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Úvod

Publikace shrnuje vybrané informace o ozá°ení populace p°írodními zdroji, zdravotních dopadech, které se mohou objevit v této souvislosti b¥hem lidského ºivota a snaze t¥mto zdravotním
dopad·m p°edejít. Je lozockou otázkou, zda regulovat p°írodní zdroj a vynakládat na takovou
regulaci nan£ní prost°edky. Pokud v²ak m·ºe dojít k ozá°ení obyvatel dávkami, srovnatelnými
s povolenými limity pro radia£ní pracovníky, protoºe s materiálem obsahujícím p°írodní radionuklidy n¥jakým zp·sobem nakládáme ve prosp¥ch £lov¥ka (ve stavebnictví apod.) a riziko
moºnosti incidence onemocn¥ní v d·sledku ozá°ení (újmy) pro n¥ nar·stá, otázka p°estává být
losockou a stává se ryze praktickou.
Odpov¥dné orgány státní správy se touto problematikou zabývají, nebo´ vycházejí ze správného
p°edpokladu, ºe prevence formou v£asné regulace, vy²²í informovanost a vzd¥lanost v oblasti p°írodní radioaktivity mezi ob£any povedou zcela jist¥ ke sníºení zdravotní újmy. Pod¥kování pat°í
p°edev²ím Ministerstvu pr·myslu a obchodu R, které takovéto aktivity podporuje nan£n¥ a
SÚJB za jejich realizaci.
Problematika p°írodních zdroj· ozá°ení je velmi ²iroká a shromáºd¥ní ve²kerých informací by vyºadovalo mnohadílnou encyklopedii. Soubor jedenácti kapitol této publikace p°edstavuje pouhý
pr·°ez vybraných informací o základech fyziky ionizujícího zá°ení, pouºívaných veli£inách a zdravotních ú£incích. Popisuje konkrétní p°írodní zdroje a sou£asné zp·soby jejich regulace, které
zahrnují metody m¥°ení, m¥°ící techniku a postupy p°i hodnocení m¥°ení. Popisované oblasti
regulace se týkají p°edev²ím hodnocení stavebních materiál·, obsahu p°írodních radionuklid·
v pitné vod¥, stanovení rizika daného geologickou situací na stavebním pozemku a ve stavbách
a také na pracovi²tích, kde m·ºe dojít k ozá°ení z p°írodních zdroj·.
Publikace byla sepsána kolektivem autor·, kte°í si p°ejí, aby text, otázky a praktické p°íklady
p°isp¥ly k lep²ímu pochopení vlastností p°írodních radionuklid·, zp·sobu jejich m¥°ení a hodnocení a ve nále odhadu jejich zdravotních dopad·. íselné vyjád°ení odhad· efektivních dávek
m·ºe demonstrovat opodstatn¥ní regulace p°írodního ozá°ení.
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P°írodní zdroje ionizujícího zá°ení (NORM  Naturally Occuring Radioactive Materials) zp·sobují podstatnou £ást ozá°ení lidské populace. V¥decká komise Spojených národ· pro efekty
ionizujícího zá°ení udává, ºe p°írodní zdroje celosv¥tov¥ p·sobí 80 % dávky, kterou je populace
ozá°ena. V zemích s rozvinutou radiodiagnostikou je to mén¥, nap°. v USA okolo 50 %, ale
to nem¥ní nic na skute£nosti, ºe regulaci ozá°ení z p°írodních zdroj· je celosv¥tov¥ v¥nována
velká pozornost. V R p°edstavuje podíl p°írodního ozá°ení tém¥° 70 % p°edev²ím v d·sledku
vysoké koncentrace radonu v n¥kterých budovách. Tyto koncentrace jsou zp·sobeny relativn¥
vy²²í koncentrací p°írodních radionuklid· v geologickém podloºí (viz kap. 5) a v poslední dob¥ i
nesprávnými postupy p°i snaze o energetické úspory p°i zateplování objekt·.
Evropská unie v¥nuje problematice ozá°ení z p°írodních zdroj· velkou pozornost a nazna£uje
váhu, se kterou je nutné se touto problematikou zabývat. Sm¥rnice rady 2013/51/EURATOM
je v¥nována radioaktivním látkám ve vod¥ ur£ené k lidské pot°eb¥. Sm¥rnice rady 2013/59/EURATOM obsahuje základní bezpe£nostní standardy ochrany p°ed nebezpe£ím vystavení ionizujícímu zá°ení. P°íloha XIII této sm¥rnice obsahuje orienta£ní seznam druh· stavebních materiál·
zvaºovaných s ohledem na jimi emitované gama zá°ení. P°íloha XVII je pak v¥nována ozá°ení
v d·sledku kontaminace oblastí zbytkovým radioaktivním materiálem a ozá°ení p°írodními zdroji
zá°ení, v£etn¥ expozice radonu (222 Rn ) a thoronu (220 Rn ) uvnit° budov na pracovi²tích, v obytných domech a jiných budovách, zevního ozá°ení ze stavebních materiál· uvnit° budov a ozá°ení
komoditami, s výjimkou potravin, krmiv a pitné vody, které zahrnují mimo jiné i p°írodní radionuklidy.
V R ve²el v platnost od 1. 1. 2017 zákon £. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále AZ), který nahradil zákon £. 18/1997 Sb. Na atomový zákon navazuje °ada provád¥cích právních p°edpis·, z nichº
z hlediska NORM je nejd·leºit¥j²í vyhlá²ka £. 422/2016 Sb., o radia£ní ochran¥ a zabezpe£ení
radionuklidového zdroje (dále v této kapitole jen Vyhlá²ka).
Do konce roku 2019 byl realizován Radonový program R, tzv. Ak£ní plán, který jiº velkou
m¥rou p°isp¥l k prozkoumanosti míry ozá°ení z p°írodních zdroj· v obytných a pobytových prostorách v domech i na pracovi²tích. Zárove¬ p°isp¥l k regulaci ozá°ení, nebo´ cílem Radonového
programu je sníºení po£tu úmrtí na rakovinu plic, zp·sobenou zvý²eným ozá°ením od radonu a
p°edev²ím jeho produkt· p°em¥ny. Nyní je v b¥hu Národní ak£ní plán pro regulaci ozá°ení z radonu (RANAP), který navazuje na Radonové programy eské republiky, které byly realizovány
na základ¥ usnesení vlády v letech 2000 aº 2009 a v letech 2010 aº 2019.
K dodrºování ustanovení atomového zákona a provád¥cích právních p°edpis· jsou drºitel·m
povolení nápomocna metodická doporu£ení SÚJB °ady DR-RO-5.0 aº DR-RO-5.3, jejichº p°e10
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hled je uveden níºe. V²echna doporu£ení jsou p°ístupná na stránkách SÚJB v £ásti v¥nované
publikacím SÚJB a v sekci P°írodní zdroje ionizujícího zá°ení (https://www.sujb.cz/radiacniochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/aktualne-platna-doporuceni-sujb/).

• DR-RO-5.0 M¥°ení a hodnocení ozá°ení z p°írodních zdroj· zá°ení ve stavbách s obytnými
nebo pobytovými místnostmi, ú£innost od 1. 4. 2018.
• DR-RO-5.0 Stanovení radonového indexu pozemku, ú£innost od 12. 12. 2017.
• DR-RO-5.1 M¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· v pitné vod¥ pro ve°ejnou
pot°ebu a v balené vod¥, ú£innost od 1. 11. 2017.
• DR-RO-5.2 Stanovování osobních dávek pracovník· na pracovi²tích s moºným zvý²eným
ozá°ením z radonu, ú£innost od 1. 3. 2018.
• DR-RO-5.2 Stanovování osobních dávek pracovník· na pracovi²tích s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu, ú£innost od 1. 3. 2018.
• DR-RO-5.2 M¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· ve stavebním materiálu,
ú£innost od 1. 11. 2017.
• DR-RO-5.3 M¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· v radioaktivní látce uvol¬ované z pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení podle  95
odst. 1 písm. b) atomového zákona, ú£innost od 1. 12. 2017.
• Postupy k identikaci pracovi²´ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu pro implementaci
£l. 54 odst. 2 písm. a) sm¥rnice Rady EU 2013/59/EURATOM, £erven 2017.
Problematika pracovi²´, kde m·ºe dojít k ozá°ení z p°írodního zdroje, která je obsahem AZ a
Vyhlá²ky, je stru£n¥ nastín¥na v následujících podkapitolách této kapitoly, legislativní poºadavky
v oblasti ozá°ení z p°írodních zdroj· jsou detailn¥ zahrnuty v kapitolách: ochrana p°ed p°írodními
radionuklidy ve stavebním materiálu v kap. 7, ochrana p°ed p°írodními radionuklidy ve vod¥ v
kap. 8, stanovení radonového indexu pozemku v kap. 9 a ochrana fyzické osoby p°ed p°írodním
ozá°ením ve stavb¥ v kap. 10. Detailn¥ji popsána jsou pracovi²t¥ s moºností ozá°ení z p°írodních
zdroj· v kap. 11. Konkrétní paragrafy AZ a Vyhlá²ky, která ustanovují postupy a povinnosti v
p°ípad¥ pracovi²´ s p°írodními zdroji ionizujícího zá°ení, jsou shrnuty v tabulce A.1 v P°íloze A.

1.1

Pracovi²t¥ s p°írodními zdroji ionizujícího zá°ení

Pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení existují v rámci:

plánované expozi£ní situace
o pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení,
- paluba letadla p°i letu ve vý²ce nad 8 km (není p°edm¥tem této publikace),
- pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu (pracovi²t¥
jsou denována  87 Vyhlá²ky a uvol¬ování radioaktivní látky z tohoto pracovi²t¥
není p°edm¥tem této publikace),
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o pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje.
Pro optimalizaci ozá°ení pracovník· p°i plánované expozi£ní situaci drºitel povolení stanoví p°íslu²né dávkové optimaliza£ní meze pro stanovené £asové období v programu monitorování.

existující expozi£ní situace
o pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu
o pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z radonu.
Kaºdý, kdo vykonává £innosti v rámci existující expozi£ní situace, je povinen pro optimalizaci
radia£ní ochrany obyvatelstva a radia£ních pracovník· pouºívat referen£ní úrovn¥ a optimalizaci
p°ednostn¥ zam¥°it na ozá°ení p°esahující referen£ní úrove¬.
Provád¥ní osobní dozimetrie a stanovování efektivních dávek na pracovi²ti s moºností zvý²eného
ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení (NORM + paluba letadel) a na pracovi²ti s moºným zvý²eným
ozá°ením z radonu a m¥°ení a hodnocení obsahu radionuklid· v radioaktivní látce uvol¬ované
z pracovi²t¥ NORM je vykonáváním sluºby významné z hlediska radia£ní ochrany a podléhá
povolení Ú°adu ( 9 odst. 2, písm. h) AZ). Subjekt, provád¥jící tuto sluºbu, musí mít zaveden
Program zaji²t¥ní radia£ní ochrany (p°íl. 1, písm. h) AZ) a doloºit personální, p°ístrojové a
metrologické zaji²t¥ní povolované £innosti.
Samoz°ejmostí je pouºívání ov¥°ených m¥°idel a postup·, které jsou v souladu s obsahem Metodických doporu£ení SÚJB.

1.2

Pracovi²t¥ v rámci plánovaných expozi£ních situací

Na takovém pracovi²ti mimo jiné je pot°eba vymezit pracovi²t¥ nebo jeho £ást, kde m·ºe efektivní
dávka pracovníka p°ekro£it 6 mSv za rok, ozna£it je a zabezpe£it proti vstupu nepovolaného;
za°adit svého pracovníka jako radia£ního pracovníka kategorie A; zajistit zpracování
postupu monitorování pracovi²t¥ a pracovník· a zajistit vedení dokumentace o rozsahu a zp·sobu
zaji²t¥ní radia£ní ochrany.

Pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení
Na pracovi²ti s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu musí být
provedeno m¥°ení k posouzení, zda jsou p°ekro£eny referen£ní úrovn¥

• 300 Bq ·m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu v ovzdu²í p°i výkonu práce,
nebo
• 1 mSv za rok pro efektivní dávku, která nezahrnuje dávku obdrºenou z ozá°ení z
p°írodního pozadí a z ozá°ení radonem a z produkt· jeho p°em¥ny ( 88 Vyhlá²ky, odst.
2).
Pokud tyto úrovn¥ p°ekro£eny mohou být nebo jsou, musí být na základ¥ opakovaného m¥°ení a
evidence doby pobytu na pracovi²ti stanoveny osobní dávky pracovníka a to opakovan¥ v kaºdém
kalendá°ním roce ( 88 Vyhlá²ky, odst. 5), pokud nedojde na pracovi²ti ke zm¥n¥ p·vodních
podmínek. Tehdy je nutné situaci posoudit znovu.
12
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Zp·sob m¥°ení za ú£elem stanovení osobních dávek ( 88 Vyhlá²ky, odst. 1) pracovníka, který:
a) nakládá s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu na pracovi²ti
NORM, musí zahrnovat m¥°ení:

• p°íkonu prostorového dávkového ekvivalentu,
• pr·m¥rných objemových aktivit radionuklid· v ovzdu²í,
• povrchové kontaminace na pracovi²ti
a evidenci doby pobytu;
b) je £lenem letecké posádky na palub¥ letadla p°i letu ve vý²ce nad 8 km, musí zahrnovat
stanovení:

• míry ú£asti pracovníka na jednotlivých letech;
• letových charakteristik a
• parametr· d·leºitých pro výpo£et efektivní dávky
a to opakovan¥ za kaºdý kalendá°ní rok.
Postupy m¥°ení na pracovi²ti a) lze rozd¥lit podle moºné expozice pracovník· na postupy k
ur£ení efektivní dávky v d·sledku:

• inhalace radonu a produkt· jeho p°em¥ny,
• zevního ozá°ení zá°ením gama,
• inhalace p°írodních radionuklid· (krom¥ radonu a produkt· jeho p°em¥ny),
• ozá°ení k·ºe z povrchové kontaminace p°írodními radionuklidy.

Pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje
Pokud je na pracovi²ti s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení prokázaná moºnost p°ekro£ení ro£ní efektivní dávky 6 mSv, stává se pracovi²t¥ pracovi²t¥m se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje. Na takovém pracovi²ti je mimo jiné pot°eba vymezit pracovi²t¥ nebo
jeho £ást, kde m·ºe efektivní dávka pracovníka p°ekro£it 6 mSv za rok, ozna£it je a zabezpe£it
proti vstupu nepovolané osoby; za°adit zde pracujícího zam¥stnance jako radia£ního pracovníka
kategorie A; zajistit zpracování postupu monitorování pracovi²t¥ a pracovník· a zajistit vedení
dokumentace o rozsahu a zp·sobu zaji²t¥ní radia£ní ochrany.

1.3

Pracovi²t¥ v rámci existujících expozi£ních situací

V rámci existujících situací m·ºe dojít na pracovi²ti k ozá°ení z radonu, jehoº zdrojem m·ºe
být pracovní ovzdu²í ve stavbách, voda nebo stavební materiál.
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1.3.1

Pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu

Pracovi²t¥m s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu jsou podle  96 AZ:

• pracovi²t¥ v podzemí,
• pracovi²t¥, na n¥mº je £erpáním, shromaº¤ováním nebo jiným obdobným zp·sobem nakládáno s vodou z podzemního zdroje, zejména £erpací stanice, láze¬ské za°ízení, stá£írna,
úpravna vody nebo vodojem,
• pracovi²t¥ umíst¥né v podzemním nebo prvním nadzemním podlaºí budovy, jejichº vý£et
stanoví p°íloha £. 25 Vyhlá²ky.
Provozovatel pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu je povinen oznamovat Ú°adu
informace o pracovi²ti, zajistit m¥°ení za ú£elem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovi²ti a evidenci výsledk· m¥°ení a efektivní dávky pracovníka, s výjimkou pracovi²t¥, kde
doba pobytu pracovníka na pracovi²ti nep°ekro£í 100 hodin za rok. Pokud dojde k p°ekro£ení
referen£ní úrovn¥ OAR 300 Bq · m−3 , je provozovatel povinnen zajistit optimalizaci RO.
M¥°ení a hodnocení ozá°ení z p°írodních zdroj· zde zahrnuje:

• m¥°ení objemové aktivity radonu (OAR),
• m¥°ení p°íkonu fotonového dávkového ekvivalentu,
• pomocná m¥°ení (nap°. teplotních a ventila£ních podmínek).
M¥°ení na t¥chto pracovi²tích je rozd¥leno do následujících etap (viz kap. 11):

• p°edb¥ºné m¥°ení (pouze na pracovi²tích v podzemí),
• první m¥°ení,
• opakované m¥°ení,
• m¥°ení opakované v kaºdém kalendá°ním roce.
Nejd·leºit¥j²ím cílem opakovaných m¥°ení je ur£it efektivní dávky, a tedy zdravotní riziko pracovník· co nejp°esn¥ji. P°itom se ale posuzuje nikoliv p°ekro£ení referen£ní hodnoty jako takové,
ale moºnost jejího p°ekro£ení.
M¥°ení OAR by m¥lo vºdy probíhat za uºivatelských expozi£ních podmínek. Nej£ast¥ji je doba
m¥°ení integrálními detektory voleny v rozmezí 2 m¥síce aº jeden rok, v p°ípad¥ krátkodobých
m¥°ení se pouºijí nejlépe kontinuální monitory nebo elektretové detektory (celková doba m¥°ení
OAR nesmí být krat²í neº 40 hodin), krátkodobá m¥°ení se neprovád¥jí v lét¥.
P°íkon fotonového dávkového ekvivalentu charakterizuje úrove¬ zevního ozá°ení z p°írodního pozadí a stavebních materiál· ve stavb¥ a o poli zá°ení gama ve vnit°ních prostorách stavby se
p°edpokládá, ºe není £asov¥ prom¥nné. Pro hodnocení maximálního p°íkonu fotonového dávkového ekvivalentu ve vztahu k referen£ním hodnotám stanoveným Vyhlá²kou je rozhodující jeho
hodnota ve vý²ce 1 m nad podlahou a ve vzdálenosti 0,5 m od st¥ny.

