelku neefektivní.  

Při zvážení faktu, že útočník musí do letištní haly vstoupit některým ze vstupních 

otvorů, je vhodným řešením instalace citlivých měřících a detekčních zařízení na vstupní 

otvory. Předpokládáme, že běžný cestující u sebe nenosí radioaktivní materiál ani 

v minimálním množství. Proto by měla být citlivost těchto zařízení na velice vysoké úrovni 

z důvodu zvýšení možnosti odhalení všech zmiňovaných druhů útoků již ve stádiu přípravy. 

Zvláště v případě pokusu o pronesení špinavé bomby do prostoru letištní haly by toto zjištění 

mohlo zachránit mnoho lidských životů, které by zmařil již samotný výbuch trhaviny. 

Detekovaná radioaktivní látka by mohla být v podstatě hlásičem bezpečnostním složkám 

letiště, že hrozí reálné nebezpečí protiprávního jednání. V případě pokusu o pronesení 

stíněného zářiče záleží především na tom, zda je užité stínění natolik dokonalé, že vnější 

projevy zařízení budou pod hranicí citlivosti užitých měřících a detekčních přístrojů, nebo 

budou tyto projevy vyšší a pokus bude odhalen.  

K účelu co nejrychlejší identifikace potenciálního útočníka by bylo vhodné zajistit 

sloučení kamerového systému s časovým indexováním, zabírajícího prostory vstupních 

otvorů, s měřícími a detekčními přístroji. V případě užití přesného času, kdy detekční zařízení 

hlásilo zvýšenou míru radiace, a srovnáním jej se záznamem z kamerového systému 

opatřeného časovým indexem je možno vytipovat okruh podezřelých osob a proti těmto 

účinněji zaměřit zásah bezpečnostních složek letiště. 
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17. Postup po útoku a dekontaminace 
[1][2][3][4][5][6] 

 

V případě provedení radiologického útoku je nutné nejdříve zjistit, zda nastalo 

radioaktivní zamoření prostředí. Především v případě exploze je potřeba odlišit pouhé užití 

konvenční trhaviny při prostém bombovém útoku od účinků směsi konvenční trhaviny s 

přídavkem radionuklidů v případě odpálení špinavé bomby. K tomuto účelu je nutné vždy užít 

dozimetrické měřící a detekční přístroje. Celý zásah evakuačních, záchranných a likvidačních 

prací řídí službu konající velitel jednotky záchranné a požární služby letiště (ZPSL).  

Po zjištění, že se jedná o radiologickou zbraň, je nutno přijmout zvláštní opatření pro 

zabránění poškození zdraví zasahujících jednotek, personálu a cestujících ať již samotným 

zářením nebo radioaktivními částicemi poletujícími ve vzduchu, usazenými na podlaze, 

stěnách a jiných zasažených objektech. Tato opatření zahrnují především vyrozumění všech 

zúčastněných osob o tom, že se nacházejí v prostředí kontaminovaném radioaktivním 

materiálem. Toho může být dosáhnuto například osobním sdělením, megafonem nebo jiným 

vhodným technickým prostředkem. Dalším opatřením je vybavení zasahujících jednotek 

osobními ochrannými prostředky jako jsou respirátory, dýchací přístroje, masky, obleky, 

rukavice, speciální kombinézy, případně přetlakové obleky. Je nutné vyhlásit a jednoznačně 

vymezit zónu se zákazem vstupu pro obyvatelstvo do níž mohou i zasahující jednotky 

vstupovat pouze s osobními ochrannými prostředky. Také je nutné neustále monitorovat 

postiženou oblast z důvodu možného zhoršení radiační situace. Podle konkrétního vývoje lze 

reagovat užitím jiných nebo účinnějších ochranných prostředků pro zasahující jednotky, 

případně rozšířením zón se zákazem vstupu na další oblasti. 

