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ABSTRAKT 

Referát se zabývá některými vybranými problémy a potřebami souvisejícími s výukou v obla-

sti nebezpečných látek, kde zvláštní pozornost je věnována hrozbě, která potenciálně plyne 

z možného zneužití jaderných a radioaktivních materiálů. Diskutují se zejména otázky spo-

jené s prevencí proti použití těchto látek pro teroristické účely a postupy směřující k minimax-

zaci dopadu takového zlovolného aktu na obyvatelstvo a životní prostředí. Kromě příslušné 

terminologie a veličin a jednotek, používaných v dozimetrii a radiační ochraně, je podán také 

přehled současné legislativy České republice v této oblasti a jsou uvedeny i některá nejdůle-

žitější mezinárodní doporučení a další směrnice resp. rezoluce, které se týkají této oblasti. 

 

Klíčová slova: nebezpečné látky, radiologické nebezpečí, terorismus, mezinárodní 

doporučení 

 

SUMMARY 

Education in the field of dangerous materials emphasizing the assessment of a 

radiological threat 

The paper deals with some selected problems and requirements related to the education in 

areas concerning dangerous substances where special besides dosimetry and radiation 

protection quantities and units, special attention has also been paid to the threat which 

presents the potential misuse of nuclear and radioactive materials. In particular, the issues 

regarding the prevention against the use of these materials for terrorist attacks and procedures 

aimed at minimizing the impact of such malevolent act on the population and the environment 

have been discussed.  In addition, it is given an overview of the current Czech legislation in 

this field as well as some of the most important international recommendations or 

directives/resolutions which address this field.  

 

Key words: education, dangerous substances, radiological threat, terrorism, international 

recommendation 

 

1. OBECNÁ KLASIFIKACE NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 

 

Všechny nebezpečné látky, pokud se s nimi nezachází v souladu s příslušnými 

platnými přísnými předpisy a nedodržují se specifické postupy při jejich výrobě, skladování, 

přepravě, použití a zneškodnění, představují potenciální hrozbu jak pro samotné uživatele 

nebo přepravce, tak i pro obyvatelstvo. Velká pozornost se musí věnovat prevenci nehod nebo 

havárií, které souvisí s nebezpečnými látkami a kde může dojít k ohrožení na životech, majet-

mailto:j.sabol44@gmail.com
mailto:hudzietzova@gmail.com


2 

 

ku a poškození životního prostředí. Je nezbytně nutné, aby odpovědné osoby a příslušné 

bezpečnostní složky byly připraveny na likvidaci takových událostí s cílem minimalizovat 

jejich důsledky. V současné době, kdy stále existuje reálné nebezpečí zneužití těchto látek pro 

teroristické účely, je nezbytné věnovat mimořádnou pozornost důkladnému zabezpečení 

těchto nebezpečných látek, aby se jich nemohly zmocnit nepovolané osoby, které by je mohly 

zneužít pro případné teroristické útoky nebo provést sabotáže na objektech nebo zařízeních, 

kde jsou tyto látky uložené.  

Vzhledem k tomu, že požadavky na zabezpečení nebezpečných látek se neustále 

zvyšují, což se projevuje i ve zpřísněných mezinárodních bezpečnostních standardech, které je 

zapotřebí transponovat do příslušných legislativních norem ČR. K implementaci těchto 

norem, které kladou stále větší nároky na znalosti a kvalifikaci personálu, je nezbytné zajistit 

odpovídající výchovu specialistu v rámci výuky na školách, specializovaných kursech a 

školeních, jakož i pořádáním odborných seminářů nebo workshopů. Při přípravě a zajištění 

výuky i dalších akcí zaměřených na zvyšování kvalifikace pracovníků v této oblasti se musí 

vycházet ze základních principů ochrany a bezpečnosti, přičemž je nutné přihlédnout ke 

specifickým faktorům a vlastnostem jednotlivých nebezpečných látek. Za nebezpečné látky 

považujeme takové látky, které jsou charakterizovány jednou nebo více vlastnostmi: hořla-

vost, výbušnost, toxicitu, žíravost, škodlivé zdraví, dráždivost, karcinogenita, mutagenita, 

nebezpečnost pro životní prostředí, a v neposlední řade i radioaktivitu [1]. Mezinárodní 

klasifikace nebezpečných látek do jednotlivých tříd, včetně jejich základních grafických 

symbolů, je uvedena v tab. 1. Každá z těchto skupin látek má určité specifické vlastnosti 