Na pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu musí být provád¥no m¥°ení k
posouzení, zda je p°ekro£ena referen£ní úrove¬ 300 Bq · m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu
14
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radonu p°i skute£né dob¥ pobytu pracovníka na pracovi²ti, maximáln¥ v délce 2 000 hodin za 12
m¥síc·. V p°ípad¥, ºe dojde k p°ekro£ení referen£ní úrovn¥, je posuzována moºnost p°ekro£ení
efektivní dávky 6 mSv. Pokud je tato moºnost prokázána, musí být m¥°ení a stanovení efektivní
dávky provád¥no kaºdoro£n¥.
P°i p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ 300 Bq · m−3 musí být provedena optimalizace RO na pracovi²ti ( 95 Vyhlá²ky, odst. 1) a následná opat°ení, vedoucí ke sníºení koncentrací radonu, která
nej£ast¥ji znamenají úpravu pracovi²t¥ nebo zlep²ení ventila£ních pom¥r·.
(P°i sníºení objemové aktivity radonu o 100 Bq · m−3 v místnosti a p°i ro£ním pobytu osoby v
tomto prost°edí po dobu 2000 hodin dojde k odvrácení efektivní dávky pro 1 osobu p°ibliºn¥ o
0,6 mSv ro£n¥.)
Pokud m·ºe na pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu ozá°ení pracovníka p°ekro£it
efektivní dávku 6 mSv za rok, pracovi²t¥ se povaºuje za pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z
radonu.
1.3.2

Pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z radonu

Kaºdý, kdo vykonává £innost na pracovi²ti se zvý²eným ozá°ením z radonu, je povinen mimo jiné
uplat¬ovat limity pro radia£ní pracovníky; vymezit pracovi²t¥ nebo jeho £ást, kde m·ºe efektivní
dávka pracovníka p°ekro£it 6 mSv za rok. Dále zajistit zpracování postupu monitorování a
zajistit vedení dokumentace o rozsahu a zp·sobu zaji²t¥ní radia£ní ochrany.
1.4

Optimalizace ozá°ení pracovník· na pracovi²tích s moºným
ozá°ením z p°írodního zdroje

Pro optimalizaci ozá°ení pracovník· p°i plánované expozi£ní situaci drºitel povolení stanoví
p°íslu²né dávkové optimaliza£ní meze pro stanovené £asové období v programu monitorování.
Kaºdý, kdo vykonává £innosti v rámci existující expozi£ní situace, je povinen pro optimalizaci radia£ní ochrany obyvatelstva a radia£ních pracovník· pouºívat referen£ní úrovn¥ a
optimalizaci p°ednostn¥ zam¥°it na ozá°ení p°esahující referen£ní úrove¬. Kaºdý, kdo vykonává
radia£ní £innost, je povinen zajistit, aby v d·sledku této £innosti, a to i v p°ípad¥ nahromad¥ní radioaktivní látky uvol¬ované z pracovi²t¥, byla p°i optimalizaci radia£ní ochrany pouºita
dávková optimaliza£ní mez pro reprezentativní osobu 0,25 mSv za rok.
Pokud po provedení optimalizace radia£ní ochrany m·ºe na pracovi²ti s moºností zvý²eného
ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení p°ekro£it ozá°ení pracovníka efektivní dávku 6 mSv za rok,
pracovi²t¥ se povaºuje za pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje zá°ení.
V p°ípad¥ pracovi²t¥ s moºným ozá°ením z radonu musí být provád¥na optimalizace, pokud je
p°ekro£ena referen£ní úrove¬.
V p°íloze této publikace naleznete p°ehledovou tabulku (A.1), která shrnuje nejd·leºit¥j²í ustanovení nové atomové legislativy v souvislosti s ozá°ením z p°írodního zdroje.
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Kapitola 2
Základy fyziky ionizujícího zá°ení pro
pot°eby radia£ní ochrany

2.1
2.1.1

Vlastnosti nejd·leºit¥j²ích £ástic ionizujícího zá°ení
T¥ºké nabité £ástice

T¥ºkými kladn¥ nabitými £ásticemi budeme rozum¥t £ástice sloºené s nukleon· (jednoho nebo
n¥kolika). Nejjednodu²²í takovou £ásticí je proton, dále sem pat°í deuteron, triton, £ástice α,
jádra 3 H , 3 He a obecn¥ libovolné t¥º²í kladné ionty.

Proton je z hlediska £ásticové fyziky nejleh£í (a jediný stabilní) baryon. Nese jeden elementární

kladný náboj. Jeho klidová hmotnost je mp = 1,6726·10−27 kg. Protony lze chápat jako jádra
atomu vodíku, která ztratila své orbitální elektrony, a také se tímto zp·sobem, tedy ionizací
atom· vodíku, nej£ast¥ji získávají. I kdyº jsou jedním ze základních stavebních kamen· jádra,
nepat°í mezi £ástice emitované p°i samovolných p°em¥nách jader (p°esn¥ji °e£eno protonová
radioaktivita existuje, byla objevena v roce 1962 v SÚJV Dubna, ale nemá praktický význam
jako zdroj ionizujícího zá°ení). V p°írod¥ lze volné protony pozorovat v kosmickém zá°ení.

Deuteron je £ástice tvo°ená jedním protonem a jedním neutronem, tedy jádro t¥ºkého vodíku,
deuteria (Z = 1, A = 2). To znamená, ºe má také jeden elementární náboj jako proton, ale
p°ibliºn¥ dvojnásobnou hmotnost. Lze jej získat v jaderných reakcích (ale vzhledem k malé
vazbové energii jsou reakce s emisí deuteronu pom¥rn¥ vzácné) a ionizací deuteria, zejména
v iontových zdrojích urychlova£· £ástic.

Triton je jádro nejt¥º²ího izotopu vodíku (tritia), skládá se z protonu a dvou neutron·. Na

rozdíl od protonu a deuteronu je nestabilní  p°em¥¬uje se β − na 3 He s polo£asem 12,35 rok·.
Vzniká v n¥kterých jaderných reakcích, a jak jiº bylo poznamenáno, jeho stopová mnoºství jsou
produkována v atmosfé°e v reakcích s £ásticemi kosmického zá°ení.

ástice α je v podstat¥ jádro 4 He, skládá se tedy ze dvou proton· a dvou neutron· a nese dva

elementární náboje. ástice α je ve srovnání s okolními jadernými útvary velmi stabilní.

Mezi t¥ºké kladn¥ nabité £ástice lze za°adit v podstat¥ libovolný ionizovaný atom, tj. atom
zbavený jednoho nebo n¥kolika svých orbitálních elektron·. Lze je produkovat v iontových zdrojích urychlova£· £ástic a urychlovat. D·leºitým zdrojem t¥ºkých iont· je ²t¥pná reakce na t¥ºkých
jádrech.
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2.1.2

Neutron

Podobn¥ jako proton pat°í i neutron mezi baryony. Jeho klidová hmotnost je v¥t²í neº hmotnost
protonu: mn = 1,6749·10−27 kg. Je jednou ze základních stavebních £ástic atomového jádra, ve
volném stavu je ale nestabilní a p°em¥¬uje se procesem β − s polo£asem 10,6 minut na proton,
elektron a elektronové antineutrino. Volný neutron p°i pr·chodu hmotným prost°edím z·stává
ve volném stavu jen po velmi krátkou dobu °ádu µs aº ms, pak je pohlcen n¥kterým jádrem.
V r·zných aplikacích, nap°. v jaderných reaktorech, mají zna£ný význam zejména tzv. tepelné
neutrony (tj. neutrony s energiemi 0,002  0,5 eV).
V p°írod¥ se s neutrony setkáváme jako s jednou ze sloºek sekundárního kosmického zá°ení a v nepatrném mnoºství i v d·sledku spontánního ²t¥pení a jaderných reakcí na n¥kterých nuklidech
obsaºených v horninách. Um¥le je lze produkovat v radionuklidových zdrojích na bázi jaderné reakce (α, n), nej£ast¥ji na berylliu, a na bázi spontánního ²t¥pení jader 252 Cf , dále v neutronových
generátorech, zaloºených na jaderných reakcích produkujících neutrony na ter£ících urychlova£·
nabitých £ástic, a v jaderných reaktorech.
2.1.3

Elektron a pozitron

Pokud neuvaºujeme neutrina, jsou elektrony a jejich anti£ástice pozitrony nejleh£í známé £ástice
s nenulovou klidovou hmotností. Klidová hmotnost elektronu je tém¥° 2000x men²í neº klidová
hmotnost nukleon·: me0 = 9,1096·10−31 kg. Odtud plyne, ºe s rostoucí energií rychle roste relativistická hmotnost, na elektronu lze nejd°íve pozorovat relativistické odchylky od klasické mechaniky. P°i v¥t²in¥ výpo£t· týkajících se elektron· je proto t°eba d·sledn¥ uvaºovat relativistické
vztahy. Náboj elektronu je elementární náboj e, dále ned¥litelný a platí e =  1,6022·1019 C.
Elektrony a pozitrony jsou v p°írod¥ obsaºeny v kosmickém zá°ení. Emitují se p°i radioaktivní
p°em¥n¥ (β − , respektive β + ); °adu β − aktivních radionuklid· je moºné najít také v p°írodních
materiálech. Elektronové urychlova£e mají významný aplika£ní potenciál, mimo jiné i v medicín¥.
Pár elektronpozitron je nejznám¥j²í a nej£ast¥ji se vyskytující dvojice £ásticeanti£ástice. Obvyklým osudem pozitronu v na²em sv¥t¥, tvo°eném hmotou a ne antihmotou, je jeho zpomalení
na nízkou energii ionizací a excitací atom· látky, kterou prochází, následované p°i st°etnutí s elektronem anihilací za vzniku dvou foton·, kaºdý s energií 0,511 MeV, které se rozletují v opa£ných
sm¥rech (ve vakuu  nap°. ve vesmíru  je ov²em doba ºivota pozitronu stejná jako elektronu,
tj. nekone£ná).
2.1.4

Foton

Fotony jsou kvanta elektromagnetického pole. Jedná se o stabilní £ástice, které interagují výhradn¥ elektromagneticky. Mají nulovou klidovou hmotnost a pohybují se tedy rychlostí sv¥tla.
Pro jejich energii E a hybnost p platí vztahy:

E = h · ν;

p=

h·ν
c

kde ν je frekvence vln elektromagnetického pole, c je rychlost sv¥tla a h je Planckova konstanta.
Z hlediska popisu ionizujícího zá°ení mají význam fotony ozna£ované jako zá°ení X a zá°ení γ ,
které se vzájemn¥ li²í mechanismem vzniku. Jako zá°ení X ozna£ujeme fotonové zá°ení vznikající
p°i elektronových p°echodech v hlub²ích orbitách atomového obalu (charakteristické zá°ení X) a
17
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p°i zpomalování nabitých £ástic v látce (brzdné zá°ení X). Zá°ení γ je fotonové zá°ení uvoln¥né
p°i deexcitaci atomového jádra jako pr·vodní jev radioaktivních p°em¥n i dal²ích proces· (nap°.
jaderné reakce), po kterých z·stává jádro v energeticky vy²²ím stavu.

2.2
2.2.1

Radioaktivní p°em¥na
Základní typy radioaktivní p°em¥ny a charakteristiky její kinetiky

Radioaktivita je proces, p°i kterém se nestabilní atomová jádra a jádra ve vzbuzeném energetickém stavu spontánn¥ p°em¥¬ují. Postupn¥ bylo objeveno n¥kolik typ· radioaktivních proces·:

• P°em¥na α  proces, který se pozoruje pouze u t¥ºkých jader.
• P°em¥ny β , tj. β − , β + a EZ (elektronový záchyt)  radioaktivní izotopy je moºné nalézt
u v²ech prvk·.
• Emise zá°ení γ  pozoruje se jako doprovodný jev p°i radioaktivních p°em¥nách vedoucích
do vzbuzeného stavu dce°iného jádra p°i p°echodu tohoto jádra do základního energetického
stavu nebo samostatn¥ p°i deexcitaci metastabilních stav· n¥kterých jader.
• Spontánní ²t¥pení  nastává pouze u nejt¥º²ích jader.
• Protonová radioaktivita  je specická pouze pro um¥le vytvo°ená jádra s mimo°ádn¥
velkým p°ebytkem proton·.
• Emise zpoºd¥ných neutron· nebo proton·  jde o kaskádní proces jako druhý stupe¬ následující po n¥kterých p°em¥nách β .
V dal²ím textu se budeme zabývat pouze prvními t°emi procesy, které jsou z hlediska radia£ní
ochrany nejd·leºit¥j²í a lze je nej£ast¥ji pozorovat u p°írodních radionuklid·.
Radioaktivní p°em¥nu lze charakterizovat n¥kolika r·znými parametry, z nichº nás budou zajímat
p°edev²ím doba pr·b¥hu p°em¥ny (st°ední doba ºivota radioaktivního jádra, respektive polo£as
p°em¥ny) a druh a energie emitovaných £ástic. Je to statistický proces, to znamená, ºe stejná
jádra se p°em¥¬ují za r·znou dobu. St°ední doba ºivota kaºdého radioaktivního jádra je v²ak
fyzikální konstantou vlastní daným jádr·m (nezávisí na teplot¥, tlaku, chemické vazb¥, ani na
zp·sobu jeho vzniku).
Radioaktivní p°em¥na je spontánním procesem. Nutnou (ale ne posta£ující) podmínkou je tedy
její energetická výhodnost: klidová energie jádra, které se p°em¥¬uje, musí vºdy p°evy²ovat klidovou energii vzniklého jádra a emitovaných £ástic.
Radioaktivní p°em¥na má statistický charakter. Statistickou veli£inou popisující radioaktivní
p°em¥nu je p°em¥nová konstanta λ, která má význam pravd¥podobnosti p°em¥ny jádra za jednotku £asu; uváºíme-li velké mnoºství stejných nestabilních jader N, za £asovou jednotku se bude
v pr·m¥ru p°em¥¬ovat λN jader.

Sou£in λN má význam tzv. aktivity radioaktivní látky, která je denována jako st°ední

po£et p°em¥n za jednotku £asu, její rozm¥r v soustav¥ SI je s−1 a má specický název becquerel
(Bq). Ve star²í literatu°e se lze setkat téº s jednotkou curie (Ci), odvozenou od aktivity 1 g 226 Ra
(1 Ci = 3,7·1010 Bq).
18
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Kinetiku radioaktivní p°em¥ny lze popsat následovn¥: uvaºujme v £ase t velký po£et stejných
radioaktivních jader N. Za okamºik dt se p°em¥ní dN jader. Pak z denice konstanty λ vyplývá,
ºe
dN = −λ · N · dt
Záporné znaménko p°itom vyjad°uje skute£nost, ºe se po£et radioaktivních jader p°i p°em¥n¥
zmen²uje. λ nezávisí na t, proto integrací od £asu t0 = 0, kdy N = N0 , do £asu t dostaneme
zákon radioaktivní p°em¥ny
N = N0 · e−λt
(2.1)
Odtud je moºno vyvodit, ºe aktivita je £asovou derivací po£tu radioaktivních jader (stále jsou
uvaºovány st°ední hodnoty a pokles aktivity s £asem jako spojitá funkce)

dN
dt
Pomocí p°em¥nové konstanty λ je moºné vyjád°it polo£as p°em¥ny i st°ední dobu ºivota radioaktivního nuklidu. Polo£as p°em¥ny je denován jako doba, za kterou se výchozí po£et
radioaktivních jader sníºí na polovinu. Lze odvodit, ºe
ln2
T1/2 =
λ
Ze statistických úvah se dostane st°ední doba ºivota τ radioaktivního jádra (je to st°ední doba,
za kterou dojde k p°em¥n¥ daného jádra) a platí pro ni
1
τ=
λ
Je²t¥ je vhodné zmínit situaci, kdy p°em¥nou radionuklidu vzniká dal²í radionuklid. Pak pro
první (mate°ský) radionuklid platí
dN1
= −λ1 · N1
dt
Je tak vyjád°ena skute£nost, ºe jader mate°ského radionuklidu ubývá p°em¥nou s p°em¥novou
konstantou λ1 . Pro druhý (dce°iný) radionuklid potom platí
dN2
= −λ2 · N2 + λ1 · N1
dt
Po£et jader dce°iného radionuklidu klesá s p°em¥novou konstantou λ2 , ale sou£asn¥ jich p°ibývá
na ú£et p°em¥ny mate°ských jader. e²ením soustavy rovnic s okrajovými podmínkami pro t = 0:
N1 = N10 , N2 = 0 se dostane
N1 = N10 · e−λ1 t
A =−

N10 λ1 −λ1 t
(e
− e−λ2 t )
λ2 − λ1
Obecn¥, nevede-li ani druhá p°em¥na na stabilní nuklid, je nutné °e²it celou soustavu diferenciálních rovnic.
N2 =

Vra´me se zp¥t k p°ípadu dvou radionuklid·. Podstatné zjednodu²ení vztah· se dostane, platí-li
pro polo£asy p°em¥ny, ºe T1  T2 , a zkoumají se £asy t  T1 . V tomto p°ípad¥ se ustanoví tzv.
radioaktivní rovnováha, kdy aktivita dce°iného radionuklidu je stejná jako aktivita mate°ského
radionuklidu, tj. λ1 N1 = λ2 N2 (n¥kdy se hovo°í o sekulární, tj. dlouhodobé rovnováze).
Radioaktivní rovnováha m·ºe nastat i v del²ích p°em¥nových °adách, má-li výchozí radionuklid
°ady výrazn¥ nejdel²í polo£as. Pak se po £ase ustálí rovnováha, kdy

λk Nk = λ1 N1
pro kaºdé k > 1.
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2.2.2

Radioaktivní p°em¥na

α

Radioaktivní p°em¥na α je spontánní emise £ástice α z atomového jádra. ástice α je pevn¥
vázaný jaderný útvar sloºený ze dvou proton· a dvou neutron·, jde vlastn¥ o jádro nuklidu 4 He
A
ZX

4
→A−4
Z−2 Y +2 He

Nejd·leºit¥j²ími charakteristikami α-aktivních jader jsou polo£as p°em¥ny T1/2 , kinetická energie Tα emitovaných £ástic α jejich dosah R (st°ední vzdálenost, kterou £ástice α s po£áte£ní
kinetickou energií urazí v dané látce do úplného zabrzd¥ní).
Rozmezí zji²t¥ných energií £ástic α je pom¥rn¥ úzké, zhruba
(2.2)

4M eV ≤ Tα ≥ 9M eV

Rozmezí dosud známých polo£as· p°em¥ny α-aktivních jader je naopak nesmírn¥ ²iroké. Jen
kdyº uvaºujeme radionuklidy p°írodních p°em¥nových °ad, sahá od 1,405·1010 rok· pro 232 T h
po 0,305 µs pro 212 P o.
Vysv¥tlení energetické bilance p°em¥ny a energetických spekter £ástic α vyplývá ze zákon· zachování energie a hybnosti. Z energetické bilance vyplývá, ºe £ástice α odná²í p°eváºnou £ást
kinetické energie a jen nepatrný díl (
2 % pro t¥ºká α- aktivní jádra) p°echází na dce°iné jádro.
Tak nap°. p°i p°em¥n¥ 212 Bi Eα = 6,203 MeV, z toho Tα = 6,086 MeV a Tj = 0,117 MeV.
Názorné zobrazení energetiky p°i p°em¥nách α (a p°i radioaktivních p°em¥nách v²eobecn¥) dávají
tzv. energetické diagramy. Základní diagram odpovídající tomuto popisu pro 212 Bi ilustruje
Obrázek 2.1.