Při jakémkoliv radiologickém ohrožení osob, nacházejících se v objektu letištní haly, 

je nutné vyhlásit evakuaci. Pokynů k evakuaci jsou povinny uposlechnout všechny osoby 

nacházející se v objektu, a měly by se urychleně vydat směrem ke vstupním otvorům. Po 

opuštění letištní haly by se měly evakuované osoby zdržovat na předem určených místech, 

na nichž je zaručeno bezpečné setrvání do příjezdu záchranných jednotek a lékařské pomoci. 

Evakuace méně pohyblivých osob by měla být zprvu provedena svépomocí nebo s pomocí 

ostatních zúčastněných osob. Později případně s pomocí zasahujících jednotek. V případě 

radiologického zamoření je nejdůležitější opustit co nejrychleji zamořené území a opětovně 

do něj již nevstupovat. Případný nutný pohyb v něm se snažit omezit na minimální možný a 

pouze současně s užitím osobních ochranných prostředků. Je důležité zajistit, aby byly co 

nejméně ohroženy děti a mládež ve vývoji, těhotné a kojící matky.  
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V případě užití špinavé bomby dojde nejspíše k samovolné evakuaci v objektu i bez 

vyhlášení evakuace z důvodu paniky, strachu a pudu sebezáchovy všech osob. O zraněné a 

mrtvé osoby se musejí postarat zasahující jednotky a lékařská služba. Zasahující jednotky 

však musí dbát své vlastní ochrany užitím vhodných osobních ochranných prostředků. 

V případě podezření případně potvrzení užití radiologické zbraně formou rozšíření 

radioaktivního plynu, prachu nebo aerosolu v prostoru letiště je tato situace pro osoby v hale 

nepostřehnutelná. Je tedy nutno všechny osoby o této situaci v co nejkratším čase informovat, 

vyhlásit evakuaci a bezpodmínečně na ni trvat. Především z důvodu neregistrace nebezpečí 

smysly člověka může být evakuace mírně zdlouhavá pro nevědomost a neochotu cestujících 

ke spolupráci. K touto účelu by mělo být užito sil a prostředků útvaru ostrahy letiště.  

Po příjezdu záchranných a lékařských jednotek musí být všechny zůčasněné osoby 

lékařsky prohlédnuty. Přednostně ty, u nichž je patrné, že byly zraněny anebo se nacházely 

v blízkosti výbuchu, protože lze důvodně předpokládat, že mohou být zasažené radioaktivním 

prachem. Všechny osoby by měly projít důkladnou dekontaminací. Tento postup je 

jednoduchý a levný. Spočívá v kompletním vysvlečení z oděvu, osprchování a výměně oděvu 

za nový. Vysvlečené oděvy mohou být uschovány pro pozdější kontrolu nebo mohou být 

zlikvidovány. Po odložení zamořených částí oděvů se s největší pravděpodobností nalezne 

proměřením zvýšená kontaminace rukou, předloktí, často i krku, obličeje a vlasů. Nejprve se 

tedy dekontaminují nejvíce zamořené části těla pomocí šampónu a běžných saponátů. Možné 

je také otírání povrchu kůže pomocí tamponů a jejich uchování pro následné proměření.  

Objeví-li se extrémně vysoké úrovně kontaminace pokožky, je potřeba, za neustálé 

dozimetrické kontroly a za lékařského dohledu, použít speciálních dekontaminačních činidel  

a postupů. K určení správných lékařských postupů při ošetřování postižených osob je vhodné, 

aby byla lékařská služba alespoň rámcově seznámena s dávkami, které mohly ozářené osoby 

obdržet. Základní informace je nutné získat během prvních několika minut či desítek minut od 

události. Při neznalosti složení užité radionuklidové směsi je však určení dávky velice složité 

a pouze orientační. U zevního ozáření pomohou odhady upřesnit přenosné měřící přístroje. 

Vnitřní kontaminace se zjišťuje s důrazem na oblast obličeje, úst a nosu, protože touto oblastí 

dochází k největšímu průniku kontaminantu do těla. Užívá se měření ze vzorků nosního 

sekretu a hlenu.  