(např. chemické nebezpečné látky jsou vymezeny v zák. č. 59/2006 [2]), které se musí brát 

v úvahu za normálních situací a zejména za mimořádných situací, kde je nutno postupovat 

tak, aby se dopad nehody, havárie či teroristického útoku minimalizoval.  

Zvláštní postavení mezi nebezpečnými látkami zajímají radioaktivní látky, včetně 

samotných radioaktivních zdrojů, radioaktivního odpadu a jaderného paliva. Jejich 

nebezpečnost je vyvolána ionizujícím zářením, které emitují a které může způsobit zdravotní 

újmu ozářené osobě. Přitom toto ozáření může být v důsledku jak vnějšího pronikavého 

záření, tak i vlivem vnitřní kontaminace, kdy se radioaktivní látka dostane do organismu 

člověka inhalací nebo ingescí.   

 

2. VLASTNOSTI RADIOAKTIVNÍCH LÁTEK 

 

K tomu, abychom se mohli dostatečně chránit před škodlivými účinky ionizujícího 

záření, je nezbytně nutné získat základní poznatky o vlastnostech tohoto záření a 

radionuklidech, které při každé přeměně vysílají jednu nebo více nabitých částic nebo fotonů. 

Přitom daný radionuklid se zřídka vyskytuje nebo používá pouze jako čistý chemický prvek, 

je zpravidla součástí chemické sloučeniny, kterou potom nazýváme radioaktivní látkou.  

Zatímco fyzikální vlastnosti určitého radionuklidů nezávisí na složení chemické 

sloučeniny, kde je jedním z nuklidů, které ji tvoří, chování sloučeniny může být různorodé. 

Proto chemické vlastnosti radioaktivních látek jsou jednoznačně dány jejich složením, které 

má zásadní význam na působení těchto látek v organismu, kam se mohou dostat dýchacími 

cestami z kontaminovaného vzduchu nebo požití potravin, které obsahují tyto látky v určitých 

koncentracích.  

K pochopení biologických účinků ionizujícího záření je tedy potřebné znát nejenom 

vlastnosti záření, které dopadlo na člověka z okolních radioaktivních zdrojů, ale také 

parametry radioaktivní látky včetně fyzikálních vlastností samotného radionuklidu. Pro jejich 

charakterizování a popis byly zavedeny určité veličiny, a k nim přiřazené jednotky, pomocí 

nichž lze potom kvantifikovat zdroje záření, pole záření, interakce záření s látkou včetně 

takových projevů těchto interakcí jako je ionizace, předání energie a absorpce energie. 



3 

 

Tab. 1. Mezinárodní klasifikace nebezpečných látek a jejich základní grafické symboly.  

 

Třída 

nebezpečnosti 
Název nebezpečné látky  

Základní 

symbol 

Třída 1 Výbušné nebezpečné látky 
 

 
 

Třída 2 Plyny 
 

 
 

Třída 3 Hořlavé kapaliny 
 

 
 

Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky 
 

 
 

Třída 4.2 Samozápalné látky 
 

 
 

Třída 4.3 
Látky, které při styku s vodou vyvíjejí hořlavé 

plyny 
 

 

Třída 5.1 Látky podporující hoření 
 

 
 

Třída 5.2 Organické peroxidy 
 

 
 

Třída 6.1 Jedovaté látky 
 

 
 

Třída 6.2 Infekční látky  

 

Třída 7 Radioaktivní látky 
 

 
 

Třída 8 Žíravé látky 
 

 
 

Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty 
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Z hlediska posouzení míry nebezpečnosti určitého radioaktivního zářiče nebo látky je 

základní veličinou aktivita, kterou lze definovat vztahem 

   
  

  
       

kde dN je počet radioaktivních jader, které se rozpadnou během intervalu dt, přičemž N je 

celkový počet radioaktivních jader v radionuklidu o aktivitě A, a   je přeměnová (rozpadová) 

konstanta daného radionuklidu. 