Obrázek 2.1: Zjednodu²ený energetický diagram p°em¥ny α

212 Bi

Toto schéma je siln¥ zjednodu²ené (jádra mohou mít systém excitovaných stav·, z nichº m·ºe
také docházet k p°echod·m α). Nicmén¥ vºdy platí, ºe radionuklidy s p°em¥nou α emitují α
£ástice s diskrétními hodnotami energií.
P°em¥na α probíhá pod p·sobením jaderných sil, tj. silné interakce. Nutnost spln¥ní °ady zákon·
zachování zp·sobuje omezení dovolenosti p°em¥n α .
ástice α p°i emisi z jádra musí projít coulombovskou potenciálovou bariérou (zp·sobenou kladným nábojem jádra) - ta je ale tak vysoká, ºe z hlediska klasické fyziky by k p°em¥n¥ α v·bec
nemohlo dojít. Mechanismus p°em¥ny α vysv¥tlila aº kvantová mechanika, prost°ednictvím tzv.
tunelového jevu.
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2.2.3

Radioaktivní p°em¥na

β

P°em¥na β je samovolná p°em¥na nestabilního jádra na jeho izobar, tj. protonové £íslo Z se
m¥ní o jedni£ku, a je emitován elektron, nebo pozitron, p°ípadn¥ zachycen elektron. Polo£asy
p°em¥ny mají podobn¥ jako u p°em¥ny α ²iroké rozmezí od zlomk· sekundy do mnoha miliard let.
Energie p°em¥ny se pohybují od °ádu desítek keV (nap°. 18 keV pro 3 H ) do více neº 10 MeV
(nap°. 16,6 MeV pro 12 N ).
Jako o p°em¥nách β hovo°íme o t°ech r·zných procesech: p°em¥n¥ β − , p°em¥n¥ β + a elektronovém záchytu.
P°i p°em¥n¥ β − se v jád°e p°em¥ní jeden neutron na proton, emituje se elektron a antineutrino
A
ZX

−
→A
Z+1 Y + e + ν̃

P°i p°em¥n¥ β + se v jád°e p°em¥ní jeden proton na neutron, emituje se pozitron a neutrino
A
ZX

+
→A
Z−1 Y + e + ν

Elektronový záchyt (EZ) je proces, p°i kterém jádro zachytí jeden elektron z elektronového
obalu vlastního atomu a dojde v n¥m k p°em¥n¥ jednoho protonu na neutron, z jádra se emituje
pouze neutrino
A
−
A
Z X + e →Z−1 Y + ν

P°i elektronovém záchytu se tedy uvol¬uje místo v elektronovém obalu po zachyceném elektronu,
nej£ast¥ji ve slupce K. Toto místo se zapl¬uje elektronem z vy²²í energetické hladiny, coº je
doprovázeno emisí fotonu charakteristického zá°ení X. Krom¥ záchytu ze slupky K je moºno
s men²í pravd¥podobností pozorovat záchyt ze slupek L, M atd.
Z energetických podmínek jednotlivých reakcí vyplývá, ºe je-li spln¥na podmínka pro p°em¥nu
β + , je téº spln¥na podmínka pro elektronový záchyt. P°em¥na pak m·ºe probíhat ob¥ma procesy
(nap°. 52 M n se p°em¥¬uje na 52 Cr z 35 % β + a z 65 % EZ). Pro n¥která jádra mohou být spln¥ny
podmínky jak pro p°echod na (A, Z  1), tak na (A, Z + 1), a to jak pro p°em¥nu β + , tak i
β − . Pak m·ºe sou£asn¥ dojít ke v²em t°em proces·m. Jako p°íklad je moºné uvést 40 K , jehoº
p°em¥nové schéma je na obrázku 2.2.

Obrázek 2.2: P°em¥nové schéma

40 K

M¥°ení energetického rozloºení elektron· ukázala, ºe ve spektru zá°i£e β lze nalézt v²echny energie
od 0 do maximální hodnoty Emax p°ibliºn¥ rovné energii uvoln¥né p°i jeho p°em¥n¥. Nej£ast¥ji
zastoupená hodnota energie elektron· je p°itom zhruba mezi t°etinou a polovinou hodnoty Emax .
Obrázek 2.3 zobrazuje p°íklad spekter zá°ení β 28 Al a 30 P .
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Obrázek 2.3: Energetická spektra zá°ení β
2.2.4

Emise zá°ení

28 Al

a

30 P

γ

Jedná se o samovolnou emisi fotonu γ z atomového jádra p°i p°echodu jádra z excitovaného stavu
do stavu s niº²í energií (základního nebo mén¥ vzbuzeného). Radia£ní p°echod m·ºe být bu¤
jednorázový (p°echod p°ímo do základního stavu) nebo kaskádní (deexcitace probíhá v n¥kolika
krocích)  viz obrázek 2.4.

Obrázek 2.4: Jednorázový (a) a kaskádní (b) p°echod atomového jádra do základního stavu emisí
zá°ení γ
V¥t²ina energie excitace je odnesena fotonem. Ze zákon· zachování energie a hybnosti je také
moºné odvodit, ºe spektrum foton· γ je £árové.
Atomové jádro se m·ºe dostat do excitovaného stavu v d·sledku p°em¥ny α nebo β . Také n¥které
jaderné reakce zanechávají jádro v excitovaném stavu. Energie foton· γ se pohybují od °ádu
desítek keV aº po více neº 10 MeV.
Dal²ím mechanismem ztráty energie vzbuzeného jádra je vnit°ní konverze. Energie excitovaného
jádra se p°i ní bezprost°edn¥ p°edá orbitálnímu elektronu na n¥které z vnit°ních hladin, aniº by
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do²lo k emisi fotonu. Emitují se monoenergetické elektrony o kinetické energii

Te = ∆E − Ev
kde Ev je vazbová energie elektronu na orbit¥.
Míra vnit°ní konverze je vyjád°ena sou£initelem vnit°ní konverze, coº je pom¥r po£tu emitovaných
konverzních elektron· k po£tu emitovaných foton· odpovídajících danému p°echodu.
2.2.5

P°írodní radioaktivita

Objev radioaktivity a první výzkumy aº do objevu um¥lé radioaktivity (manºelé Joliot-Curieovi
v prosinci r. 1933) byly záleºitostí radioaktivních nuklid· vyskytující se v p°írod¥. Bylo pozorováno, ºe obzvlá²t¥ velké mnoºství radioaktivních nuklid· je mezi prvky s protonovým £íslem
Z v intervalu 81 aº 92. Detailní výzkum ukázal, ºe tyto nuklidy lze shrnout do t°í radioaktivních
p°em¥nových °ad.
Za nejd·leºit¥j²í je moºné povaºovat uranovou °adu, jejímº mate°ským radionuklidem je 238 U ,
zna£n¥ v p°írod¥ zastoupený (v p°írodní sm¥si izotop· uranu je ho 99,274 %, zatímco izotopu 235 U
je 0,720 % a 234 U je 0,005 %, dal²í izotopy jsou zastoupeny ve stopovém mnoºství). D·leºitými
dce°inými radionuklidy v této p°em¥nové °ad¥ jsou 226 Ra a 222 Rn (tzv. radon). asto se ozna£uje
jako °ada (4n + 2), nebo´ nukleonové £íslo A v²ech nuklid· této °ady má hodnotu (4n + 2), kde
n je p°irozené £íslo. Nejdel²í polo£as p°em¥ny (4,5·109 rok·) má mate°ský radionuklid 238 U , coº
znamená, ºe v pr·b¥hu historie Zem¥ se s ním v²echny dal²í radionuklidy této °ady dostaly do
radioaktivní rovnováhy.
Dal²í v p°írod¥ pozorovanou °adou je °ada thoriová (4n). Nejdel²í polo£as p°em¥ny má mate°ský
radionuklid 232 T h (1,41·1010 rok·), kterým se °ídí p°em¥na ostatních £len·. Podobn¥ jako uranová
°ada, i tato obsahuje jeden z izotop· radonu  220 Rn, tzv. thoron. ada kon£í na stabilním 208 P b.
ada aktiniová (4n + 3) vychází z tzv. aktinouranu, tj. 235 U s polo£asem 7,04·108 rok·, jímº se
°ídí p°em¥na v²ech ostatních £len·. Také obsahuje jeden z izotop· radonu  219 Rn, tzv. aktinon.
Kon£í na stabilním 207 P b.
Schémata v²ech t°í p°írodních p°em¥nových jsou na obrázcích 2.5 - 2.7.
V p°írod¥ nebyla srovnateln¥ významn¥ pozorována °ada (4n + 1), která byla popsána teprve
s um¥lou produkcí 241 P u a 241 Am. Nejdel²í polo£as p°em¥ny v této °ad¥ má 237 N p (2,2·106 rok·)
a jím se °ídí p°em¥na dal²ích £len· °ady aº na stabilní 209 Bi. D·vodem, pro£ tuto °adu nelze
nalézt v p°írod¥, je, ºe ºádný z polo£as· p°em¥ny jejích £len· není dostate£n¥ dlouhý, aby z·staly
od vzniku Zem¥ dodnes m¥°itelné po£ty jejich atom·.
Mimo tyto °ady se vyskytuje v p°írod¥ mnoºství r·zných radioaktivních nuklid·, které lze rozd¥lit
do dvou skupin, na primordiální a kosmogenní (viz kap. 5).
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232

Th řada (4n)

N (neutronové číslo)

Z (protonové číslo)

Obrázek 2.5: Thoriová p°em¥nová °ada

238

U řada (4n+2)

N (neutronové číslo)

Obrázek 2.6: Uranová p°em¥nová °ada
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235

U řada (4n+3)

N (neutronové číslo)

Obrázek 2.7: Aktiniová p°em¥nová °ada
2.3
2.3.1

Interakce ionizujícího zá°ení s látkou
Obecné otázky interakce

ástice ionizujícího zá°ení mohou interagovat jak s elektronovými obaly, tak i s jádry atom·.
O tom, které procesy interakce p°evládají a jaký je jejich vzájemný pom¥r, rozhodují jak vlastnosti £ástice (druh, kinetická energie), tak i látky, ve které dochází k interakci (zastoupení a
protonové £íslo prvk·, ze kterých se skládá).

Nabité (p°ímo ionizující) £ástice p°edávají energii látce p°edev²ím ionizací a excitací jejích
atom· v d·sledku coulombovské interakce mezi £ásticemi a elektrony vázanými v atomových
obalech. Oba procesy jsou primární i p°i interakci s vy²²ími molekulárními útvary, kdy ale mohou
vést i k hlub²ímu zásahu do vnit°ní struktury dané látky (rozbití chemických vazeb, biologické
ú£inky ionizujícího zá°ení).

Nenabité (nep°ímo ionizující) £ástice neionizují ani neexcitují atomy podél své dráhy. Vý-

sledkem jejich interakce je emise sekundárních nabitých £ástic, které následn¥ ionizují a excitují
atomy prost°edí. Tyto sekundární procesy lze vyuºít pro detekci a dozimetrii nep°ímo ionizujících £ástic (detek£ní metody jsou zaloºeny p°eváºn¥ na ioniza£ních a excita£ních ú£incích).
Nejd·leºit¥j²ími £ásticemi tohoto druhu jsou fotony a neutrony.
Interakce s atomovými jádry jsou tém¥° výhradními mechanismy interakcí neutron·, které tém¥°
neinteragují elektromagneticky. U foton· a p°ímo ionizujících £ástic k nim sice dochází také, ale
jsou mén¥ pravd¥podobné ve srovnání s interakcemi s elektrony v atomovém obalu.
Moºné procesy interakce ionizujícího zá°ení s atomovými jádry jsou:
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• pruºná sráºka, kdy £ástice p°edá £ást své kinetické energie jádru, ale celková kinetická
energie soustavy jádro  £ástice se nem¥ní,
• nepruºná sráºka, kdy se £ást energie spot°ebuje i na excitaci jádra do vy²²ího energetického
stavu a o tuto energii se sníºí celková kinetická energie soustavy; následn¥ jádro deexcituje
emisí foton·,
• jaderná reakce, kdy dojde k p°em¥n¥ jádra, emituje se £ástice jiného druhu, neº vstoupila
do interakce.
Míru pravd¥podobnosti daného typu interakce popisuje veli£ina ú£inný pr·°ez.
Proces absorpce ionizujícího zá°ení je postupným °et¥zcem interakcí, kdy se uvol¬uje °ada sekundárních £ástic. V kone£né fázi je energie takové kaºdé £ástice tak nízká, ºe neposta£uje k dal²í
sekundární ionizaci a excitaci (subexcita£ní energie). Energie vnesená ionizujícím zá°ením do
látky se tak transformuje na zvý²enou kinetickou energii £ástic látky, tj. na tepelnou energii, a
dochází k oh°evu látky.

2.3.2

Energetické ztráty t¥ºkých nabitých £ástic p°i pr·chodu látkou

Nejprve se budeme zabývat kladnými ionty s protonovými £ísly Z = 1, 2 (nap°. protony, deuterony, £ástice α, atp.). Obecn¥ u t¥ºkých nabitých £ástic p°i energiích mnohem men²ích neº je
klidová energie pohybující se £ástice zcela p°evládají tzv. sráºkové ztráty, tj. ztráty ionizací a
excitací atom· látky, kterou £ástice procházejí. S nesrovnateln¥ men²í pravd¥podobností m·ºe
docházet také k rozptylu na atomových jádrech nebo k jaderným reakcím.
Experimentální m¥°ení ionizace podél dráhy £ástice α poprvé realizoval W.H. Bragg. Výsledkem
byla tzv. Braggova k°ivka (na obrázku 2.8). Jde o závislost po£tu iont· vytvo°ených na jednotku
dráhy £ástice na jejím zbytkovém dosahu, tedy dráze, kterou má je²t¥ £ástice urazit do úplného
zabrzd¥ní. O maximu této k°ivky se hovo°í jako o tzv. Braggov¥ píku.
D·leºitou veli£inou p°i popisu pr·chodu nabitých £ástic látkou je jejich dosah. St°ední dosah
£ástice je st°ední vzdálenost, kterou £ástice s po£áte£ní kinetickou energií urazí v dané látce
do úplného zabrzd¥ní. Pro praktický výpo£et hodnot dosah· r·zných druh· nabitých £ástic
v r·zných prost°edích byly experimentáln¥ stanoveny empirické vztahy. Dráha t¥ºkých nabitých
£ástic v látce je prakticky p°ímková, pokud nedojde k rozptylu na atomovém jád°e. P°i konstantní
po£áte£ní energii budou tedy £ástice vykazovat jen malý rozptyl dosah·.
Pro lep²í p°edstavu o dosazích t¥ºkých nabitých £ástic je moºné uvést n¥kolik orienta£ních hodnot: £ástice α s energií 5 MeV mají ve vzduchu za standardních podmínek st°ední dosah 35 mm,
v hliníku 23 µm, p°i energii 10 MeV ve vzduchu 106 mm, v hliníku 69 µm.

2.3.3

Energetické ztráty elektron· p°i pr·chodu látkou

Mechanismy interakcí elektron· s látkou jsou do zna£né míry analogické t¥ºkým nabitým £ásticím, tj. nejd·leºit¥j²ími procesy jsou ionizace a excitace atom· látky. P°i vy²²ích energiích se
ale podstatn¥ uplat¬ují i radia£ní ztráty  buzení brzdného zá°ení X. U pozitron· dochází navíc k produkci fotonového zá°ení p°i anihilaci elektron-pozitronových pár·. Uplat¬ují se i r·zné
rozptylové procesy. P°i rychlosti elektronu v¥t²í neº je rychlost sv¥tla v látce, kterou elektron
prochází, se také emituje erenkovovo zá°ení.
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Obrázek 2.8: Braggova k°ivka (závislost lineární ionizace na zbytkovém dosahu £ástice α)
Na rozdíl od interakce t¥ºkých nabitých £ástic jde p°i sráºce s obalovým elektronem o sráºku
dvou £ástic se stejnou hmotností, takºe se elektron m·ºe odchýlit od p·vodního sm¥ru pohybu
i o zna£ný úhel. Dráha elektronu proto není p°ímková, ale má £astá zak°ivení. P°i jednotlivé
sráºce m·ºe navíc elektron ztratit podstatn¥ více energie neº t¥ºká nabitá £ástice (aº polovinu
p·vodní energie). Dosah elektron· v látce má proto velký rozptyl a závislost detekovaného po£tu
elektron· na tlou²´ce proza°ované vrstvy vypadá proto odli²n¥ neº pro t¥ºké nabité £ástice. Pro
monoenergetické elektrony její pr·b¥h znázor¬uje obrázek 2.9. Proto má pro elektrony zna£ný
význam extrapolovaný dosah Re , který mnohem lépe neº st°ední dosah odpovídá maximální
hloubce proniknutí £ástic do vrstvy. Pro svazek zá°ení β se spojitým spektrem je pokles této
závislosti rychlej²í a dostane se s výjimkou za£átku a konce dráhy p°ibliºn¥ exponenciální pr·b¥h
typu e−µx .
Podléhá  li nabitá £ástice zm¥nám rychlosti (nap°. p°i interakci s elektrickým polem atomových
jader nebo obalových elektron·), vyza°uje se energie ve form¥ elektromagnetického zá°ení, mluvíme o emisi foton· brzdného zá°ení X. Tyto radia£ní ztráty jsou d·leºité p°edev²ím u £ástic
s malou hmotností (elektron· a pozitron·), protoºe platí:



dE
1
−
∼ 2
dx rad M
Dosahy elektron· z radionuklidových zdroj· v látkách jsou o n¥kolik °ád· v¥t²í neº dosahy £ástic
α. V závislosti na energii jsou to ve vzduchu metry aº desítky metr·, v pevných látkách milimetry
aº centimetry. Zárove¬ z úm¥rnosti radia£ních ztrát £tverci protonového £ísla prost°edí vyplývá,
ºe se ke stín¥ní elektron· nehodí materiály s vysokým Z, protoºe vznikající brzdné zá°ení je
podstatn¥ pronikav¥j²í neº elektrony a p°edstavuje tedy z hlediska radia£ní ochrany v¥t²í problém
neº samotné elektrony.
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Obrázek 2.9: Závislost po£tu elektron· N v rovnob¥ºném monoenergetickém svazku na vzdálenosti X, kterou pro²ly v látce
2.3.4

Interakce zá°ení X a

γ

s látkou

Moºných zp·sob· interakce je celá °ada, ale z hlediska radia£ní ochrany a detekce zá°ení jsou
nejd·leºit¥j²í následující t°i procesy: fotoelektrický jev, Compton·v jev a tvorba pár· elektronpozitron.