Po základním ošetření a dekontaminaci by měly všechny přítomné osoby vyhledat 

specializované lékařské vyšetření v nemocnici pro zjištění dalších postupů v případě nutnosti 

léčby. 
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18. Důsledky pro provoz letiště 
[1][2][3][4][5][6] 

 
 V případě radiologického útoku na letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov je možno 

důsledky pro provoz rozdělit do tří rovin.  

 

První z nich je fyzické poškození letiště, letištního majetku, budov, techniky                

a prostorů. Výbuch trhaviny poškodí dle síly výbuchu letištní vybavení minimálně na několik 

dní až týdnů. Poškozená odletová hala bude muset být prozkoumána statikem, poškozená 

místa opravena, zničené a poškozené vybavení haly bude muset být demontováno a 

nahrazeno novým. To s sebou přináší nutnost na určitý čas, v závislosti na rychlosti 

prováděných likvidačních a obnovovacích pracích, halu uzavřít pro veřejnost. Finanční 

náročnost takovéto opravy může být velice vysoká, zvláště pokud by došlo k výraznějšímu 

poškození nosných konstrukcí nebo drahého technologického vybavení. Nesrovnatelně horší 

je však vznik radioaktivního zamoření celého objektu včetně technologií, zařízení a techniky. 

Užité radionuklidy proniknou i do nepřístupných prostorů, usadí se na površích vně i uvnitř 

strojů, techniky a zařízení. Usazování bude probíhat na obvodových konstrukcích, stropě a 

všech stěnách. Některé radionuklidy mají schopnost pronikat do porézních materiálů jako je 

beton     a usazovat se v něm. Proto je nutná důkladná, zdlouhavá a značně drahá 

dekontaminace všech prostorů odletové haly. Ne všechny materiály je ale možno lehce 

dekontaminovat. V případě nemožnosti dekontaminace je na místě jejich demontáž a výměna, 

což může v nejhorším případě znamenat až demolici celé haly a její opětovné postavení z  

nekontaminovaných materiálů. Jako jeden z vhodných způsobů dekontaminace objektu bych 

doporučil speciálně zkonstruované vysavače schopné v sobě radioaktivní prach udržet a 

nedistribuovat jej dále do okolí. Druhou avšak pracnější metodou je užití mokrých postupů. 

Přes jisté možnosti návratu odletové halu opět do provozního stavu, přináší radiologický útok 

vysoké finanční náklady spojené s odstraněním jeho následků. 

 

Druhou rovinou je poškození dobrého jména letiště jakožto místa s nedostatečně 

zajištěnou bezpečností cestujících osob. Přestože za vznik tohoto stavu letiště nemůže              

a vzniklou situaci mnohdy nemohlo ani účinně odvrátit, bude si veřejnost jméno letiště Leoše 

Janáčka s touto událostí dlouhodobě spojovat. Tato situace by byla veskrze negativně 

vnímána zejména z důvodu užití zrádné, nebezpečné a lidskými smysly nerozpoznatelné 

zbraně jakou radioaktivní látka je. Navíc přes veškeré objektivní ujištění ze strany letiště o 
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dekontaminaci a vyčištění prostorů haly a jejího okolí bude stále v mnoha lidech pocit 

nedůvěry. Tento pocit vychází z přirozené nedůvěřivosti ke všemu neznámému, podpořené 

přehnaně negativním vnímání všeho „jaderného“, které v naší společnosti stále přetrvává. I po 

delším časovém období bude jméno letiště Leoše Janáčka spojováno s místem, kde došlo k 

ozáření a poškození cestujících radioaktivní látkou. Z těchto důvodů je teroristický útok 

vedený s použitím radioaktivních látek spojen s dlouhodobým poškozením dobrého jména 

letiště. Tato situace je sice ihned velmi těžko finančně vyjádřitelná. Je avšak možno ji 

odhadnout v delším časovém měřítku dle statistických údajů z provozu letiště jakými jsou 

počet odbavených cestujících, přepraveného nákladu, ale také z průzkumů veřejného mínění. 