Jednotkou aktivity v soustavě SI je reciproká sekunda (s
-1

), která odpovídá jedné 

přeměně (rozpadu) za jednu sekundu. Pro tuto jednotku se používá speciální název – 

becquerel, symbol Bq. Aktivita jednoho Bq je velmi malá, v praxi se obvykle setkáváme 

s mnohem vyššími aktivitami, které potom vyjadřujeme pomocí násobných normalizovaných 

předpon, jako k (kilo), mega (M), giga (giga) nebo tera (T), přičemž 

1 kBq = 10
3
 Bq, 1 MBq =  10

6
 Bq, 1 GBq =  10

9
 Bq, 1 TBq =  10

12
 Bq. 

Starší jednotkou aktivity, která se ještě v některých zemích stále do určité míry 

používá, a s níž se často setkáváme zejména ve starší literatuře, je curie (Ci). Tato jednotka 

odpovídající aktivitě 1 g Ra-226 je pro běžné používání naopak příliš vysoká. Aktivita 1 Ci 

totiž odpovídá 3,7x10
10

 Bq. Proto si zde pomáháme podílovými předponami jako piko (p), 

nano (n), mikro (µ), mili (m), kde zřejmě platí   

1 pCi = 10
-12

 Ci = 37 mBq, 1 µCi = 10
-6

 Ci = 37 kBq, 1 mCi = 10
-3

 Ci = MBq, 1 Ci = 37 GBq 

 Při nesprávném přepočítávání aktivity ze starých jednotek na nové (a naopak) může 

dojít k obrovské chybě, která může představovat několik řádů. Taková nedůslednost již 

způsobila nejednu nehodu nebo havárii jak v průmyslových, tak i v lékařských aplikacích. 

Zde se tato chyba projeví v nadměrném ozáření pacienta při diagnostických vyšetřeních nebo 

léčbě pomocí radiofarmak v nukleární medicíně a také při ozařování nádorů v radioterapii a 

brachyterapii.   

 Z hlediska posouzení časové závislosti počtu radioaktivních přeměn, je velmi 

důležitým parametrem radionuklidů jejich poločas rozpadu (T1/2), což je doba, za kterou se 

z původního počtu radioaktivních jader rozpadne jejich polovina. Z definičního vztahu 

aktivity lze pro poločas rozpadu odvodit vztah 

      
   

 
 

kde konstanta   se vyjadřuje v reciprokých jednotkách času, tj. s
-1

 nebo h
-1

, což odpovídá 

situaci, kdy poločas přeměny je udán v s nebo h.  

 Každý zdroj ionizujícího záření vytvoří ve svém okolí radiační pole, které lze popsat 

zejména takovými veličinami jako fluence částic a příkon fluence částic. Fluence částic 

odpovídá v zásadě počtu částic, které v daném bodě v radiačním poli dopadají na jednotkovou 

plochu. Na druhé straně, příkon fluence částic je definován jako fluence částic za jednotku 

času. Základními jednotkami těchto veličin jsou m
-2

 resp. m
-2

.s
-1

. 

 Pokud jde o interakce ionizujícího záření s látkou, je nutno přihlédnout k rozdílnému 

mechanismu příslušných procesů u přímo ionizujícího záření (nabitých částic) a nepřímo 

ionizujícího záření (fotonů a neutronů). 