Fotoelektrický jev (fotoefekt) je proces, p°i kterém foton p°edá ve²kerou svou energii elektronu na n¥které energetické hladin¥ atomu absorbujícího prost°edí. Elektron se emituje z atomu
s kinetickou energií danou Einsteinovou rovnicí

T = hν − Ev
hν je energie dopadajícího fotonu, Ev vazbová energie elektronu v p°íslu²né energetické hladin¥.
Na volném elektronu nelze splnit zákon zachování energie a hybnosti sou£asn¥, fotoefekt tedy
probíhá jen na vázaných elektronech.
Závislost ú£inného pr·°ezu na energii fotonu ukazuje obrázek 2.10. Jestliºe postupujeme od
niº²ích energií k vy²²ím, vºdy na absorp£ní hran¥ p°íslu²né slupky dojde k prudkému skokového
r·stu ú£inného pr·°ezu, kdyº se za£ne uplat¬ovat fotoefekt na dané slupce.
Fotoefekt se uplat¬uje tím výrazn¥ji, £ím v¥t²í je vazbová energie elektronu. S tím souvisí i jeho
závislost na protonovém £ísle Z. Ú£inný pr·°ez rychle roste s rostoucím Z (vztaºeno na atom
jako ter£ovou entitu úm¥rn¥ Z5 ). Jednozna£n¥ ze v²ech vztah· pro jeho výpo£et lze pozorovat:
a) rychlý monotonní pokles τK s rostoucím hν , b) rychlý r·st τK s rostoucím Z.
Fotoefekt je doprovázen emisí charakteristického zá°ení X a tzv. Augerových elektron·, které se
emitují p°i zapln¥ní uvoln¥ných míst v energetických slupkách blízko jádra. Pom¥r po£tu foton·
charakteristického zá°ení X k po£tu Augerových elektron· vyjad°uje tzv. uorescen£ní výt¥ºek.
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Obrázek 2.10: Závislost ú£inného pr·°ezu fotoefektu na energii foton·

Compton·v jev (nebo Compton·v rozptyl) je nekoherentní rozptyl fotonu na volném elek-

tronu (nebo tak slab¥ vázaném, ºe lze vliv vazby zanedbat). To znamená, ºe foton p°edá elektronu
£ást své energie a dále pokra£uje rozptýlený foton s vlnovou délkou v¥t²í, neº m¥l primární foton.
Elektron je p°itom emitován z atomu. Situace je znázorn¥na gracky na obrázku 2.11.

Obrázek 2.11: Schématické znázorn¥ní Comptonova jevu
A.H. Compton popsal tuto interakci jako pruºnou sráºku dvou volných £ástic a ze zákona zachování energie a hybnosti odvodil vztah pro energii rozptýleného fotonu

hν 0 =

hν
hν · (1 − cosθ)
1+
me0 c2

Z tohoto vztahu plyne, ºe s rostoucím úhlem rozptylu klesá energie rozptýleného fotonu od
hodnoty hν primárního nerozptýleného fotonu do minimální hodnoty p°i rozptylu o 180◦ .
Ú£inný pr·°ez klesá s rostoucí energií foton·, ale pomaleji neº u fotoefektu. Compton·v rozptyl
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se proto významn¥ uplat¬uje je²t¥ p°i energiích foton· v °ádu MeV, teprve v oblasti desítek MeV
se stává zanedbatelným ve srovnání s tvorbou pár· elektron-pozitron.

Tvorba pár· elektron-pozitron je proces, p°i n¥mº foton zaniká za vzniku elektronu a po-

zitronu. Platí, ºe energie fotonu musí být v¥t²í neº klidová energie vzniklého páru. Prahová
energie fotonu musí odpovídat sou£tu klidových energií elektronu a pozitronu, tedy 2 · 511 keV
= 1,022 MeV. K procesu nem·ºe dojít bez p°ítomnosti t°etí £ástice (nej£ast¥ji atomového jádra), která musí p°evzít £ást hybnosti. Energetickou bilanci tvorby elektron-pozitronového páru
popisuje rovnice
hν = 2me0 c2 + Te− + Te+
kde me0 je klidová hmotnost elektronu, Te− a Te+ jsou kinetické energie vzniklého elektronu a
pozitronu.
Ú£inný pr·°ez vztaºený na jeden ter£ový atom je úm¥rný Z 2 . S rostoucí energií primárních
foton· ú£inný pr·°ez nejprve roste, v oblasti velmi vysokých energií se stává tém¥° konstantním.
Krom¥ tvorby pár· v elektromagnetickém poli jádra dochází k tvorb¥ pár· i v poli obalových
elektron·, ú£inný pr·°ez je ale asi o 3 °ády niº²í neº pro tvorbu pár· v poli jádra. Z místa interakce
jsou pak pozorovány dráhy t°í £ástic  odraºený elektron a elektron-pozitronový pár (tzv. trident).
Ze zákona zachování hybnosti a energie plyne, ºe práh tohoto procesu je £ty°násobkem klidové
energie elektronu, tj. 2,044 MeV.
P°i pr·chodu svazku foton· látkou se uplat¬ují v²echny t°i popsané procesy, p°i£emº v závislosti
na energii foton· a Z ten £i onen p°evládá.
Výsledný ú£inný pr·°ez interakce je sou£tem ú£inných pr·°ez· jednotlivých proces·. Je-li vztaºený na jednotku dráhy fotonu v látce, má smysl lineárního sou£initele zeslabení (je to vlastn¥
celkový makroskopický ú£inný pr·°ez interakce foton·):

µ=

ρNA
· (τ + σ + κ + ...)
Ar

ρ je hustota látky, Ar molární hmotnost, NA Avogadrovo £íslo.
V následujícím grafu (obrázek 2.12) jsou shrnuty ú£inné pr·°ezy jednotlivých proces· v závislosti
na energii (vykreslené pro pr·chod foton· germaniem).
Z pr·b¥hu k°ivek ú£inných pr·°ez· v závislosti na energii foton· a Z látky, kterou fotony procházejí, vyplývá, ºe v oblasti nízkých energií p°evládá fotoefekt, p°i st°edních energiích Compton·v
rozptyl a p°i vysokých energiích tvorba elektron-pozitronových pár·. Zárove¬ se energetická oblast dominance Comptonova rozptylu zuºuje s rostoucím Z.
Uvaºujme pr·chod svazku zá°ení gama látkou. Za idealizovaného p°edpokladu, ºe kaºdý foton,
který projde interakcí, je ze svazku odstran¥n (tzv. úzký svazek  v praxi se lze tomuto p°edpokladu p°iblíºit velmi úzkou kolimací svazku), bude sníºení hustoty proudu foton· ve svazku dáno
jako
dJ = −µJdx
pro elementární vrstvu tlou²´ky dx, v jejímº míst¥ je hustota proudu foton· J. Pro vrstvu kone£né
tlou²´ky x se dostane integrací od 0 do x

J = J0 · e−µx
kde J0 je p·vodní hustota proudu foton· v nezeslabeném svazku. Fotonové zá°ení se tedy p°i
pr·chodu vrstvou materiálu zeslabuje exponenciáln¥.
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Obrázek 2.12: Závislost ú£inných pr·°ez· interakce foton· s látkou na energii foton·, podle (1)
V obecn¥j²ím p°ípad¥, kdy je proza°ovaná vrstva nehomogenní nebo fotony nemonoenergetické,
lineární sou£initel zeslabení µ bude záviset na poloze fotonu v proza°ované vrstv¥, respektive na
energii foton·. Pak je t°eba uvaºovat distribuci foton· podle energie a hodnot µ podle polohy
v materiálu a integrovat vztah p°es tyto distribuce.
P°ejdeme-li k reálným svazk·m, pak v míst¥ detekce mohou být i fotony rozptýlené ve vrstv¥ materiálu, kterou svazek prochází, p°ípadn¥ anihila£ní fotony p°i tvorb¥ pár· (hovo°íme o ²irokém
svazku zá°ení). Korekci exponenciální závislosti pro takový p°ípad nejsme schopni vhodným zp·sobem analyticky vyjád°it, proto se zavádí empirická veli£ina, tzv. vzr·stový faktor B. Je roven
pom¥ru zkoumaného efektu vyvolaného v²emi fotony k efektu zp·sobeného jen nerozptýlenými
fotony, takºe se exponenciální vztah modikuje na

J = J0 · B · e−µx
B obecn¥ závisí na energii primárních foton·, geometrii svazku zá°ení, tlou²´ce a materiálu zeslabující vrstvy, druhu sledované odezvy (coº nemusí být jen J). Výpo£et byl podrobn¥ proveden
jen pro n¥kolik idealizovaných geometrických uspo°ádání, pro která jsou výsledky tabelovány, neexistuje v²ak fyzikáln¥ podloºený analytický vztah. Pro ²iroké svazky zá°ení je hodnota B vºdy
v¥t²í neº 1, tedy svazek foton· se zeslabuje mén¥ neº by odpovídalo exponenciálnímu pr·b¥hu.

2.3.5

Interakce neutron· s látkou

Charakter interakce neutron· je diametráln¥ odli²ný od interakce nabitých £ástic a foton·. Vzájemné p·sobení neutron· s látkou je tém¥° výhradn¥ výsledkem p·sobení jaderných sil, neutrony
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nejsou ovliv¬ovány elektronovým obalem atomu a st°etávají se pouze s atomovými jádry. Pat°í
rovn¥º mezi nep°ímo ionizující £ástice, ionizaci a excitaci p·sobí sekundární nabité £ástice.
Ú£inné pr·°ezy jednotlivých interakcí závisejí jak na energii neutron·, tak na sloºení materiál·,
kterými neutrony procházejí. Pruºný rozptyl je dominantní interakcí pro rychlé neutrony (500 keV
 10 MeV), které se jím postupn¥ zpomalí nej£ast¥ji aº na tepelné energie (0,002  0,5 eV). Energetická ztráta vztaºená na jednu sráºku je nejv¥t²í na lehkých jádrech, zejména na jádrech vodíku.
Zárove¬ je na vodíku i velký ú£inný pr·°ez pruºného rozptylu neutron·, coº £iní z materiál·
obsahujících vodík (nap°. voda, polyetylén atp.) velmi ú£inné moderátory neutron·. P°i vy²²ích
energiích neutron· m·ºe dojít i k nepruºnému rozptylu, který je ov²em prahovým procesem,
neutron musí mít dostate£nou energii k excitaci ter£ového jádra. Obecn¥ je pravd¥podobnost
nepruºného rozptylu podstatn¥ men²í neº pravd¥podobnost pruºného rozptylu.
Pro nízkoenergetické, zejména tepelné, neutrony je nejvýznamn¥j²í reakcí radia£ní záchyt (pohlcení neutronu jádrem za sou£asné emise fotonu γ ). Proto je obvyklým osudem rychlého neutronu,
který vstoupil do látky, jeho zpomalení °adou pruºných rozptyl· na tepelné energie a následn¥
po krátké dob¥ difúze látkou jeho absorpce radia£ním záchytem.
Specickou reakcí je téº ²t¥pná reakce na t¥ºkých jádrech v oblasti thoria, uranu a transuranových
prvk·. Pravd¥podobnost této reakce na n¥kterých nuklidech je rovn¥º vysoká, jako p°íklad lze
uvést ²t¥pení 235 U nebo 239 P u tepelnými neutrony, které nalezlo významné uplatn¥ní v jaderných
reaktorech.
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Kapitola 3
Veli£iny v dozimetrii

V této kapitole jsou shrnuty základní veli£iny a jednotky uºívané v dozimetrii a radia£ní fyzice.
Postupn¥ jsou zde vysv¥tleny veli£iny popisující zdroje zá°ení, pole zá°ení v daném míst¥ prostoru, interakce zá°ení s látkou, efekty v látce a nakonec jsou zde uvedeny i veli£iny uºívané
v radia£ní ochran¥. azení podkapitol odpovídá postup·m, kterými je moºné z charakteristik
zdroj· zá°ení vypo£ítat ozá°ení, které by tyto zdroje mohly vyvolat.
3.1

Veli£iny popisující zdroje zá°ení

Vzhledem k ²irokému spektru nejr·zn¥j²ích zdroj· ionizujícího zá°ení musí být veli£iny popisující
zdroje zá°ení denovány pom¥rn¥ obecn¥. Takovou veli£inou je emise zdroje, která vypovídá
o po£tu £ástic ionizujícího zá°ení, které jsou emitovány z daného zdroje. V p°ípad¥ zdroj· zá°ení,
kdy emise ionizujícího zá°ení je spojená s radioaktivní p°em¥nou atomových jader, se pouºívá
veli£ina aktivita a z ní odvozené dal²í veli£iny.

Aktivita A je denována jako podíl st°edního po£tu samovolných radioaktivních p°em¥n dN

z daného energetického stavu v ur£itém mnoºství radionuklidu za krátkou dobu dt a této doby.
dN
A=−
dt
Jednotkou aktivity je Becquerel (Bq). Je pojmenovaná po francouzském fyzikovi Henrim Becquerelovi, který radioaktivitu objevil. Hodnota 1 Bq odpovídá 1 radioaktivní p°em¥n¥ v uvaºovaném
vzorku za 1 sekundu. Vzhledem k tomu, ºe radioaktivní p°em¥na, podobn¥ jako mnohé jiné jevy
v jaderné a radia£ní fyzice, má statistický charakter, v denici aktivity se uvádí st°ední hodnota po£tu radioaktivních p°em¥n. Skute£ný po£et p°em¥n bude pro jednotlivá m¥°ení rozdílný,
av²ak nam¥°ené hodnoty se pohybují okolo této st°ední hodnoty. Krom¥ jednotky Becquerel se
m·ºeme stále je²t¥ setkat se star²í jednotkou Curie (Ci), která by se v²ak uº nem¥la pouºívat.
Jednotka Ci byla odvozena od aktivity jednoho gramu 226 Ra a pro p°epo£et na Bq se uºívá vztah
1 Ci = 3, 7 · 1010 Bq .
Vyjád°ení aktivity radioaktivní látky je moºné vztáhnout nap°íklad k objemu, povrchu nebo
hmotnosti této látky.

Plo²ná aktivita aS  aktivita A vztaºená na jednotku plochy S. Uºívá se hlavn¥ pro popis
povrchov¥ kontaminovaných p°edm¥t· nebo povrchu Zem¥. Jednotkou je Bq/m2 .
aS =
33

A
S

KAPITOLA 3. VELIINY V DOZIMETRII

Hmotnostní (m¥rná) aktivita am  aktivita A vztaºená na jednotku hmotnosti radioaktivní
látky m. Jednotkou je Bq/kg .

A
m
Objemová aktivita aV  aktivita A vztaºená na jednotku objemu V. Uºívá se hlavn¥ pro
hodnocení radioaktivních kapalin a plyn·. Jednotkou je Bq/m3 .
am =

aV =

A
V

P°em¥nová (rozpadová) konstanta λ - podíl pravd¥podobnosti p°em¥ny atomu dP v krátké

dob¥ dt a této doby. Jednotkou je s−1 .

dP
dt
P°edstavuje-li p°em¥nová konstanta pravd¥podobnost p°em¥ny jednoho atomu za jednu sekundu,
sou£in této konstanty a celkové po£tu atom· v látce udává pr·m¥rný po£et p°em¥n za jednu
sekundu, tedy vyjad°uje aktivitu radioaktivní látky.
λ=

A =λ·N

Polo£as p°em¥ny T1/2 - st°ední doba, za niº se z po£áte£ního po£tu atom· daného radionuklidu
samovoln¥ p°em¥ní práv¥ jedna polovina.

St°ední doba ºivota τ  st°ední doba, za niº dojde k samovolné p°em¥n¥ atomu nebo £ástice
λ=

1
τ

ln2
= τ · ln2
λ
Je-li látka tvo°ena pouze atomy jednoho radionuklidu, je moºné odvodit vztah mezi aktivitou A
a hmotností m této £isté radioaktivní látky:
T1/2 =

A=

Na ln2
ln2
·m=
·m
M T1/2
Ar mu T1/2

kde Na je Avogadrova konstanta, M je molární hmotnost, Ar je relativní atomová hmotnost a
mu je atomová hmotnostní konstanta (1, 661 · 10−27 kg ).
Druhou hlavní veli£inou slouºící k popisu zdroj· zá°ení je emise zdroje. Na rozdíl od aktivity,
která je pouºitelná pouze pro radionuklidové zdroje ionizujícího zá°ení, emise zdroje slouºí k popisu v²ech zdroj· zá°ení. Z pohledu dozimetrie a výpo£t· ozá°ení se jedná patrn¥ o d·leºit¥j²í
veli£inu, nebo´ popisuje po£ty emitovaných £ástic ze zdroje, ze kterých se následn¥ dá vypo£ítat
pole zá°ení v daném míst¥ a stanovit poºadovaná dozimetrická veli£ina.

Emise zdroje Nz vyjad°uje po£et £ástic emitovaných ze zdroje za jednotku £asu.
Emisi zdroje lze také vztáhnout pouze na ur£itý druh a energii ionizujícího zá°ení, nebo uvaºovat
jen £ástice emitované do daného sm¥ru. V p°ípad¥ radioaktivních zdroj· ionizujícího zá°ení a p°i
zanedbání absorpce zá°ení ve zdroji platí

Nz = A · y
kde A je aktivita a y je výt¥ºek  st°ední po£et daných £ástic emitovaných na jednu radioaktivní
p°em¥nu.
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3.2

Veli£iny popisující pole zá°ení

Veli£iny popisující pole zá°ení vyjad°ují po£et a p°ípadn¥ také sm¥r letu £ástic ionizujícího zá°ení
v daném míst¥ prostoru. Tyto po£ty bývají vztaºené na jednotku plochy, pop°ípad¥ také na
jednotku £asu.
Fluence Φ je denována jako podíl po£tu £ástic dN , které dopadly v daném bod¥ prostoru na
innitesimáln¥ malou kouli a obsahu jejího p°í£ného °ezu da

Φ=

dN
da

Veli£ina uence má jednotku m−2 (nebo cm−2 ) a je denována tak, aby výsledná hodnota uence
nezávisela na sm¥ru, ze kterého zá°ení p°ichází.
Produkuje-li bodový izotropní zdroj N £ástic, které se v okolním prost°edí neabsorbují, ve vzdálenosti L od tohoto zdroje bude uence £ástic rovna

Φ=

N
4πL2

Není-li zdroj zá°ení bodový (nap°. kontaminovaná plocha), pokles uence s rostoucí vzdáleností
je men²í neº pro bodový zdroj (1/L2 ).