Každopádně by byla finanční ztráta, spojená se zhoršením dobrého jména letiště a 

přetrvávající nedůvěrou, značná. 

 

Třetí rovinou je okamžitá ztráta kapacit pro odbavování cestujících a nákladní 

přepravy a s tím související nemožnost plně dostát požadavkům zákazníků. Záleží na intenzitě  

a druhu proběhlého radiologického útoku. Od toho se odvíjí poškození letištních prostorů        

a případná nutnost jejich částečného nebo celkového uzavření. Každý útok s sebou přináší 

omezení provozu, které lze však předpokládat mnohem delší než v případě běžných 

teroristických útoků. Toto omezení může být krátkodobé, ale pravděpodobnější je spíše 

dlouhodobé. Zejména s ohlédnutím na fakt, že se jedná o radioaktivní látku schopnou 

kontaminovat veškeré povrchy, lze předpokládat podstatné snížení provozní kapacity letiště, 

ne-li přímo jeho uzavření. Náklady spojené s neuskutečněním zakázek mohou být velmi 

vysoké ať již z důvodu ušlého zisku nebo smluvních pokut za nesplnění závazků. Navíc je 

doprovodným jevem opětovné zhoršení dobrého jména letiště, avšak z jiných důvodů než 

bylo uvedeno v předešlém textu. 

 
 

 Provedení teroristického útoku pomocí radioaktivních látek na letišti Leoše Janáčka by 

pravděpodobně způsobilo vysoké materiální a finanční škody na majetku letiště, ohrožení 

zdraví a smrt mnoha osob, avšak došlo by také k velmi výraznému zhoršení dobrého jména 

letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. 
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19. Závěr 
 
 

V diplomové práci jsem se zabýval potenciálními účinky teroristického útoku 

s užitím radioaktivních látek na letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov. Byly řešeny tři 

scénáře útoku, z nichž dva se po technické stránce zdají být proveditelné. Jedná se             

o radiologický výbuch špinavé bomby a rozptyl radionuklidu v klimatizaci letištní 

odletové haly. Přímé ozařování pomocí radionuklidového zářiče ukrytého v obalu 

s otevíracím zařízením se ukázalo jako málo pravděpodobné z důvodu vysoké hmotnosti 

stínícího obalu. 

Pro účely teroristického útoku jsou radioaktivní materiály velice lákavé, zvláště 

s ohledem na strach široké veřejnosti ze všeho „jaderného“. Jejich užití by splnilo cíle, 

které obvykle teroristický čin charakterizují, tedy snaha o co největší zastrašení 

společnosti za účelem dosažení politických, náboženských či ekonomických záměrů. 

Avšak získání radioaktivních látek v prakticky použitelném množství je velice obtížné. 

Tyto  materiály jsou střeženy, evidovány a jejich cena je velmi vysoká. Z tohoto důvodu 

bych zvážil, zda k provedení teroristického útoku nejsou výhodnější chemické nebo 

biologické zbraně. Jejich cena ji proti radioaktivním látkám řádově nižší a lze je snadněji 

získat nebo vyrobit. Také manipulace s radioaktivní látkou je vysoce nebezpečná              

a vyžaduje alespoň elementární znalosti z radiační ochrany a nezbytné technické 

vybavení. Z historie je navíc známo jen velice málo případů přípravy teroristických útoků, 

kdy mělo být užito radioaktivních látek. Jedním z vysvětlení je, že teroristické organizace 

prozatím neměly dostatek odvahy k užití těchto látek. S rozvojem teroristických aktivit      

a jejich následků na celém světě lze předpokládat, že tato situace dříve či později nastane. 