U nabitých částic, které při průchodu prostředím ztrácejí svou energii více-méně 

kontinuálně, lze hovořit o dosahu nebo doběhu částic. Je to vlastně vzdálenost (celková dráha 

částice nebo její průmět), kterou příslušná částice urazí v dané látce, což bude zřejmě záviset 

nejenom na druhu částice a její energii, ale také na složení a vlastnostech prostředí.  
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Hlavní veličinou pro kvantifikaci interakce nabitých částic je lineární brzdná 

schopnost (S), která je definována jako  

   
  

  
 

kde dE je energie nabité částice na dráze její dráhy dl. Základní jednotkou je J.m
-1

, v praxi se 

však častěji používá jednotka keV.µm
-1

. 

 V případě nepřímo ionizujícího záření (nenabitých částic) nelze hovořit o jejich 

dosahu nebo doběhu, neboť jejich interakce probíhají s určitou pravděpodobnosti, kde daná 

částice může ztratit veškerou svou energii nebo část své energie, přičemž se může dále 

pohybovat (obvykle pod jiným úhlem) se zmenšenou energií. U těchto částic můžeme hovořit 

pouze o zeslabení, které závisí na jeho parametrech a složení látky. Jedná-li se o záření gama 

nebo rentgenové záření, užitečnou veličinou charakterizující pronikavou schopnost záření je 

polotloušťka. Je to vlastně taková vrstva látky nebo materiálu, která zeslabí původní úzký 

svazek záření na poloviční hodnotu (ve smyslu fluence nebo příkonu fluence). I v tomto 

případě, interakce bude záviset na energii fotonů a složení látky. Na obr. 1 je ilustrována 

velikost polotloušťky fotonového záření emitovaného Ir-192 a Co-60 pro beton, ocel, olovo, 

wolfram a uran [3,4]. 

 

Radionuklid 
Polotloušťka (mm) 

Beton Ocel Olovo Wolfram Uran 

Iridium-192 44,5 12,7 4,8 3,3 2,8 

Kobalt-60 60,5 21,6 12,5 7,9 6,9 

  

Obr. 1. Přibližné hodnoty polotloušťky pro Ir-192 a Co-60 v různých materiálech, které se 

často používají pro stínění.   

  Při výuce je potřeba zdůraznit, že u nepřímo ionizujícího záření nelze hovořit o dosahu 

určité konkrétní částice, ale pouze o zeslabení svazku takového záření. Oba parametry 

ionizujícího záření: dosah i polotloušťka, jsou důležité zejména s ohledem na hodnocení 

ozáření v důsledku vnějších zdrojů.  

 Výsledky interakce lze interpretovat z různých hledisek a tomu potom odpovídá i 

příslušná veličina, která může být dozimetrického charakteru nebo může odrážet biologické 

účinky záření. V prvním případě se jedna o čistě fyzikální veličiny, zatímco druhý případ se 

týká veličin, které obsahují příslušné váhové faktory zohledňující vliv různého druhu záření a 

také citlivost vybraných tkání nebo orgánů na ozáření.  

 Z dozimetrických veličin si zaslouží pozornost expozice, kerma a zejména 

absorbovaná dávka, která je výchozí veličinou i v radiační ochraně.  

 Expozice, která vyjadřuje ionizační účinky fotonového záření ve vzduchu, je v daném 

bodě definována podílem součtu nábojů dQ vytvořeného sekundárními elektrony uvolněnými 

fotony v objemovém elementu vzduchu dV a hmotnosti tohoto elementu dm, tj.  

   
  

  
 

Jednotkou expozice je C.kg
-1

, starou jednotkou, s níž se ještě občas setkáme je rengen (R). 

Jejich vzájemný vztah je 1 R = 2,54.10
-4

 C.kg
-1

. 
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Kerma je veličina, která se definuje pouze pro nepřímo ionizující záření a je dána 

vztahem 

   
     
  

 

kde dEkin je počáteční energie nabitých částic, která byla předána při interakci nenabitých 

částic s danou látkou. Jednotkou kermy je gray (Gy). Jeho vztah se starou jednotkou této 

veličiny je následující 1 Gy = 100 rem. 