Hustota proudu £ástic J je vektorová veli£ina, pro kterou je integrál jejich normálových sloºek

p°es ur£itou plochu roven podílu po£tu £ástic dI , pro²lých touto plochou za krátkou dobu dt, a
této doby
Z
→
−→
dI
J−
en dA =
dt
Na rozdíl od uence, která nezávisí na sm¥ru pohybu £ástic, hustota proudu £ástic má t°i sloºky,
které vyjad°ují po£et £ástic letících ve sm¥ru os x, y a z, p°i£emº tyto jednotlivé hodnoty popisují
po£ty £ástic letících v daném sm¥ru na jednotku plochy a jednotku £asu (jednotkou je m−2 · s−1 ).

3.3

Veli£iny popisující interakce zá°ení s látkou

Ionizující zá°ení rozd¥lujeme na p°ímo ionizující (£ástice s elektrickým nábojem, nap°. £ástice
alfa nebo beta) a nep°ímo ionizující (bez elektrického náboje, nap°. zá°ení gama nebo neutrony).
Vzhledem k velkým rozdíl·m ve zp·sobu interakce p°ímo a nep°ímo ionizujícího zá°ení s látkou,
pro ob¥ tyto skupiny ionizujících £ástic denuje rozdílné veli£iny, které jejich interakce popisují.
Výjimkou je ú£inný pr·°ez, který popisuje obecn¥ pravd¥podobnost interakce mezi 2 £ásticemi
(nap°. mezi atomem v látce a prolétávající ionizující £ásticí).

Ú£inný pr·°ez σ je denován jako podíl pravd¥podobnosti P , ºe pro danou ter£ovou entitu

nastane ur£itá interakce, vyvolaná dopadem nabitých nebo nenabitých £ástic ur£itého druhu a
energie, a uence dopadajících £ástic Φ
P
σ=
Φ

Celkový ú£inný pr·°ez σtot , σT je sou£et v²ech ú£inných pr·°ez· odpovídajících r·zným reak-

cím a proces·m mezi dopadající £ásticí daného druhu s ur£itou energií a danou ter£ovou £ásticí.
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3.3.1

Veli£iny popisující interakce nep°ímo ionizujícího zá°ení

Lineární sou£initel zeslabení µ popisuje relativní sníºení hustoty proudu £ástic pro²lých

vrstvou látky tlou²´ky dx

1 dJ
·
J dx
denuje podíl lineárního sou£initele zeslabení a hustoty
µ
µm =
ρ
µ=−

Hmotnostní sou£initel zeslabení µm

Pro látku tvo°enou atomy se stejným ú£inným pr·°ezem platí, ºe

µm =

µ
Na
=
· σtot
ρ
M

kde M je molární hmotnost a Na je Avogadrova konstanta.
Hmotnostní sou£initel zeslabení pro danou sm¥s £i chemickou slou£eninu je moºné vypo£ítat jako
váºený sou£et hmotnostních sou£initel· zeslabení pro jednotlivé prvky i podle vzorce
 
µ X µ
wi
=
ρ
ρ i
i

kde váha daného prvku wi je rovna hmotnostnímu zastoupení (koncentraci) tohoto prvku v látce.

Polotlou²´ka d1/2 odpovídá tlou²´ce vrstvy látky zeslabující uenci £ástic na polovinu
d1/2 =

ln2
µ

St°ední volná dráha λr je pak st°ední vzdálenost mezi dv¥ma po sob¥ následujícími interakcemi
nenabitých £ástic

1
µ
Sou£initel p°enosu energie µtr vyjad°uje p°enos energie z nenabitých £ástic na nabité. Hmotnostní sou£initel p°enosu energie je roven podílu kermy K a uence energie £ástic Ψ (sou£in
uence £ástic Φ a energie jedné £ástice E )
λr =

µtr
K
=
ρ
Ψ

Sou£initel absorpce energie µen popisuje energii p°enesenou z nenabitých £ástic na nabité
£ástice, která se v látce absorbuje. Lineární sou£initel absorpce energie je denován vztahem
µen = µtr (1 − G)
kde G (s hodnotami v intervalu 0 aº 1) je £ást energie nabitých ionizujících £ástic uvoln¥ných
v látce nenabitými £ásticemi, která se v této látce vynaloºí na produkci brzdného zá°ení.
Z denic v²ech t¥chto 3 sou£initel· je z°ejmé, ºe kaºdý z nich má jiné uplatn¥ní. Sou£initel
zeslabení popisuje pouze primární svazek nenabitých £ástic a slouºí k vyjád°ení exponenciálního
poklesu po£tu t¥chto £ástic v závislosti na hloubce v materiálu. Naopak sou£initelé p°enosu
energie a absorpce energie popisují také, jak se energie primárních nenabitých £ástic p°evádí na
nabité ionizující £ástice, nebo jak velká £ást této energie by se m¥la v látce absorbovat. Z denice
sou£initel· plyne
µtr > µtr ≥ µen
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3.3.2

Veli£iny popisující interakce p°ímo ionizujícího zá°ení

Zatímco interakce nep°ímo ionizujícího zá°ení mají diskrétní charakter, tedy pohlíºíme na n¥ jako
na sérii n¥kolika interakcí, p°i nichº nenabitá £ástice ztrácí nemalou £ást své p·vodní energie a
mnohdy významn¥ zm¥ní sm¥r letu, v p°ípad¥ p°ímo ionizujícího zá°ení m·ºeme na jejich pr·let
látkou pohlíºet jako na spojitou ztrátu energie v d·sledku velmi vysokého po£tu interakcí mezi
nimi a atomy prost°edí. Proto nejd·leºit¥j²í veli£inou pro popis interakcí nabitých £ástic s látkou
je brzdná schopnost.

Celková lineární brzdná schopnost S vyjad°uje ztrátu energie dE nabité ionizující £ástice

p°i pr·letu vrstvou látky tlou²´ky dx.

S=−

dE
= Scol + Srad
dx

Scol  sráºková brzdná schopnost  popisuje ztráty energie vyvolávající ionizace a excitace atom·
a molekul látky;
Srad  radia£ní brzdná schopnost  popisuje ztráty energie vedoucí k produkci brzdného zá°ení.

St°ední lineární dosah R je pr·m¥rná vzdálenost, do níº pronikne £ástice za daných okolností
v ur£ité látce.

Lineární p°enos energie L(LET ) je denován jako podíl energie dE p°edané v daném míst¥
nabitou ionizující £ásticí látce p°i pr·chodu po krátké dráze dx, a této dráhy

L=

dE
dx

Lineární p°enos energie lze snadno chybn¥ zam¥nit s lineární brzdnou schopností, av²ak zatímco
brzdná schopnost popisuje ztrátu energie prolétávající nabité £ástice, lineární p°enos energie
udává, jak velká £ást energie ztracené nabitou £ásticí se absorbuje v látce. Tyto dv¥ veli£iny
se tedy li²í jen o tu £ást energie, která se vyuºije na produkci fotonového (brzdného) zá°ení X
odná²ejícího pry£ £ást energie primární £ástice.

3.4

Dozimetrické veli£iny a veli£iny ochrany p°ed zá°ením

V²echny tyto veli£iny vycházejí primárn¥ z energie, která je z primárního ionizujícího zá°ení
p°edávána na sekundární £ástice nebo se v látce absorbuje, p°i£emº míra po²kození látky je
p°ímo úm¥rná této absorbované energii. Jedná-li se o ozá°ení £lov¥ka, pravd¥podobnost moºných
stochastických ú£ink· je dále výrazn¥ ovlivn¥na druhem zá°ení, které ozá°ení vyvolalo (ekvivalentní dávka), a £ástmi lidského t¥la, které byly vystaveny tomuto ozá°ení (efektivní dávka).
Ekvivalentní dávky a efektivní dávky by tedy m¥ly dob°e popisovat pravd¥podobnost moºných
stochastických ú£ink·, av²ak tyto veli£iny jsou t¥ºko m¥°itelné. Proto byly zavedeny tzv. opera£ní
veli£iny pro monitorování prost°edí (prostorový dávkový ekvivalent, sm¥rový dávkový ekvivalent)
a monitorování osob (osobní dávkový ekvivalent), které jsou snadn¥ji m¥°itelné.

Expozice X je rovna podílu celkového náboje iont· stejného znaménka dQ, vzniklých v malém
objemu vzduchu p°i úplném zabrºd¥ní v²ech elektron· a pozitron·, které byly uvoln¥ny fotony
zá°ení X nebo gama, a hmotnosti dm vzduchu v tomto objemu. Jednotkou je C · kg −1 (d°íve
Rentgen  R). 1R = 2,58 · 10−4 C · kg −1

X=

dQ
dm
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Do expozice se zapo£ítává ionizace vyvolaná Augerovými elektrony, ale ionizace vyvolaná vzniklým brzdným a charakteristickým zá°ením X se nezapo£ítává.
Za p°edpokladu elektronové rovnováhy lze expozici vypo£ítat ze vztahu:


µen
e
X =Φ·E·
·
ρ vz Wvz
kde e je elementární náboj a Wvz je st°ední energie ionizace ve vzduchu (p°ibliºn¥ 34 eV).

Kerma K je rovna podílu sou£tu po£áte£ních kinetických energií v²ech nabitých £ástic dEk ,

uvoln¥ných nenabitými £ásticemi v elementu látky a hmotnosti tohoto elementu dm. Jednotkou
je Gy, která odpovídá p°edání energie o velikosti 1 J v 1 kg látky.

K=

dEk
dm

Kerma je tedy denována pro nep°ímo ionizující zá°ení a lze ji vypo£ítat ze vztahu:

K =Φ·E·

µtr
ρ

Pro bodový radionuklidový zdroj produkující fotonové zá°ení lze kermový p°íkon (kerma za
jednotku £asu) vypo£ítat ze vztahu:


X A · ni
µtr
A · Γδ
dK
=
· Ei ·
=
2
dt
4π · L
ρ i
L2
i

kde Γδ je tzv. kermová konstanta, jejíº hodnoty pro konkrétní radionuklidy je moºné najít v tabulkách.

Sd¥lená energie ε je energie p°edaná ionizujícím zá°ením látce v ur£itém objemu. Je to rozdíl

mezi sou£tem energií v²ech p°ímo ionizujících a nep°ímo ionizujících £ástic, které do objemu
vstoupily, a sou£tem energii v²ech takových £ástic, které objem opustily, zmen²ený o energetický
ekvivalent p°ípadného p°ír·stku klidové hmotnosti, který v objemu vznikl p°i reakci jader nebo
elementárních £ástic.

Absorbovaná dávka D je rovna podílu st°ední sd¥lené energie, p°edané ionizujícím zá°ením

látce v malém prostoru, a hmotnosti této látky. Jednotkou je Gy podobn¥ jako v p°ípad¥ kermy.

D=

dε
dm

Výpo£et absorbované dávky pro svazek p°ímo ionizujícího zá°ení je zaloºen na sou£inu uence
nabitých £ást a hmotnostní sráºkové brzdné schopnosti t¥chto £ástic v látce

D = Φ · Sm
Za p°edpokladu elektronové rovnováhy se pro výpo£et absorbované dávky ve svazku nep°ímo
ionizujícího zá°ení uºívá vztah
µen
D =Φ·E·
ρ

Ekvivalentní dávka HT je sou£tem sou£in· pr·m¥rných hodnot absorbovaných dávek v orgánu

nebo tkáni DT,R a radia£ních váhových faktor· wR (volí se dle ICRP 103, viz hodnoty uvedené
na obrázku 3.1). Jednotkou je Sv
X
HT =
wR · DT,R
R
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Obrázek 3.1: Radia£ní váhové faktory, podle ICRP 103, p°evzato z vyhlá²ky 422/2016 Sb.

Efektivní dávka E je sou£tem váºených ekvivalentních dávek HT ve v²ech význa£ných tkáních
a orgánech lidského t¥la, p°i£emº wT jsou váhové faktory pro vybrané tkán¥ nebo orgány lidského
t¥la (viz hodnoty uvedené na obrázku 3.2).
E=

X

wT · H T

T

Obrázek 3.2: Tká¬ové váhové faktory podle ICRP 103, p°evzato z vyhlá²ky 422/2016 Sb.

Dávkový ekvivalent H je sou£inem absorbované dávky v uvaºovaném bod¥ tkán¥ D a jakostního £initele Q v tomto bod¥. Hodnota jakostního £initele vychází z neomezeného lineárního
p°enosu energie tohoto zá°ení ve vod¥.
H =D·Q

Roz²í°ené pole zá°ení  je takové pole zá°ení, pro n¥º má uence £ástic (v£etn¥ úhlové a
energetické distribuce) v celém uvaºovaném objemu stejnou hodnotu jako v referen£ním míst¥.

Roz²í°ené a usm¥rn¥né pole zá°ení  je roz²í°ené pole zá°ení, kdy zá°ení prochází jediným

sm¥rem.
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Tabulka 3.1: Vzájemný vztah opera£ních a limitovaných veli£in

Limitovaná veli£ina
Efektivní dávka
Ekvivalentní dávka v k·ºi
Ekvivalentní dávka v o£ní £o£ce

P°íslu²ná opera£ní veli£ina pro
monitorování
prost°edí
osob
H ∗ (10)

H 0 (0, 07, Ω)
H 0 (3, Ω)

Hp (10)
Hp (0, 07)
Hp (3)

Standardní koule ICRU pro stanovení dávkového ekvivalentu:
Chemické sloºení: H  10,1 % C  11,1 %, O  76,2 % N  2,6 %; hustota  1000 kg/m3 ; pr·m¥r
 300 mm; povrchová vrstva  0,07 mm na povrchu; podpovrchová vrstva  tlou²´ka 10 mm;
kulové jádro  pr·m¥r 280 mm.

Monitorování prost°edí
Pro monitorování prost°edí a osob se pouºívají tzv. opera£ní veli£iny. Tyto veli£iny jsou m¥°itelné
a vycházejí z denice dávkového ekvivalentu.

♣ Prostorový dávkový ekvivalent H ∗ (d) je dávkový ekvivalent v ur£itém bod¥ pole zá°ení,
který by vyvolalo odpovídající roz²í°ené a usm¥rn¥né pole v hloubce d ve standardní kouli na
polom¥ru sm¥°ujícím proti sm¥ru pole.
Hloubka d se obvykle volí rovna 10 mm. H ∗ (10) se vztahuje k efektivní dávce E .

♣ Sm¥rový dávkový ekvivalent H 0 (d, Ω) je dávkový ekvivalent v ur£itém bod¥ pole zá°ení,
který by vyvolalo odpovídající roz²í°ené pole v hloubce d ve standardní kouli na polom¥ru sm¥°ujícím p°íslu²ným sm¥rem (sm¥r vyjad°uje vektor Ω).
Hloubka d se obvykle volí rovna 0,07 mm nebo 3 mm. H 0 (0, 07, Ω) se vztahuje k ekvivalentní
dávce v k·ºi. H 0 (3, Ω) se vztahuje k ekvivalentní dávce v o£ní £o£ce.

Monitorování osob
♣Osobní dávkový ekvivalent Hp (d) dávkový ekvivalent v m¥kké tkáni pod ur£itým bodem
na povrchu t¥la v hloubce d.
Tabulka 3.1 shrnuje pouºívané opera£ní veli£iny a jejich vztah k veli£inám, v nichº jsou vyjád°eny
limity.
Opera£ní veli£iny poskytují konzervativní odhad limitovaných (p°ímo nem¥°itelných) veli£in.
Nap°. Hp (10) poskytuje konzervativní odhad efektivní dávky, tzn. nep°ekra£uje-li Hp (10) limit,
nepovaºuje se ani hodnota efektivní dávky za p°ekro£enou.
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Kapitola 4
Biologické ú£inky ionizujícího zá°ení a
stanovení dávek

4.1

Základy radiobiologie

ástice IZ interagují s hmotným prost°edím s jistou pravd¥podobností, která se popisuje pomocí
ú£inných pr·°ez· (viz kap. 3). To znamená, ºe nejsme schopni predikovat, kdy, kde a ke které
interakci dojde. Jinými slovy, opakované sledování dráhy stejné £ástice se stejnou kinetickou
energií letící ze stejného místa stejným sm¥rem v homogenním médiu vede k nestejné posloupnosti interakcí, tzv. stop¥. Interakce IZ jsou zpravidla spojeny s p°edáním energie prost°edí.
Výsledkem n¥kterých interakcí mohou být zm¥ny struktury látkového prost°edí, jako je nap°íklad ionizace atom· £i molekul nebo tvorba radionuklid·. Tyto zm¥ny mají o to v¥t²í dopad,
pokud se d¥jí v ºivých organismech, které jsou svojí povahou a strukturou velmi citlivé na uspo°ádání atom· a molekul (nap°. organizace protein·). Stochastický (pravd¥podobnostní) charakter
interakcí IZ vede k nehomogenní distribuci p°edané energie v mikrosv¥t¥. To zna£n¥ komplikuje kvantikaci pozorovaných biologických ú£ink·, které m·ºeme v tomto kontextu chápat jako
jakoukoliv zm¥nu chování organismu/bu¬ky v d·sledku interakce IZ.