Na letišti Ostrava Mošnov by měla být přijata technická opatření formou detektorů 

radioaktivního záření instalovaných na vstupních otvorech a ve vzduchotechnických 

rozvodech s cílem zajištění detekce pokusů o vnesení a užití radioaktivních látek. Pro 

případ teroristického užití radioaktivních látek je nutné vycvičit záchranné složky pro 

zásah v radiologicky zamořeném prostoru, tyto jednotky o vzniku situace informovat          

a vybavit je potřebnými detekčními a ochrannými prostředky 

Hrozbu teroristického útoku s použitím radioaktivních látek na letišti Leoše Janáčka 

Ostrava Mošnov vnímám jako málo pravděpodobnou, avšak je nutné s ní počítat a učinit 

všechna ekonomicky přiměřená technická a organizační opatření k jejímu zamezení.
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Příloha č. 1 
 
 

Výpočet obdržené dávky v závislosti na vzdálenosti od zdroje pro 60kobalt  
 

Výpočet byl proveden s užitím vzorce (15-1),  (15-2) a (15-3) a konstanty [8]: 

 

1
2 308

1
1000308,0  hmGyDV

  

1
MT 8,3383081,11,1D  hmGymSvDV

  

mGytDD MTMT 7,8425,08,338     

   
Při výpočtu jsme dospěli ke zjištění, že dávkový příkon od kobaltového zdroje             s 

aktivitou 1000 GBq v měkké tkáni ve vzdálenosti 1 metr od zářiče bude 338 mGy*h-1.  

Za předpokladu, že bude osoba ozařována 15 minut, obdrží efektivní dávku 84,7 mSv.  

Pro rostoucí vzdálenosti byly provedeny shodné výpočty a výsledky jsou shrnuty 

v tabulce (Tabulka 0-1) a grafu (Obrázek 0-1). 

 

 

Aktivita kobaltového zářiče A = 1000 GBq 
Vzdálenost od zdroje (m) Efektivní dávka (mSv) 

1 84,70 
2 21,18 
3 9,41 
4 5,29 
5 3,39 
6 2,35 
7 1,73 
8 1,32 
9 1,05 

10 0,85 
15 0,38 

Tabulka 0-1: Přijatá dávka v závislosti na vzdálenosti od zdroje - 60kobalt 
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Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje
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Obrázek 0-1: Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje - 60kobalt 

            
 

 

Závěr pro 60kobalt:  

 

Z tabulky (Tabulka 0-1) a grafu (Obrázek 0-1) je jasně patrné, že kobaltový zářič, je 

mnohem nebezpečnější a nadlimitní dávku za 15 minut obdrží osoba vzdálená cca 9 metrů od 

zářiče a méně. Velice záleží na vzdálenosti od zdroje záření. Osoby nacházející se blíže 

k zářiči svou limitní dávku obdrží ještě mnohem dříve, řádově za desítky sekund až jednotky 

minut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   III 

Výpočet obdržené dávky v závislosti na vzdálenosti od zdroje pro 192iridium  
 

 

Výpočet byl proveden s užitím vzorce (15-1),  (15-2) a (15-3) a konstanty [8]: 

 

1
2 109

1
1000109,0  hmGyDV

  

1
MT 9,1191091,11,1D  hmGymSvDV

  

mGytDD MTMT 3025,09,119     

   

 

Při výpočtu jsme dospěli ke zjištění, že dávkový příkon od iridiového zdroje s 

aktivitou 1000 GBq v měkké tkáni ve vzdálenosti 1 metr od zářiče bude 109 mGy*h-1. Za 

předpokladu, že bude daná osoba ozařována 15 minut, obdrží efektivní dávku 30 mSv.  

Pro rostoucí vzdálenosti byly provedeny shodné výpočty a výsledky jsou shrnuty 

v tabulce (Tabulka 0-2) a grafu (Obrázek 0-2). 