Důležitá, a svým způsobem univerzální veličina jak pro potřeby dozimetrie, tak i 

radiační ochrany, absorbovaná dávka (nebo běžně jenom dávka) je definována jako 

   
  

  
 

kde dε je střední energie záření předaná v objemovém elementu látky dV, jehož hmotnost je 

dm. Jednotkou dávky je Gy, který se starou jednotkou dávky rad souvisí vztahem 1 Gy = 100 

rad. 

 U všech uvedených veličin se často používají jejich příkony, tj. změna v hodnotě 

veličiny za jednotku času, tj. 

         
  

  
          

  

  
          

  

  
 

Základními jednotkami těchto veličin jsou: A.kg
-1

 pro expoziční příkon, a Gy.s
.1

 pro kermový 

příkon a stejně tak i pro dávkový příkon.  

 V radiační ochraně, která se převážně zabývá kontrolou ozáření na relativně nízké 

úrovní ozáření, jež může vyvolat pouze stochastické biologické účinky. Při takovém ozáření u 

ozářené osoby může dojít k onemocnění rakovinou nad rámec jejího spontánního výskytu 

s určitou pravděpodobností, která je úměrná ekvivalentní dávce (jedná-li se o určitý orgán 

nebo tkáň) nebo celého těla (při celotělovém ozáření) [4].  

 Ekvivalentní dávka HT  je přitom charakterizována vztahem 

            

 

 

kde DT,R je součet středních dávek v orgánu T v důsledku \žřeny typu R a wR je radiační 

váhový faktor, které bere v potaz různý účinek různého záření. Tak např. pro fotonové záření 

a pro  záření beta je tento faktor roven 1, zatímco pro záření alfa je radiační váhový faktor 

roven 20. Jednotkou ekvivalentní dávky je sievert (Sv), kde s ohledem na nízkou radiační 

úroveň (tato veličina ani jednotka by se neměly používat pro vysoké úrovně ozáření, kde již 

dochází k deterministickým účinkům) se používají spíše jednotky µSv nebo mSv.  

 Efektivní dávka představuje sumu ekvivalentních dávek všech relevantních orgánu 

nebo tkání 

           

 

            

 

 

 

 

kde wT  je tkáňový váhový faktor, který závisí na radiosenzitivitě jednotlivých uvažovaných 

tkání a orgánů. Jednotkou efektivní dávky je také Sv. 

 Při ozáření osob vysokými úrovněmi se nad určitou prahovou hodnotou dávky začnou 

s pravděpodobností 1 projevovat tzv. deterministické účinky, které postihnou každou takto 

ozářenou osobu. Ke kvantifikaci se zde používá dávka a popis konkrétního ozáření.  
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3. POŽADAVKY NA VÝUKU V OBLASTI RADIOLOGICKÉ OCHRANY   

 

Hlavní cíle radiační ochrany spočívají v zásadě v zajištění adekvátní ochrany pracovníků a 

ostatních obyvatel, přičemž mezi prvořadé úkoly patří: 

a) Za normálních (plánovaných) situaci udržet ozáření osob na co nejnižší úrovni aplikací 

principu ALARA. V každém případě by však ozáření nemělo překročit stanovené dávkové 

limity nebo referenční úrovně, které jsou dané mezními hodnotami ekvivalentní a efektivní 

dávky. 

b) Při návrhu zařízení nebo zdroje záření, při projekci radiačního a jaderného, při jakékoli 

manipulaci nebo používání zdroje záření, a při přípravě pracovníků by se mělo postupovat 

tak, aby se pravděpodobnost nehody, havárie nebo jiné mimořádné radiační situace udržela na 

co nejnižší úrovni. Součásti tohoto úkolů je i příprava na radiologickou událost, kde by 

odpovídající personál měl být dostatečně připraven na to, aby minimalizoval dopad takové 

události na osoby i životní prostředí.   

V tomto směru by měla být organizována výuka i školení, kde se musí klást důraz 

nejenom na osvojení si příslušných poznatků a znalosti týkajících se vlastností záření, 

interakce záření s látkou, veličin a jednotek, jejich monitorování a interpretace výsledků 

měření, ale také na pochopení platné české legislativy a relevantních mezinárodních směrnic 

či doporučení. Zde je nanejvýš potřebné, aby posluchač nebo účastník kurzu porozuměl, 

jakým způsobem se příslušné požadavky mají interpretovat a jak je možné je splnit a dodržet.  