P°ímý biologický ú£inek, tj. interakce IZ s biologickým ter£em, není jediný mechanismus,

který ovliv¬uje ºivé organismy. V¥t²ina ºivé hmoty je tvo°ena bu¬kami, které mimo organel
obsahují i intracelulární kapalinu, jejichº hlavní sloºku tvo°í voda (∼ 70 %). V p°ípad¥ ozá°ení
bu¬ky IZ dochází k radiolýze vody, p°i které mohou vznikat reaktivní produkty (nap°. OH − , H • ).
Reaktivní produkty mohou rekombinovat, nebo z místa vzniku difundovat a chemicky reagovat
s biologickými ter£i, coº je nazýváno nep°ímým biologickým ú£inkem IZ. Míra nep°ímého
ú£inku závisí na chemickém sloºení roztoku a také na koncentraci biologických ter£·. Pro nízké
koncentrace ter£· je nep°ímý ú£inek více významný neº p°ímý ú£inek.
Za nejvýznamn¥j²í ter£ vzhledem k moºnému biologickému ú£inku IZ je dle aktuálního poznání
povaºována deoxyribonukleová kyselina (DNA). To je dáno jejím velikým biologickým významem, který zahrnuje nejen popis struktury organismu a d¥di£nost, ale i produkci genových
produkt· (enzym·, protein·). Dal²ím faktorem, který je t°eba uváºit, je zna£ná velikost a struktura DNA.
DNA je tvo°ena °et¥zcem nukleotid·. Nukleotid se skládá z deoxyribózy, fosfátové skupiny a jedné
ze £ty° nukleových bází (adenin, guanin, cytosin a tymin). Po v¥t²inu £asu jsou vlákna spojená
v dvou²roubovici pomocí vodíkových m·stk·, p°i£emº tato lineární forma je dále komprimována
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aº na úrove¬ chromozom·.
V d·sledku p°ímého i nep°ímého ú£inku dochází k r·zným druh·m po²kozením DNA. Mezi jednoduchá po²kození pat°í nap°íklad vy²típnutí báze, jednoduchý a dvojitý zlom (DSB). P°i vzniku
dvojného zlomu hrozí ztráta genetické informace, nap°íklad chromozomové aberace. Chromozomové aberace nejsou výlu£n¥ p·sobeny IZ, p°esto existují po²kození, tzv. dicentrické chromozomy, které jsou specickým d·sledkem p·sobení IZ. Mimo jednoduchých po²kození m·ºe
docházet k tzv. komplexním po²kozením, která vznikají nahromad¥ním jednoduchých po²kození na malé oblasti dvou²roubovice.
Po²kození DNA ve v¥t²in¥ p°ípad· vyvolává enzymatickou opravu. Ta zahrnuje celou ²kálu mechanism·, daných typem po²kození, jejichº hlavním cílem je udrºet tuto ºivotn¥ d·leºitou molekulu v po°ádku. Popis t¥chto mechanism· je zna£n¥ komplikovaný a p°esahuje rámec tohoto
textu. P°esto je pot°eba zmínit, ºe tyto opravné mechanismy nejsou dokonalé a m·ºe p°i jejich
spu²t¥ní dojít k chyb¥, nemluv¥ o situaci, kdy ke spu²t¥ní nedojde. Pravd¥podobnost vzniku
chyby závisí na typu po²kození. Vy²típnutá báze nebo jednoduchý zlom v p°ítomnosti obou vláken DNA jsou opraveny s vy²²í pravd¥podobností neº za stejné situace b¥hem mitózy (tj. typ
bun¥£ného d¥lení, jehoº úkolem je zajistit rovnom¥rné p°edání nezredukované genetické informace dce°iným bu¬kám), kdy jsou od sebe °et¥zce odd¥leny. Mezi nejh·°e opravitelná po²kození
pat°í DSB a komplexní po²kození.
N¥které zm¥ny ve struktu°e DNA vyvolané IZ, i p°es snahu opravných mechanism·, nejsou slu£itelné s dal²ím ºivotem bu¬ky a vedou bu¤ k reproduk£ní smrti, nebo apoptóze (programové
bun¥£né smrti). Pokud je bu¬ka sou£ástí tkán¥, lze její ztrátu kompenzovat vznikem nové bu¬ky,
av²ak významný úbytek bun¥k m·ºe zp·sobit ztrátu nebo pokles funk£nosti tkán¥ (onemocn¥ní),
coº je ozna£ováno jako tká¬ová reakce. Závaºnost onemocn¥ní roste s rostoucí absorbovanou
dávkou (s po£tem po²kozených bun¥k). Pro velmi malé expozice ke vzniku onemocn¥ní nedochází. Naopak, od jisté absorbované dávky k tká¬ové reakci dochází vºdy, bez ohledu na variace
v populaci, proto se pro tká¬ové reakce n¥kdy pouºívá synonymum deterministické ú£inky.
Významným bodem na k°ivce výskytu ú£ink· je tzv. prahová dávka. Ta odpovídá takové absorbované dávce ve tkáni, která vyvolá výskyt deterministických ú£ink· u 1 % ozá°ené populace.
Nejniº²í prahová dávka p°i akutní expozici zá°ení s nízkým lineárním p°enosem energie (L, let)
se u £lov¥ka pohybuje okolo 100 mGy (varlata, do£asná sterilita u muºe).
Zvlá²tní skupinou deterministických ú£ink· tvo°í akutní nemoci z celot¥lového ozá°ení. Tato
onemocn¥ní mají n¥kolik fází. První fází je p°edchorobné stádium, tzv. prodromální fáze, kdy
se projevují nespecické symptomy, jako je nap°íklad nevolnost, zvracení, zvý²ená teplota nebo
pr·jem. Délka této fáze zpravidla nep°ekra£uje 2 dny. Po ní nastává latentní stádium, kdy se
zdá, ºe se jedinec uzdravuje. Toto stádium m·ºe trvat od jedné hodiny po 21 dn·. Délka prodromální a latentní periody se zkracuje s rostoucí absorbovanou dávkou. Samotné onemocn¥ní,
manifesta£ní fáze, závisí na mí°e ozá°ení. Celkem rozli²ujeme t°i typy: hematopoetický (1-6 Gy),
gastrointestinální (6-30 Gy) a cerebrovaskulární (>15 Gy). Hodnoty v závorce p°edstavují typické
absorbované dávky od zá°ení s nízkým sou£initelem p°enosu energie, p°i kterých k onemocn¥ní
dochází.

Hematopoetický syndrom je zp·soben inaktivací kostní d°en¥, která je zodpov¥dná za kr-

vetvorbu. Úbytek bun¥k kostní d°en¥ se projevuje záhy jiº b¥hem prvního dne po expozici.
Nedostatek neutrol· i krevních desti£ek m·ºe vést k infekci a krvácení, která m·ºe být v n¥kterých p°ípadech smrtelná. Lé£ba spo£ívá v podávání krevních derivát· a antibiotik. Závaºn¥j²í
p°ípady vyºadují transplantaci kostní d°en¥.

Gastrointestinální forma je zp·sobená poklesem funk£ních bun¥k st°evního epitelu, coº se
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projevuje bolestí b°icha, zvracením, krvavými pr·jmy, ztrátou tekutin. Závaºn¥j²í formy vedou
k znepr·chodn¥ní st°ev, renálnímu selhání, sepsi a smrti jedince. Pokud subjekt p°eºije projevy
gastrointestinálního syndromu (za pomoci lé£by), tak se m·ºe projevit hematopoetický syndrom.

Cerebrovaskulární syndrom je tém¥° vºdy smrtelný. Osoba má poruchy vnímání a závrat¥.
P°i vysokých dávkách upadá do bezv¥domí a do dvou dn· umírá. Nutno doplnit, ºe dávky nad
cca 10 Gy jsou zpravidla smrtelné a to i s poskytnutím ve²keré moºné léka°ské pomoci (v£etn¥
transplantace kostní d°en¥).
Mutace nastává, kdyº je gen DNA po²kozen nebo zm¥n¥n tak, ºe nese modikovanou genetickou
informaci. Takto po²kozená bu¬ka se m·ºe dále ú£astnit bun¥£ného cyklu. Mechanismus mutace
DNA stojí za skupinou tzv. stochastických ú£ink·. Mutace v somatických bu¬kách mohou
vést k nádorovým onemocn¥ním, u gametických (pohlavních) bun¥k m·ºe vést k projev·m
genetického po²kození u potomk·. S rostoucí absorbovanou dávkou roste pravd¥podobnost
vzniku onemocn¥ní, ale neroste jeho závaºnost. Termín stochastický vychází ze skute£nosti, ºe
neexistuje hodnota absorbované dávky, která by u kaºdého jedince indukovala nádorové £i genetické onemocn¥ní.
K popisu pravd¥podobnosti stochastických ú£ink· v závislosti na absorbované dávce se v radia£ní ochran¥ pouºívá lineární bezprahový model (LNT). Tato hypotéza p°edpokládá, ºe
pro nulovou dávku je výskyt stochastických ú£ink· nulový a pravd¥podobnost výskytu roste
lineárn¥ s absorbovanou dávkou. Tento model je p°edev²ím zaloºen na tzv. epidemiologických
studiích (nap°. studium osob p°eºiv²ích atomové útoky na m¥sta Nagasaki a Hiro²imu). asový
pr·b¥h nádorových onemocn¥ní záleºí na jejich typu a od ozá°ení po manifestaci m·ºe uplynout
i pom¥rn¥ zna£ná doba. Nap°íklad radia£n¥ indukované leukémie se projevují zpravidla aº po
5-7 letech a solidní tumory po více neº 10 letech od ozá°ení.

4.2

Výpo£ty dávkových veli£in pro externí ozá°ení

Stanovování dávkových nebo opera£ních veli£in v p°ípad¥ externího ozá°ení lze provést n¥kolika
zp·soby. N¥které reálné expozi£ní situace lze aproximovat pomocí jednoduchých geometrií jako
je: bodový zdroj, nekone£ná homogenní rovina (depozice RN na povrchu), polokoule (radionuklid
rozptýlený v atmosfé°e) apod. Jako vstupní informace zpravidla posta£í aktivita £i emise zdroje,
respektive povrchová nebo objemové koncentrace rozptýlených radionuklid· a doba pobytu osoby
v dané geometrii.
V p°ípad¥ bodového zdroje fotonového IZ lze stanovit p°íkon vzdu²né kermy pomocí vzorce:

Kvz =

X Ai (t) × Γi
R2

i

kde Ai je aktivita radionuklidu i v £ase t (Bq), Γi je konstanta kermové vydatnosti pro i-tý
radionuklid (J · kg −1 · m2 · s−1 · Bq −1 ) a R je vzdálenost receptoru od zdroje v metrech. Nutnou
podmínkou pro uºití bodové aproximace reálným zdrojem je, ºe vzdálenost R je více neº o °ád
v¥t²í neº vn¥j²í rozm¥ry zdroje. Obdobný princip jako pro bodový zdroj lze uºít pro ostatní
jednoduché geometrie.
Hodnoty kermového p°íkonu respektive p°íkonu uence lze p°evést na libovolnou veli£inu radia£ní ochrany pomocí konverzních koecient·, které jsou tabelovány. Konverzní koecienty pro
externí ozá°ení jsou vztaºeny k typu £ástice, její kinetické energii, referen£nímu jedinci a geome43
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trii expozice. Tabelované hodnoty v Doporu£ení ICRP 116 zahrnují projekce: p°edo-zadní (AP),
zado-p°ední (PA), laterální zleva a zprava (LLAT, RLAT), rota£ní (ROT) a izotropní (ISO).
Toto doporu£ení obsahuje mimo dat pro fotonové svazky a neutrony i konverzní koecienty pro
protony, elektrony, pozitrony, miony a piony.
4.3

Výpo£ty dávkových veli£in pro interní ozá°ení

U interního ozá°ení je situace zcela odli²ná. Stanovení expozice se skládá zpravidla ze dvou
£ástí. B¥hem první z nich je t°eba stanovit celkovou aktivitu (v Bq), kterou subjekt p°ijal (nap°.
vdechnutím £i poºitím). Tato aktivita se nazývá p°íjem I z anglického slova intake.
V druhé fází se p°íjem p°evádí na úvazek absorbované, efektivní £i ekvivalentní dávky pomocí
konverzních koecient·, které byly stanoveny prost°ednictvím dozimetrických model· a matematickým modelováním (metoda Monte Carlo).
Substance s radionuklidem £i samotný radionuklid m·ºe do t¥la vstoupit n¥kolika cestami:

• Inhalace  skrz dýchací soustavu, význa£ná cesta pro vstup radonu a jeho dcer.
• Ingesce  skrz trávicí ústrojí, zahrnuje i p°íjem potravin a nápoj·.
• Zran¥ní  skrz poru²enou pokoºku, zahrnuje i injekci.
• P°estup p°es neporan¥nou pokoºku  nap°íklad tritium ve form¥ vody.
K p°íjmu m·ºe docházet v r·zném £asovém období. Akutním p°íjem zpravidla probíhá v °ádu
n¥kolika hodin. P°íjmy, probíhající v dlouhém £asovém horizontu (m¥síc·, rok·), jsou ozna£ovány
jako chronické. Typickým p°ípadem je konzumace potravin s p°írodními RN £i inhalace radonu
£leny populace.
P°íjem lze stanovit dv¥ma základními p°ístupy. První z nich se snaºí denovat tzv. zdrojový
£len a vyuºít poznatky o fyziologii jedince. Do této kategorie nap°íklad spadá odhad ro£ního
inges£ního p°íjmu populace, který lze stanovit podle:
X
I=
mi × ai
i

kde mi je ro£ní spot°eba komodity potravinového ko²e v kg, ai pak koncentrace aktivity v Bq ·
kg −1 . Obdobn¥ lze odhadnout p°íjem ze znalosti koncentrace radionuklid· ve vzduchu a £asu
stráveném v tomto prost°edí.
Druhý p°ístup stanovuje p°íjem retrospektivn¥ na základ¥ m¥°ení subjektu (in vivo) £i jím vylou£ených biologických vzork· (in vitro). Mezi biologické vzorky spadá p°edev²ím krev, mo£ a
stolice. M¥°ení zpravidla neposkytuje úplnou informaci o p°íjmu. Substance s radionuklidem je
po vstupu do t¥la podrobena v n¥m probíhajícím fyziologickým proces·m. To, jak se látka v t¥le
chová (tzv. biokinetika), záleºí nejen na jejích fyzikálních a chemických vlastnostech, ale i na
cest¥ vstupu. K popisu biokinetiky se v radia£ní ochran¥ pouºívají tzv. kompartmentové modely.
Kompartment je taková oblast, ve které se aktivita po vstupu rovnom¥rn¥ rozprost°e a mnoºství vylou£ené aktivity je úm¥rné aktivit¥ aktuáln¥ p°ítomné. Tato zavedená denice umoº¬uje
popsat organismus soustavou lineárních diferenciálních rovnic s po£áte£ní podmínkou a jejím
°e²ením jsou funkce popisující pr·b¥h aktivit v £ase v daném kompartmentu (reten£ní resp. exkre£ní k°ivky). Biokinetické modely pro radia£ní ochranu denuje ICRP ve svých doporu£eních.
Schéma obecného modelu p°edstavuje obrázek 4.1.
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Obrázek 4.1: Obecný model lidské biokinetiky dle ICRP
Z formálního hlediska jsou modely d¥leny na tzv. modely vstupu a systemické modely. Modely
vstupu jsou strukturáln¥ shodné pro v²echny radionuklidy. Typickým p°íkladem je model dýchacího traktu (ICRP 66) nebo model trávicího traktu (ICRP 100). Systemické modely jsou
vztaºeny k jednotlivým radionuklid·m a reektují jen jejich specickou biokinetiku.
Jednorázový akutní p°íjem lze stanovit, na základ¥ jednoho m¥°ení, následujícího vztahu:

mi (t)
qi (t)

ln(I) =

kde mi (t) je m¥°ená retence (v Bq) p°ípadn¥ exkrece Bq · den−1 a qi (t) je hodnota reten£ní
respektive exkre£ní k°ivky pro danou cestu vstupu a £asové rámce expozice. V p°ípad¥ v¥t²ího
mnoºství £i kombinace r·zných druh· m¥°ení se doporu£uje p°íjem stanovit na základ¥ metody
maximální v¥rohodnosti podle rovnice:
ln(Ii )
σ2
PN 1i
i=1 σi2

PN
ln(I) =

i=1

kde σi je míra nejistoty m¥°ení Ii vyjád°ena geometrickou standardní odchylkou. Míra nejistoty
by m¥la zahrnovat nejen poissonovskou chybu, ale i ostatní nejistoty související s m¥°ící metodou
a to v£etn¥ moºné chyby v d·sledku sb¥ru dat.
Stanovení úvazku efektivní dávky z p°íjmu jednoho radionuklidu lze pomocí tabelovaných konverzních koecient· (uvedeny nap°. ve vyhlá²ce £. 422/2016 Sb.) provést podle následujícího
vztahu:
E(∆) = I × hcesta,biokinetika
kde h je konverzní koecient zohled¬ující nejen cestu vstupu, ale i biokinetické chování radionuklidu v t¥le.
45

KAPITOLA 4. BIOLOGICKÉ ÚINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁENÍ A
STANOVENÍ DÁVEK

4.4

Stanovení dávky od radonu

Sou£ástí uranové p°em¥nové °ady je 222 Rn (dále jen radon), který má významný podíl na celkovém ozá°ení obyvatel. Zatímco radon je vzácným plynem, který je po vdechnutí také vydechnut,
jeho dce°iné produkty jsou zachycovány v dýchacích cestách £lov¥ka. P°edev²ím zde produkované
£ástice alfa p°edstavují významné zdravotní riziko. Proto i veli£iny popisující radon z hlediska
radia£ní ochrany vycházejí z celkové energie £ástic alfa produkovaných krátkodobými dce°inými
produkty radonu. P°ehled hlavních charakteristik krátkodobých i dlouhodobých produkt· p°em¥ny radonu uvádí tabulka 4.1.

Veli£iny pro stanovení ozá°ení od radonu
Latentní energie El je ve²kerá energie zá°ení α uvoln¥ná p°i úplné p°em¥n¥ v²ech krátkodobých
dce°iných produkt· radonu.

Objemová latentní energie cl je latentní energie vyd¥lená objemem plynu.
Ekvivalentní objemová aktivita radonu ar,ekv odpovídá takové objemové aktivit¥ radonu
v radioaktivní rovnováze s jeho krátkodobými dce°inými produkty, jejíº latentní energie je rovna
latentní energii dané nerovnováºné sm¥si
214
214
ar,ekv = 0, 104 · aV (218
84 P o) + 0, 514 · aV (82 P b) + 0, 382 · aV (83 Bi)

Pro produkty p°em¥ny radonu platí: 1 Bq · m−3 (za p°edpokladu rovnováhy) = 3, 47 · 104 M eV ·
m−3 = 5, 56 · 109 J · m−3 .
Jednotlivé váhové koecienty ve vzorci pro výpo£et ekvivalentní objemová aktivita radonu odpovídají podílu daného radionuklidu na latentní energii v p°ípad¥ rovnováºné sm¥si. Nejvy²²í
hodnotu koecientu má 214 P b, které p°i p°em¥n¥ aº na 210 P b projde pouze jednou p°em¥nou
alfa, av²ak díky nejdel²ímu polo£asu p°em¥ny má nejvy²²í zastoupení ve sm¥si (dle po£tu atom·).

Working Level W L je star²í pouºívanou veli£inou, která reprezentuje takovou rovnováºnou
sm¥s krátkodobých produkt· p°em¥ny radonu v 1 l vzduchu, která emituje energii alfa £ástic
1, 3 · 105 M eV = 2, 08 · 10−8 J .

Working Level Month W LM je veli£ina odpovídající ozá°ení 1 W L po dobu m¥sí£ního fondu
170 pracovních hodin a odpovídá 3, 54 · 103 J · hod · m−3 resp. 6, 37 · 105 F −1 (Bq · hod · m−3 ) pro
radon (OAR), kde F je faktor nerovnováhy, který je pro pobytové místnosti roven 0,4.

eská republika má ve své legislativ¥, reprezentované vyhlá²kou £. 422/2016 Sb., (v souladu
se Sm¥rnicí rady 2013/59/EURATOM) stanovenou hodnotu referen£ní úrovn¥ OAR pro
v²echny stavby 300 Bq · m−3 . Abychom mohli ú£inky radonu srovnat s jinými zdroji ozá°ení,
musíme stanovit faktor (tzv. dávkový konverzní faktor hp ), který reprezentuje biologické ú£inky
jednotkové koncentrace radonu a umoº¬uje tedy p°epo£et nam¥°ené OAR nebo EOAR (p°i£emº
platí EOAR = F · OAR) na efektivní dávku.
V praktické dozimetrii radonu se m·ºeme setkat se dv¥ma p°ístupy, vedoucími k £íselnému vyjád°ení tohoto dávkového konverzního faktoru: dozimetrickým a epidemiologickým. Oba p°ístupy
se snaºí tento p°evodní faktor stanovit co nejp°esn¥ji.