 

 

Aktivita iridiového zářiče A = 1000 GBq 
Vzdálenost od zdroje (m) Efektivní dávka (mSv) 

1 30,00 
2 7,50 
3 3,30 
4 1,88 
5 1,20 
6 0,83 
7 0,61 
8 0,47 
9 0,37 
10 0,30 
15 0,13 

         Tabulka 0-2: Přijatá dávka v závislosti na vzdálenosti od zdroje - 192iridium 
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Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje
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Obrázek 0-2: Závislost přijaté dávky na vzdálenosti od zdroje - 192iridium 

 
 
 
 

Závěr pro 192iridium: 

 

Z tabulky (Tabulka 0-2) a grafu (Obrázek 0-2) je patrné, že za 15 minut obdrží 

nadlimitní dávku osoba vzdálená od iridiového zářiče cca 5 a méně metrů. Vzdálenost od 

zdroje záření je velmi důležitá. Osoby nacházející se blíže k zářiči svou limitní dávku obdrží 

ještě dříve, řádově za desítky sekund až jednotky minut. 
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Příloha č. 2 

 
Výpočet hmotnosti obalu pro 60kobalt dle vzorce (15-1) a konstanty [8]: 
 

 
112308,0   GBqhmmSVCO  - dávková konstanta pro 60kobalt  

1
2 1232

5,0
1000308,0  hmSvDV

  

 
Přírodní pozadí má dávkový příkon 0,1 µSv*h-1. Můžeme-li tedy povolit maximálně 

desetinásobek přírodního pozadí, uvažujeme dávkový příkon 1 µSv*h-1 = 0,001 mSv*h-1. 

Koeficient zeslabení je tedy: 

 

000000081,0
1232

001,0
Z  Zeslabit záření tedy musíme 1 232 000 krát.  

 

Z grafu [8] a vzorce (15-4) určíme tloušťku polovrstvy pro 60kobalt. 
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d

Z


         

  

kde:  Z – zeslabení 

   d – potřebná tloušťka stínícího materiálu (cm) 

   d1/2 – tloušťka polovrstvy (cm) 
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d

Z


  

2/1

5,12

2001,0 d


  

2/1
2

5,12
001,0log d


 

cmd 48,02,1   
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Potřebnou tloušťku olověné bariéry pro 60kobalt zjistíme dosazením tloušťky polovrstvy: 
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48,02000000081,0
d

  

d
48,0

000000081,0log 2  

cmd 54,29  

 

 Potřebná tloušťka stínícího materiálu (olova) pro 60kobaltový zdroj nutná pro zeslabení 

na desetinásobek přírodního pozadí je 29,54 cm. 

Obal musí být stejně silný ze všech šesti stran. Jako vhodný tvar se jeví krychle 

s tloušťkou stěny 29,54 cm. Musíme uvažovat vnitřní prostor o rozměrech 5x5x5 cm tvaru 

krychle pro umístění radionuklidu. Vnější rozměr tedy musí být součtem dvojnásobku 

tloušťky stínění a vnitřního prostoru pro radionuklid, tedy 59,08 cm + 5 cm = 64,08 cm. 

Objem tělesa tedy bude: 

      333 263003508,64 cmcmcmV   

Hustota olova je:  ς = 11,34 g.cm-3 

Celková hmotnost schránky bude tedy: 

kggVm 2982298245426300334,11    

 

Závěr pro 60kobalt: 

 

Hmotnost stínící schránky by v tomto případě byla cca 2 982 kg. Výpočet prokazuje, 

že jakákoliv ruční manipulace nebo pohyb s takto těžkým tělesem je prakticky těžko 

proveditelná. A pokud by se přeci jen zdařila, byla by patrná nápadnost takového počínání, 

která by neměla ujít pozornosti bezpečnostních složek letiště. Výpočtem bylo prokázáno, že 

úspěšné provedení takovéhoto způsobu teroristického útoku radiologickou zbraní je značně 

nereálné. 
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Příloha č. 3 
 
Metoda FMEA 
 
Tabulka 0-1: Tabulka rizik 

Objekt Subsystém 
Identifikace 
nebezpečí P N H R 

Bezpečnostní 
opatření Kontrola 

Pronesení  
špinavé bomby 
do prostoru 
odletové haly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fyzická kontrola 
u vstupu do 
bezpečnostní 
zóny, prohlídka 
zavazadel 
rentgenem, 
systémem EDS, 
EDDS nebo 
ETDS, průchod 
detekčním 
rámem, evakuace 
letiště, přivolání 
pyrotechnické 
jednotky 