Pozornost by se měla věnovat především silným zdrojům záření, kde v případě nehody 

může dojít k závažným zdravotním účinkům na ozářené osoby. Aplikace nedůležitějších 

radioaktivních zdrojů v různých oblastech průmyslu, techniky a medicíny jsou uvedeny v tab. 

2, kde jsou také zmíněny typické rozsahy aktivit těchto radioaktivních zářičů. Tyto silné 

zářiče, které přicházejí v úvahu pro konstrukci radioaktivní disperzní zbraně, musí být řádně 

zabezpečeny, aby se nemohly dostat do nepovolaných rukou [5,6].  
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Výuka resp. školení by měly na vhodné a srozumitelné úrovní zahrnout především 

následující okruhy 

 Vlastnosti ionizujícího záření a zdrojů tohoto záření, 

 Interakce záření s látkou včetně jeho pronikavých a stínicích vlastností, 

 Zdroje záření s ohledem na jejich charakter (uzavřené zářiče, otevřené 

radioaktivní zdroje) a možné šíření radioaktivních látek, 

 Veličiny a jednotky sloužící ke kvantifikaci záření, zdrojů záření a působení 

záření na látku a člověka (dozimetrické veličiny a veličiny používané 

v radiační ochraně), 

 Principy monitorování a měření záření (monitorování osob, monitorování 

pracoviště a životního prostředí), 

 Biologické účinky záření (stochastické a deterministické), 

 Zásady ochrany osob před zářením v souladu s příslušnými legislativními 

dokumenty, zejména vyhláškami SÚJB, případně i relevantními 

mezinárodními dokumenty zejména pak příslušných směrnic EU a doporučení 

IAEA. 

 

4. VÝUKA A OSVĚTA ZAMĚŘENÁ NA RADIOLOGICKÝ TERORISMUS 

 

Nebezpečí radiologického terorismu je stále aktuální a nelze ho zcela vyloučit. Počítá 

s tím i Bezpečnostní strategie ČR, kde se zdůrazňují hlavně preventivní opatření, a poukazuje 

na nutnost odpovídající připravenosti na tyto hrozby. V mezinárodním kontextu je tato oblast 

také sledována a podnikány příslušné kroky k tomu, aby se vysoce aktivní radioaktivní a 

jaderné materiály přísně držely pod kontrolou a aby všechny země byly schopny na 

mimořádné situace reagovat a spolu své akce koordinovat.  

O tom, že se neustále setkáváme s pokusy nezákonné přepravy radioaktivních a 

jaderných materiálů, svědčí databáze Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA), 

která takové případy pečlivě sleduje a eviduje. V souladu s kategorizací radioaktivních zdrojů 

podle stupně nebezpečnosti se zvláštní pozornost věnuje především zdrojů kategorie 1 a 2. U 

kategorie 1 se jedná zejména o radioaktivní zdroje použité v radioaktivních termoelektrických 

generátorech a v průmyslových ozařovačích. Příkladem zdrojů kategorie 2 jsou radioaktivní 

zdroje využívané v radioterapii a v defektoskopii.  

Takové zdroje by se měly přísně kontrolovat, což by mělo zahrnovat jak jejich 

samotnou výrobu, dopravu, export a import, a zejména jejich vlastní aplikace, tak i jejich 

likvidaci, uložení na pracoviště nebo jiné operace zaměřené na to, aby i zdroje po uplynutí 

jejich životnosti byly řádně zabezpečeny. 