Dozimetrický p°ístup je zaloºen na biokinetických výpo£etních modelech se zvlá²tním d·ra-

zem na model lidského dýchacího traktu (HRTM) vyvinutý v ICRP 66, který byl modikován
v ICRP 130. ICRP pouºívá tento dozimetrický p°ístup ve spole£né koncepci pro stanovení úvazku
efektivní dávky pro jednotlivé radionuklidy. Model popisuje rozloºení radonu a jeho produkt·
p°em¥ny v lidském t¥le jako funkci £asu a zahrnuje fyzikální a chemické vlastnosti v²ech zú£ast46

KAPITOLA 4. BIOLOGICKÉ ÚINKY IONIZUJÍCÍHO ZÁENÍ A
STANOVENÍ DÁVEK

n¥ných radionuklid·. To umoº¬uje výpo£et £asov¥ závislých koncentrací aktivity pro inhala£ní
cesty a pro kaºdý orgán v lidském t¥le a s vyuºitím metody Monte Carlo lze takto vypo£ítat odpovídající absorbovanou dávku pro kaºdý orgán. P°i výpo£tech se zohled¬uje zá°ení s vysokým let
(viz kapitola 3) a sleduje se ú£inek dce°iných produkt· radonu v jednotlivých kompartmentech.
Cílovými bu¬kami jsou bazální a sekretorické, p°i£emº hloubka jejich uloºení (4 aº 50 µm) ve
tkáni se li²í podle kompartmentu a je individuální pro kaºdého jedince. V porovnání k epidemiologickému p°ístupu není takto vypo£ítaný dávkový koecient závislý na riziku vzniku rakoviny
plic, která byla zp·sobena ozá°ením od radonu. ICRP 2018 uvádí, ºe efektivní dávka z inhalace
radonu je více neº z 95 % tvo°ena dávkou v plicích a z více neº 95 % produkty krátkodobé
p°em¥ny radonu. Tento fakt význam biokinetických model· sniºuje a takto stanovená efektivní
dávka je referen£ní dávkou, která je ve skute£nosti p°i°azena reprezentativní osob¥. Slouºí pro
ú£ely optimalizace radia£ní ochrany a není vhodná pro provád¥ní odhad· rizik pro jednotlivce
nebo ur£ité skupiny lidí.

Epidemiologický p°ístup je zaloºen na výsledcích epidemiologických studií p°eºiv²ích ozá°ení

po výbuchu atomových bomb v Hiro²im¥ a Nagasaki (tedy na ú£incích zá°ení s nízkým let) a
sedmi kohort (skupin) zam¥stnanc· uranového pr·myslu (podrobn¥ji o t¥chto studiích v [12]).
Tyto p·vodní údaje (ICRP 65) byly a jsou zp°es¬ovány na základ¥ výsledk· dal²ích epidemiologických studií, které zahrnovaly postupn¥ také skupiny obyvatelstva. Mezi takové studie pat°í
nap°. studie provedené v R Dr. Tomá²kem (SÚRO, v.v.i). Konverzní faktor v tomto p°ístupu
vychází z újmy, vypo£tené z údaj· týkajících se incidence rakoviny u r·zných orgán· v d·sledku
akutního vystavení zá°ení s nízkým let (data z Life Span Study pro p°eºiv²í výbuch atomové
bomby s vn¥j²í, p°eváºn¥ homogenní expozicí) a z rizika smrtelného karcinomu plic v d·sledku
chronické expozice (s interní, nehomogenní expozicí) zá°ení s vysokým let (radonu).
V sou£asné dob¥ jsou v £eské legislativ¥ pouºívány tyto dávkové konverzní faktory ve vztahu k objemové aktivit¥ radonu (OAR) za p°edpokladu faktoru nerovnováhy F = 0, 4 v·£i ekvivalentní
objemové aktivit¥ radonu (EOAR) uvnit° budov:

• 2,52 nSv/(Bq · m−3 · hod) pro budovy ur£ené k bydlení resp. jedince z obyvatelstva a
• 3,12 nSv/(Bq · m−3 · hod) pro pracovi²t¥ resp. pro osobu v pracovn¥-právním vztahu.
Tyto konverzní faktory byly odvozeny z epidemiologických studií s vyuºitím dávkové konverzní
konvence reprezentující koecient celoºivotního rizika úmrtí na rakovinu plic vztaºené k expozici
radonu 2, 83 · 10−4 W LM −1 (ICRP 65) a celkové újm¥ jednotlivce z obyvatelstva vyjád°ené jako
koecient rizika vztaºený k efektivní dávce 7, 3 · 10−2 Sv −1 a pro pracovníky 5, 6 · 10−2 Sv −1
(ICRP 60):

2, 8 · 10−4 W LM −1
= 5 mSv/W LM = 3, 1 mSv/(M Bq · hod · m−3 )
5, 6 · 10−2 Sv −1
Efektivní dávku E pak lze vypo£ítat jednodu²e podle vztahu:

E = hpOAR · OAR · t
kde hpOAR je konverzní dávkový dávkový faktor (nSv · m3 · Bq −1 · hod−1 ), OAR je objemová
aktivita radonu v míst¥ pobytu (Bq · m−3 ) a t je celkový £as strávený na tomto míst¥. Z hlediska
praktického vyuºití je tato problematika podrobn¥ji rozebrána v kapitole 11.
Pozn. V p°ípad¥ 220 Rn (thoronu) se po£ítá kv·li jeho krátkému polo£asu p°em¥ny s nehomogenní
distribucí v místnosti a pouºije se konverzní faktor

hpOAT = 40nSv/(Bq · m−3 · hod). Protoºe

koncentrace Th v horninách v R nedosahují obvykle vysokých hodnot, nutnost zohlednit ú£inky
thoronu pro odhad efektivní dávky se b¥ºn¥ nevyºaduje.
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Tabulka 4.1: P°ehled £ásti uranové p°em¥nové °ady s krátkodobými dce°inými produkty radonu

Kapitola 5
P°írodní zdroje ozá°ení

5.1

Ozá°ení £lov¥ka z p°írodních zdroj·

Na ozá°ení £lov¥ka z p°írodních zdroj· se podílí

• kosmické zá°ení, dopadající na Zemi z vesmíru, které oza°uje £lov¥ka zejména extern¥
v závislosti na nadmo°ské vý²ce a zem¥pisné poloze;
• p°írodní radionuklidy p°ítomné v zemské k·°e (tzv. terestriální zá°ení, z hlediska ozá°ení
£lov¥ka jsou významné jen n¥které p°írodní radionuklidy) a zp·sobující p°edev²ím vn¥j²í
ozá°ení jak vn¥ tak uvnit° budov a p°ispívají k vnit°nímu ozá°ení (p°ísp¥vek z inhalace je
vyjma n¥která pracovní prost°edí zanedbatelný);
• radon a jeho dce°iné produkty p°ítomné ve vzduchu a ve vod¥, zp·sobující vnit°ní
ozá°ení ingescí a inhalací a
• dal²í radionuklidy obsaºené v lidském t¥le, p°ispívající k vnit°nímu ozá°ení v závislosti
na jejich efektivním polo£asu p°em¥ny. Podíl p°írodních a um¥lých zdroj· na celkovém ozá°ení demonstruje obrázek 5.1 , v grafu jsou uvedeny pr·m¥rné hodnoty. Celková pr·m¥rná
ro£ní efektivní dávka ve sv¥t¥ odpovídá 2,4 mSv. Skute£né hodnoty se mohou v jednotlivých oblastech na Zemi výrazn¥ li²it, p°edev²ím v závislosti na radioaktivit¥ horninového
podloºí a úrovni medicínské pé£e. Minoritní podíl mají radionuklidy vznikající lidskou £inností. Toto tvrzení m·ºe být krátkodob¥ a lokáln¥ nepravdivé pouze v d·sledku radia£ní
nehody nebo havárie.

Kosmické zá°ení se podílí na celkovém ozá°ení cca 14 %. Hustota toku £ástic kosmického
zá°ení dopadajícího na povrch Zem¥ závisí na zemské magnetické ²í°ce, na nadmo°ské vý²ce
a na aktivit¥ Slunce. Kosmické zá°ení dopadající na povrch Zem¥ se skládá ze dvou sloºek,
z galaktického kosmického zá°ení a slune£ního kosmického zá°ení. ást £ástic p°icházejících na
Zemi z kosmu je zachycena magnetickým polem Zem¥ v tzv. van Allenových pásech.
p°ichází z oblastí mimo slune£ní soustavu. Skládá se z 87 %
z proton·, z 11 % z jader helia, 1 % z vysoce energetických elektron· a z t¥º²ích jader. Elektrony,
protony, jádra He, C, O nebo Fe a dal²ích prvk·, které vznikají p°i termonukleárních reakcích
nebo jiných procesech ve hv¥zdách, jsou primární £ástice. Prvky, které p°i t¥chto procesech nemohou vzniknout, nap°. Li, Be, B nebo positrony, jsou sekundární £ástice. Li, Be, B vznikají

Galaktické kosmické zá°ení (GKZ)
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Obrázek 5.1: Zastoupení jednotlivých p°isp¥vovatel· k ro£ní efektivní dávce
spala£ními reakcemi, interakcí vysokoenergetických proton· s t¥º²ími jádry. ástice mohou dosahovat extrémn¥ velkých energii, více neº 1020 eV. Mají vysokou pronikavost a nízkou brzdnou
schopnost. Pole zá°ení mimo atmosféru Zem¥ je izotropní a dávkový ekvivalent dosahuje hodnot
1 Sv ·rok −1 . V blízkosti Zem¥ je GKZ ovliv¬ováno slune£ním v¥trem, jehoº vliv závisí na slune£ní
aktivit¥ a na interakci GKZ s magnetický polem Zem¥ a s atmosférou.
Mén¥ energetická slune£ní sloºka kosmického zá°ení pochází hlavn¥ ze slune£ních erupcí a úrovn¥
hladiny mo°e dosáhne z této sloºky mén¥ neº 1 %. Skládá se z cca 99 % z proton· a dále
z elektron· a t¥º²ích nabitých £ástic. Tyto £ástice mají energii desítky aº stovky MeV. P°i
slune£ních erupcích maximální energie p°esahuje jednotky GeV. Slune£ní aktivita se periodicky
m¥ní jednak v celkem pravidelných 11 letých a jednak v dlouhodobých cyklech. Zm¥ny slune£ní
aktivity ovliv¬ují intenzitu galaktického kosmického zá°ení, která je vy²²í v období niº²í slune£ní
aktivity a naopak.
ástice kosmického zá°ení interagují po vstupu do atmosféry s jejími atomy a molekulami. ást
z nich (hlavn¥ t¥ºká jádra) je zabrzd¥na je²t¥ ve vrchních vrstvách atmosféry. Dal²í £ást (hlavn¥
protony) vytvá°í sekundární £ástice, které ve form¥ spr²ek mohou proniknout aº na povrch Zem¥ a
zasáhnout velké oblasti zemského povrchu. Na hladin¥ mo°e p°ispívají k ekvivalentní dávce
hlavn¥ sekundární miony a dále neutrony, protony a elektrony, které jsou produkovány
prost°ednictvím t°í²tivých reakcí.
P°i pobytu v obytných místnostech se uvaºuje stínící faktor 0,8 a p°edpokládá se, ºe 80 % £asu
lidé tráví ve stín¥ných prostorách. Za t¥chto p°edpoklad· vychází pr·m¥rná ro£ní efektivní dávka
zp·sobená fotony a p°ímo ionizujícím zá°ením na hladin¥ mo°e 240 µSv . V na²í zem¥pisné ²í°ce a
v nadmo°ské vý²ce 350 m se udává pr·m¥rná ekvivalentní dávka 0,3  0,4 mSv/rok a lze ji povaºovat za zanedbatelnou. S rostoucí nadmo°skou vý²kou hodnota ekvivalentní dávky pom¥rn¥ rychle
roste. Uplat¬uje se i skute£nost, ºe s rostoucí nadmo°skou vý²kou se m¥ní sloºení kosmického
zá°ení: klesá zastoupení mion· (£ástic s nízkým radia£ním váhovým faktorem) a roste zastoupení
neutron· a £áste£n¥ i proton· (£ástic s vy²²ím radia£ním váhovým faktorem). Vzhledem k tomu,
ºe sou£asná civilní dopravní letadla se pohybují ve vý²kách nad 10 km, je v¥nována odpovídající
pozornost ozá°ení posádek letadel. Z m¥°ení, provád¥ných ODZ ÚJF AV R na palubách letadel
SA, vyplývá, ºe p°íkony ekvivalentní dávky se b¥hem transatlantických let· pohybují mezi 2
 5 µSv/rok a pro posádky letadel to znamená, ºe jejich ro£ní efektivní dávka m·ºe p°ekro£it
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limit pro obyvatele 1 mSv. Závislost p°íkonu dávkového ekvivalentu na vzdálenosti od rovníku
resp. severního pólu b¥hem mezikontinentálních let· ilustruje obrázek 5.2.

Obrázek 5.2: P°íkon dávkového ekvivalentu, m¥°eno detektorem Liulin, v letech 2001 aº 2004
Kosmické zá°ení vytvá°í p°i jaderných reakcích s atomy atmosféry, p·dy a vody tzv. kosmogenní
radionuklidy, které se stávají sou£ástí ºivotního prost°edí. Mimoto se v p°írod¥ vyskytují i n¥které
radionuklidy s pom¥rn¥ krátkými polo£asy p°em¥ny, z nichº nejd·leºit¥j²í jsou 14 C (5730 rok·)
a 3 H (12,35 rok·). Tyto radionuklidy musí být kontinuáln¥ produkovány, coº se d¥je reakcemi
£ástic kosmického zá°ení s jádry nuklid· obsaºených v zemské atmosfé°e. 14 C se tvo°í reakcí
sekundárních neutron· s jádry atmosférického dusíku 14 N + n → 14 C + p, tritium se produkuje v n¥kolika r·zných reakcích, nap°. 14 N + n → 12 C + 3 H . P°ítomnost celé °ady dal²ích
kosmogenních radionuklid· je sice m¥°itelná, ale jejich zastoupení je podstatn¥ niº²í. Zdrojem
n¥kterých t¥chto radionuklid· mohou být i jaderné provozy, jedná se nap°. o 3 H , 7 Be, 14 C .

5.1.1

Radionuklidy obsaºené v zemské k·°e

Terestriální zá°ení je podmín¥no koncentracemi p°írodních radionuklid· v horninách. Podrob-

nou informaci o geologické stavb¥ R - eském masivu a vn¥j²ím pásmu Západních Karpat a radioaktivit¥ jednotlivých typ· hornin k nim p°íslu²ných, je moºné najít v publikacích, uvedených v záv¥ru kapitoly. K dispozici jsou mapa radioaktivity R a geologická mapa R, která
je dostupná na stránkách eské geologické sluºby (GS). Ob¥ mapy se staly (spolu s výsledky
mnoºství provedených m¥°ení) zásadním zdrojem informací p°i tvorb¥ mapy radonového indexu
R 1:50 000, která je rovn¥º p°ístupná na stránkách GS (viz obrázek 5.3).
Jednotlivé typy hornin, v závislosti na jejich genezi a geochemii, mají obsahy p°írodních radionuklid· r·zné. Horniny tvo°ící zemskou k·ru d¥líme na magmatické (vyv°elé), sedimentární
(usazené) a metamorfované (p°em¥n¥né).
Horniny magmatické vznikly utuhnutím magmatu pod povrchem Zem¥ (t¥lesa hlubinná a podpovrchová) nebo na jejím povrchu (t¥lesa výlevná). Tyto horniny tvo°í 95 % zemské k·ry a ur£ují
tak pr·m¥rný obsah U v zemské k·°e. V závislosti na tvaru vytvo°eného t¥lesa se ozna£ují jako
plutony, sopouchy, ºilná t¥lesa apod. Magmatické horniny se klasikují podle obsahu k°emene,
ºivc· a sv¥tlých a tmavých minerál·. Minerální asociace m·ºe mít vliv na radioaktivitu dané
horniny. Vy²²í radiaoktivitu mohou mít obecn¥ horniny kyselé, sv¥tlé (granity, syenity apod.).
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Obrázek 5.3: P°íklad provázanosti map geologické a radonového rizika
Obsah U ve stejném typu horniny m·ºe kolísat v rámci lokality i uvnit° t¥les samotných, nap°.
u magmatických t¥les m·ºe nar·stat sm¥rem k jejich okraji.
Horniny sedimentární vznikly mechanickým usazením úlomk· a £ástic horninového materiálu
transportovaného vodou nebo vzduchem, chemickou sedimentací látek z nasycených roztok· a
kupením organických hmot. Vliv na radioaktivitu sedimentárních hornin má obsah radionuklid·
v p·vodním materiálu a moºnosti jeho louºení a migrace b¥hem procesu transportu a usazování.
Horniny metamorfované s r·zným stupn¥m metamorfózy vznikají z p·vodních hornin p·sobením vysokého tlaku a teploty s moºnou p°ítomností roztok· a par. Jejich radioaktivita závisí
na radioaktivit¥ p·vodní horniny a stupni a zp·sobu metamorfózy. N¥které radionuklidy mohou být b¥hem metamorfních proces· separovány nap°. v roztocích a transportovány na r·zné
vzdálenosti.
Radioaktivita hornin vyv°elých je obecn¥ vy²²í neº sedimentárních, radioaktivita hornin metamorfovaných závisí na p·vodní hornin¥. Neexistuje v²ak ºádné pravidlo, umoº¬ující stanovit
zastoupení radionuklid· v jednotlivých horninách. Jednotlivé koncentrace se dají zjistit pouze
m¥°ením. Typické hodnoty koncentrací p°írodních radionuklid· ve vyv°elých horninách uvádí
tabulka 5.1.
Tabulka 5.1: Typické hodnoty koncentrací p°írodních radionuklid· ve vyv°elých horninách

hornina

kyselá (nap°. granit, ryolit)
intermediální (nap°. syenit, diorit)
basická (nap°. £edi£, gabro)
ultrabazická (nap°. peridotit, pikrit)

ppm U ppm Th Th/U
3,5
1,8
0,5
0,003

18
7
3
0,005

5,1
3,9
3,7
1,7

Z velkého po£tu radionuklid· vzniklých syntézou p°i evoluci Zem¥ se zachovaly pouze radionuklidy s dlouhým polo£asem p°em¥ny, nap°. 40 K , 87 Rb, 147 Sm, 176 Lu, 187 Re, 232 T h, 235 U a
238 U , tzv. primordiální radionuklidy. Primordiální radionuklidy mají polo£asy p°em¥ny v¥t²í neº
108 let a dosud (vzhledem k odhadovanému stá°í Zem¥) se jich p°em¥nila p°ibliºn¥ polovina.
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Vzhledem ke koncentracím p°írodních radionuklid· v zemské k·°e a jejich m¥rným aktivitám
(Bq · kg −1 ) jsou pro radioaktivitu hornin významné pouze K a dále U a Th, tvo°ící p°em¥nové
°ady (viz kap. 2.2.5), a jejich dce°iné produkty. P°íklad p°em¥nových °ad je uveden v kap. 2 v
obrázcích 2.5 - 2.7. Ke stanovení koncentrace U a Th v horninách metodou gama spektrometrie se
vyuºívá £asto gama zá°ení dce°iných produkt· p°em¥ny. Tento postup je moºný za p°edpokladu,
ºe jejich p°em¥nová °ada je v radioaktivní rovnováze (viz kap. 2 a 3). Jestliºe £len p°em¥nové
°ady je selektivn¥ odstran¥n nebo p°idán, radioaktivní rovnováha v p°em¥nové °ad¥ je poru²ena.
V p°írodních podmínkách v horninovém prost°edí, za p°ítomnosti cirkulujících mineralizovaných
vod, m·ºe být radioaktivní rovnováha poru²ena (£asto je tomu nap°. v p°ípad¥ uranových loºisek). estivalentní uran (U 6+ ) je louºitelný podzemními mineralizovanými vodami a m·ºe být
transportován a op¥tn¥ vysráºen za vhodných geochemických podmínek. Postup stanovení koncentrací p°írodních radionuklid· v p°ípad¥ poru²ení radioaktivní rovnováhy je zmín¥n v kap. 7.
Pom¥ry Th/U jsou pro n¥které typy hornin specické a p°i jejich zm¥n¥ lze usuzovat na stupe¬
metamorfózy.
V obrázku 5.4 jsou vykresleny v²echny t°i p°írodní p°em¥nové °ady s vyzna£enými oblastmi, ve
kterých je obvykle ustálena trvalá rovnováha.