Kontrola 
dodržování 
předepsaných 
postupů, 
nedovolení 
výjimek, 
kontrola 
neustálého 
dohledu nad 
kamerovým 
systémem pro 
sledování 
podezřelých 
osob 

Letecký rozptyl 
radioaktivních 
látek nad 
prostorem letiště 
 
 
 

2 
 
 
 
 

 
 

1 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

Sledování 
podezřelých 
letadel, 
kontinuální 
radiologické 
měření prostoru 
letiště 

Kontrola průletu 
letadel 
v prostoru letiště, 
sledování 
činnosti přístrojů 
pro měření 
radioaktivity 

Kontaminace 
potravin 
v objektu letiště 
radioaktivními 
látkami 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 

 
 

Potraviny 
odebírané pouze 
od smluvních 
firem, přístup 
k potravinám smí 
mít pouze 
pověřené osoby. 
 

Kontrola 
dodržování 
opatření 
zamezujících 
přístupu 
nepovolaných 
osob 
k potravinám 

Rozptyl 
radionuklidů ve 
vzduchotechnice 
odletové haly 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

4 
 
 
 
 
 

 

64 
 
 
 
 
 

 

Instalace 
detekčních 
přístrojů pro 
detekci zvýšené 
úrovně 
radioaktivity 
v odletové hale 

Kontrola 
funkčnosti 
detekčních 
zařízení a 
sledování 
obsluhou 
 

LE
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K
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K
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Ozáření 
cestujících a 
personálu 
radioaktivním 
zářičem 
 

3 
 

 
 
 

 

4 
 
 

 
 
 

4 
 

 
 
 
 

48 
 

 
 
 
 

Kamerový 
systém, kontrola 
podezřelých osob, 
pracovníci 
ostrahy, civilně 
oblečeni  

Neustálá 
kontrola pohybu 
podezřelých 
osob v prostoru 
letiště 
kamerovým 



 

   VIII 

Zaměstnanci systémem 
Kontaminace 
pitné vody 
v objektu letiště 
radioaktivními 
látkami 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 

3 
 
 
 
 
 
 

 

9 
 
 
 
 
 
 

 

Pravidelné 
rozbory pitné 
vody, zamezení 
přístupu 
nepovolaných 
osob k armaturám 
vodovodního řadu 
letiště 

Kontrola 
pověření osob 
provádějících 
práce na 
vodovodním 
řadu letiště 
 
 

Užití špinavé 
bomby na 
venkovním 
prostranství 
před odletovou 
halou 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evakuace osob 
z okolí, užití 
detekčních 
přístrojů pro 
měření radiace, 
přivolání 
záchranných 
jednotek, ošetření 
zraněných, 
dekontaminace 

Kontrola užívání 
detekčních 
přístrojů pro 
měření radiace 
v případě 
exploze 
nástražného 
výbušného 
systému 
 

 

kde: 

 

 

 

 

 

 

 

R = P x N x H 
P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
N - Závažnost následků 
H - Odhalitelnost rizika 
R - Míra rizika 

P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 
1 - nahodilá 
2 - nepravděpodobná 
3 - pravděpodobná 
4 - velmi pravděpodobná 
5 - trvalá 

H - Odhalitelnost rizika 
1 - předvídatelné riziko 
2 - snadno odhalitelné riziko 
3 - odhalitelné riziko 
4 - nesnadno odhalitelné riziko 
5 - neodhalitelné riziko 

N - Závažnost následků 
1 - malý delikt, malý úraz, malá škoda 
2 - větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 
3 - střední delikt, úraz vyžadující převoz do nemocnice, vyšší škoda 
4 - těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 
5 - smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

R - Míra rizika 
0 - 3     Bezvýznamné riziko 
4 - 10   Akceptovatelné riziko 
11 - 50     Mírné riziko 
51 - 100    Nežádoucí riziko 
101 - 125  Nepřijatelné riziko 