Zvláštní kategorii radioaktivních zdrojů představují opuštěné zdroje. Tyto zdroje buď 

nikdy nebyly řádně pod kontrolou (nebylo na ně vydáno povolení), nebo se jedná o zdroje, 

které se ztratily a pak byly nalezeny a nenahlásily se dozornému orgánu. Pokud nějaký silný 

zářič, jako např. defektoskopický zdroj, který se ztratil při jeho přepravě na místo určení, 

najde někdo, kdo si není vědom jeho nebezpečnosti, může se taková osoba ozářit a tak obdržet 

i smrtelnou dávku. Takové situace se stále občas stávají a jejich dopad na zdraví nic 

netušících lidí je v řadě případů devastující. Plyne to do značné míry z toho, že obyvatelstvo 

nemá někdy ani elementární znalosti a povědomí o nebezpečných předmětech nebo látkách, 

které jsou obvykle označeny varovným symbolem. Určitá osvěta přes masové sdělovací 

prostředky by byla v tomto směru nanejvýš potřebná.  

Informace z databáze IAEA je vidět, že případy záchytu nelegálně přepravovaných 

radioaktivních a jaderných materiálů se ještě stále vyskytují (obr. 1) [7]. Kontrola na 

hraničních přechodech nebo letištích do značné míry napomáhá odhalení takových pokusů a 

zachycení nebezpečných radioaktivních látek. 
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Obr. 1 Informace z database IAEA dokumentující nebezpečí, které hrozí z nezákonné 

přepravy radioaktivních a jaderných materiál ve světě.  

 

Ve výuce a další osvětové činnosti je třeba se zaměřit i na konkrétní možnosti ochrany 

před důsledky radiologických havárií nebo i radiologického útoku s použitím radiologické 

disperzní zbraně neboli tzv. špinavé bomby. V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že 

k ozáření osob dochází jak v důsledku vnějšího záření emitovaného radioaktivním zdrojem, 

tak i k vnitřnímu ozáření, k němuž dochází při vstupu radioaktivní látky do lidského 

organismu cestou dýchací nebo ingescí kontaminované vody či potravin. Na rozdíl od 

vnějšího ozáření, které působí pouze po dobu vystaveni se vnějším radiačním zdrojů, vnitřní 

radioaktivní kontaminace přispívá k ozáření během celé doby, kdy se radionuklid nachází 

v těle. V závislosti na metabolismu příslušné radioaktivní látky a na poločasu přeměny, může 

toto ozáření trvat i značně dlouho po té, co k vnitřní kontaminaci došlo.  

Každý by měl vědět alespoň základní postupy, které vedou ke snížení výsledného 

ozáření v daných specifických podmínkách. U ochrany před vnějším ozářením je to 

především ochrana časem, vzdáleností a stíněním, zatímco v případě radioaktivně 

zamořeného prostředí jakýkoli respirační ochranný prostředek může značně snížit příjem 

radioaktivní látky a tím i celkové ozáření.  

Pracoviště využívající radiační a jaderné technologie by měla zajistit adekvátní školení 

nejenom pracovníků, kteří, v rámci své pracovní náplně nebo zařazení, přicházejí do styku 

s radioaktivními zdroji, ale určitou přístupnou formou by o základech radiační ochrany měli 

být proškoleni i další pracovníci. Obyvatelstvo v okruhu jaderně energetických zařízení musí 

mít rovněž představu o nebezpečí v případě havárie a příslušných ochranných opatřeních. 

  

5. ZÁVĚR 

 

Ukazuje se, že výuka na školách v oblasti nebezpečných a zvláště radioaktivních látek není 

dostatečná a že ani na vysokých školách se studenti nedovědí vždy dostatek informací o 
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nebezpečí, které je spojeno s těmito látkami, a neznají základní principy ochrany před 

takovým nebezpečím. Je proto žádoucí kompenzovat tyto nedostatky přednáškami, kurzy 

nebo školeními či semináři, které by přístupnou formou poskytly potřebné informace jak 

pracovníkům, kteří potenciálně mohou s těmito látkami přijít do styku, tak i široké veřejnosti. 

Obvykle se zde setkáváme se dvěma extrémy: jeden je charakterizována fobií před vším, co 

nese pečeť něčeho jaderného či radioaktivního, a druhý spočívající v podcenění ozáření 

v případě styku nebo manipulace s radioaktivními zářiči.  
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