Obrázek 5.4: P°írodní p°em¥nové °ady s nazna£enými oblastmi, ve kterých je ustálena rovnováha

Draslík je v zemské k·°e zastoupen v pr·m¥ru hmotnostní koncentrací 2,5 % (783 Bq · kg −1 ).

Radioaktivní izotop 40 K , s polo£asem p°em¥ny T1/2 1,3·109 rok·, je zastoupen v p°írodní sm¥si
izotop· K 0,012 %. 40 K je zdrojem zá°ení beta a gama, s jedinou energií gama 1 461 keV. Draslík
je velmi roz²í°eným prvkem litosféry. Minerály s vysokým obsahem draslíku jsou draselné ºivce,
slídy leucit, biotit, muskovit, sericit a ogopit a jílový minerál illit.
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Uran je v zemské k·°e zastoupen v pr·m¥rné hmotnostní koncentraci 2 - 3 ppm U (27  37 Bq ·
kg −1 ). V p°írodní sm¥si radioaktivních izotop· uranu jsou zastoupeny 238 U (99,274 %, T1/2 =
4,51·109 rok·), 235 U (0,720 %, T1/2 = 7,02·108 rok·) a 234 U (0,06 %, T1/2 = 2,5·105 rok·). Uran je
litolním prvkem, v horninách se nachází ve zvý²ených koncentracích v akcesorických minerálech
titanitu, apatitu, zirkonu, xenotimu, monazitu a ortitu a tvo°í °adu sekundárních minerál·. Uran
se vyskytuje jako £ty°valentní a ²estivalentní; v ²estivalentní form¥ je mobilní.
Thorium je v zemské k·°e p°ítomno v pr·m¥rné koncentraci uvád¥né v mezích 8 - 13 ppm Th

(32  53 Bq · kg −1 ). 232 T h (T1/2 = 1,4·1010 rok·) je mate°ským prvkem p°em¥nové °ady, jejímº
koncovým produktem je stabilní izotop 208 P b. V horninách je thorium p°ítomno ve zvý²ené mí°e
v akcesorických minerálech apatitu, titanitu, zirkonu, ortitu, monazitu a n¥kterých minerálech
jílové frakce sediment·.
5.1.2

Radon a jeho dce°iné produkty

Nejv¥t²í p°ísp¥vek k efektivní dávce populace v R od p°írodních radionuklid· je zp·soben dce°inými produkty izotop· radonu. 222 Rn (radon) je £lenem uranové p°em¥nové °ady a je dce°iným
radionuklidem 226 Ra. Polo£as p°em¥ny má 3,82 dne. V podmínkách radioaktivity hornin R
mén¥ významný 220 Rn (thoron) je £lenem thoriové p°em¥nové °ady a je dce°iným radionuklidem
224 Ra, polo£as p°em¥ny má 55 s. Oba se p°em¥¬ují alfa p°em¥nou, podrobnosti viz Tabulka
4.1 v kap. 4. Na obrázcích níºe (Obrázek 5.5, Obrázek 5.6) jsou uvedena podrobná p°em¥nová
schémata pro £leny p°em¥nových °ad, ozna£ované £asto symboly A, B, C a C0 .

Obrázek 5.5: V¥tvení £len· A v p°em¥nových °adách
Ve venkovním vzduchu se objemová aktivita Rn (OAR) pohybuje v intervalu 5  10 Bq ·
m−3 . (V p°ípad¥ objemného zdroje radonu, jako jsou nap°. odvaly po uranové t¥ºb¥, mohou
koncentrace radonu v jejich blízkém okolí krátkodob¥ nabývat hodnot stejných jako v p·dním
plynu.) V p·dním vzduchu budou objemové aktivity Rn 0  100 kBq · m−3 (max. tisíce kBq ·
m−3 ) v souvislosti s obsahem Ra v podloºí a tektonické situaci. OAR v podzemních prostorách
v R (jeskyn¥) dosahují desetitisíc· Bq · m−3 . Pr·m¥rná objemová aktivita radonu v obydlích
z dosud provedených m¥°ení v R odpovídá 118 Bq · m−3 (na tuto hodnotu v²ak má vliv
zateplování vým¥nou oken a dal²ími opat°eními, která mohou koncentraci po ut¥sn¥ní objektu
zásadn¥ zm¥nit).
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Obrázek 5.6: V¥tvení £len· C v p°em¥nových °adách
Mimo veli£iny OAR se v radonové problematice pouºívá veli£ina ekvivalentní objemová aktivita Rn (EOAR), zohled¬ující skute£nost, ºe dce°iné produkty Rn mohou být z místnosti
odv¥trány nebo se mohou se usadit na st¥nách nebo p°edm¥tech v místnosti (denice viz kap
4). Hodnota EOAR odpovídá p°ibliºn¥ 40 % hodnoty OAR v pobytových místnostech, 20 %
ve vn¥j²ím prost°edí. Pom¥r mezi OAR a EOAR vyjad°uje faktor nerovnováhy, zna£ený F
(EOAR = F · OAR).
Radon z p·dního vzduchu se m·ºe dostávat do obytných prostor nedostate£nou nebo ²patn¥
provedenou izolací, eventuáln¥ p°ímo pokud tato izolace chybí (p°íkladem chyb¥jící izolace je
podlaha z d°ev¥ných prken na hlin¥ném násypu v nepodsklepené místnosti). Dal²ím zdrojem Rn
v obytných prostorách m·ºe být 226 Ra obsaºené ve stavebních materiálech viz kap. 7 a v men²í
mí°e také Rn obsaºený v dodávané vod¥, ze které se uvol¬uje b¥hem jejího pouºívání (sprchování,
praní apod.). Voda dodávaná do vodovodní sít¥ nebo prodávaná jako balená je z hlediska obsahu
Rn kontrolována (viz kap. 8).
Vzhledem k významu Rn z hlediska ozá°ení populace probíhá v R rozsáhlý radonový program,
jehoº cílem je identikovat zdroje Rn, vypracovat preventivní opat°ení k sníºení výskytu Rn
v nových stavbách, provád¥t zásahy s cílem sníºit ozá°ení radonem ve star²í zástavb¥ a docílit tak
sníºení po£tu úmrtí na rakovinu plic v d·sledku ozá°ení radonem. Bliº²í informace lze vyhledat
na http://www.radonovyprogram.cz, www.komplexniradonovainformace.cz, www.suro.cz nebo
radon@suro.cz.

5.1.3

Radionuklidy v lidském t¥le

Cca 12 % p°ispívají k ro£ní efektivní dávce, kterou pr·m¥rný jedinec obdrºí, radionuklidy obsaºené v lidském t¥la (bez Rn a jeho dce°iných produkt·). Tuto hodnotu mohou ovlivnit
stravovací návyky a uktuace jednotlivých radionuklid· v ºivotním prost°edí. Mezi nejd·leºit¥j²í
p°írodní radionuklidy obsaºené v lidském organismu pat°í 238 U , 232 T h, jejich dce°iné produkty a
40 K . Koncentrace draslíku v t¥le je homeostaticky udrºována, proto i koncentrace 40 K v t¥le je
prakticky stejná u v²ech osob, a to na úrovni okolo 55 Bq · kg −1 , coº odpovídá pr·m¥rné ro£ní
efektivní dávce 0,17 mSv.
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Celkový úvazek efektivní dávky od p°írodních radionuklid· zp·sobený jejich inhlací a ingescí
je asi 310 µSv za rok, z toho 170 µSv pochází od 40 K a 140 µSv od radionuklid· uranové a
thoriové p°em¥nové °ady. P°íjem radionuklid· (mimo radon) inhalací je v¥t²inou zanedbatelný
(výjimkou je nap°. t¥ºba radioaktivního nerostu). Radionuklidy se ²í°í vzduchem tím zp·sobem,
ºe jsou sorbovány na prachové £ástice. P°i koncentraci 238 U a 232 T h v p·d¥ kolem 25 - 50 Bq· kg −1
se o£ekává (obvykle i pozoruje) koncentrace 1 - 2 µBq·m−3 ve vzduchu. Koncentrace se li²í lokáln¥
a ekvivalentní dávka je v porovnání s ostatními zdroji minimální  je to asi 6 µSv .
Ro£ní p°íjem radionuklidu ingescí zavisí na jeho koncentraci v potrav¥ a ro£ním mnoºství konzumované potraviny. Radionuklidy se dostávají do potravního °et¥zce fotosyntézou, dýcháním,
depozicí na povrch rostlin, vst°ebáváním ko°enovým systémem atd. Na druhou stranu se vlivem
zp·sobu p°ípravy m·ºe obsah radionuklidu v potrav¥ sníºit (vyluhování cesia z hub p°ed va°ením
apod.).
Pr·m¥rný ro£ní p°íjem p°írodních radionuklid· ingescí a inhalací zobrazuje tabulka 5.2.
Tabulka 5.2: Pr·m¥rný ro£ní p°íjem p°írodních radionuklid· ingescí a inhalací

Ro£ní p°íjem (Bq) Ro£ní efektivní dávka (µSv )
Radionuklid Ingesce Inhalace Ingesce
Inhalace
238 U
234 U
230 T h
226 Ra
210 P b
210 P o
232 T h
228 Ra
228 T h
235 U

5.1.4

5,7
5,7
3
22
36
63
1,7
15
3
0,2

0,007
0,007
0,0036
0,0036
3,6
0,36
0,007
0,007
0,007
0,0004

0,22
0,24
0,53
5,3
22
66
0,3
9
0,09
0,009

0,056
0,066
0,05
0,013
4
1,2
0,18
0,019
0,28
0,003

Ozá°ení uvnit° budov

lov¥k je vystaven ozá°ení p°írodními zdroji zá°ení gama také p°i pobytu uvnit° budov, kde se
pr·m¥rné hodnoty dávkového p°íkonu pohybují kolem 0,1 µGy ·h−1 , coº odpovídá ro£ní efektivní
dávce cca 0,5 mSv (p°i 7000 h pobytu a p°epo£tu 0,7 Sv/Gy). Vy²²í hodnoty dávkového p°íkonu
mohou ukazovat na p°ítomnost zdroje radonu.

5.2

Geologie R a radioaktivita jednotlivých typ· hornin

Na území eské republiky se vyskytuje mnoho typ· hornin a je zde zastoupena v¥t²ina geologických útvar·. Na stavb¥ území eského státu se podílejí t°i hlavní stavební komplexy. Nejstar²í je
brunovistulikum, zaujímající v podstat¥ území Moravy. Nejv¥t²í £ást území státu buduje hercynsky (varisky) konsolidovaný eský masiv, který na J, Z i S p°esahuje na území sousedních
stát·  Rakouska, N¥mecka i Polska. eský masiv byl v podstat¥ dotvo°en hercynským vrásn¥ním na konci karbonu, i kdyº jsou v n¥m zabudovány i star²í stavební prvky. Po hercynském
vrásn¥ní byl zaplavován epikontinentálním mo°em a byl postiºen zlomovou tektonikou. Východní
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okraj eského masivu byl p°esunut b¥hem hercynské orogeneze p°es kadomskou jednotku brunovistulika. Ve východní £ásti R je zastoupena jednotka Západní Karpaty. Na na²em území
se nacházejí vn¥j²í y²ové Karpaty, které jsou tvo°eny (krom¥ siln¥ pod°ízené nejsvrchn¥j²í jury
a lokálních projev· vulkanismu) p°eváºn¥ sedimentárními komplexy k°ídového aº paleogenního
stá°í. Od st°ední £ásti Západních karpat ji odd¥luje bradlové pásmo. Fly²ové pásmo je tvo°eno
p°eváºn¥ st°ídáním jílovc·, pískovc· s polohami slepenc·.
Radioaktivita hornin je reprezentována radiometrickou mapou eské republiky 1 : 500 000 (obrázek 5.7). Z mapy jsou z°ejmé zna£né rozdíly mezi radioaktivitou r·zných oblastí resp. geologických útvar· R. Interval hodnot dávkových p°íkon· je mezi 6 a 245 nGy · h−1 , st°ední
hodnota dávkového p°íkonu zá°ení gama je 65,6 ± 19,0 nGy · h−1 . Ve srovnání s odhadovaným
globálním pr·m¥rem 55 nGy · h−1 je radioaktivita hornin R vy²²í. Ke geologickým t¥les·m se
zvý²enou radioaktivitou pat°í variské (prvohorní) granitoidy, jako jsou st°edo£eský pluton, karlovarský masiv, krkono²ko-jizerský masiv, borský masiv, £ást kladrubského masivu, smr£inský
masiv, centrální masiv, t°ebí£ský masiv a dal²í, k horninám s extrémn¥ nízkou radioaktivitou
náleºí mariánskoláze¬ský metabázitový masiv, kvarcitické sedimenty v barrandienské pánvi, pískovce v pohrani£ním pásmu severních ech u Ústí n.L., ambolitový masiv u Jeseníku, váté
písky u Hodonína a jiné. Koncentrace p°írodních radionuklid· v horninách jsou do 5 % K, do
12 ppm U a do 45 ppm Th.

Obrázek 5.7: Radiometrická mapa eské republiky (mapa dávkového p°íkonu zá°ení gama
v nGy · h−1 )
V dal²ím popisu jsou uvedeny podrobn¥ji údaje o radioaktivit¥ jednotlivých horninových útvar·.
Tyto údaje byly p°evzaty z publikací Radioaktivita hornin eského masivu a Radioaktivita
hornin Západních Karpat (viz seznam literatury na konci kapitoly). Symbol Q zna£í úhrnou
aktivitu gama horniny vyjád°enou v jednotce ppm eU (vypo£teno z m¥°ení koncentrací jednotlivých radionuklid· jako ekvivalentní koncentrace viz kap. 5.2.1), v p°ípad¥ vy²²ího po£tu m¥°ení
je uveden symbol M, zna£ící medián. Uvedené hodnoty z°eteln¥ ukazují na prom¥nlivost koncentrací radionuklid· i v rámci jednoho typu horniny. Tuto skute£nost dokresluje také sloºitá
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tektonická situace, která p°ispívá k prom¥nlivosti ve sloºení hornin na územích i velmi malého
rozsahu. Rozp¥tí koncentrací jednotlivých typ· hornin dvou hlavních geologických jednotek eského masivu a Západních Karpat je p°ehledn¥ gracky znázorn¥no v záv¥ru kapitoly (viz obrázek
5.9).

Komplexy brunovistulika vystupují na povrch jen na západní Morav¥, ale pod p°esunutými
p°íkrovy y²ových Západních Karpat zasahují daleko na východ. Jsou tvo°eny metamorfovanými
horninami  v¥t²inou monotonními biotitickými pararulami (Q∼11 ppm eU), které byly p°em¥n¥ny b¥hem proterozoických orogenezí, a na rozhraní proterozoika a paleozoika b¥hem kadomské
orogeneze proniknuty ohromnými masivy hlubinných vyv°elin starých cca 550 Ma (z nichº vystupují na dne²ní povrch brn¥nský (M∼5 ppm eU) a dyjský masiv (M∼8 ppm eU)). Plo²n¥ rozsáhlé
granitoidní plutony i men²í bazické masivy gaber ((M∼2-3 ppm eU) a norit· zpevnily tuto jednotku a zabránily tak jejímu pozd¥j²ímu p°epracování mlad²ími horotvornými pochody, které
vytvá°ely eský masiv. Západní £ásti brunovistulika jsou budovány pestrými vulkanosedimentárními komplexy (s vápenci (M∼2 ppm eU), gratickými horninami, kvarcity (M∼3 ppm eU),
ambolity (M∼1-2 ppm eU) a ortorulami (M∼10 ppm eU)) a byly siln¥ji ovlivn¥ny hercynskými
tektonometamorfními pochody. V karpatské oblasti byly y²ové komplexy koncem paleogénu
zvrásn¥ny a nasunuty v podob¥ p°íkrov· (ov¥°ených pr·zkumnými pracemi) na vzdálenost n¥kolika desítek km k Z a SZ na eský masiv. P°ed nasouvanými p°íkrovy se vytvo°ila v neogénu
(miocénu) karpatská p°edhlube¬, £áste£n¥ je²t¥ dosouvanými p°íkrovy p°ekrytá.
Spodní patro (fundament) eského masivu  epivariská platforma  je budováno metamor-

fovanými horninami proniknutými £etnými a velmi rozsáhlými granitoidními masivy, a jen slab¥
metamorfovaným nebo nemetamorfovaným, ale hercynsky zvrásn¥ným spodním paleozoikem.
Regionáln¥ se £lení na jádro, tvo°ené vysoce metamorfovanou oblastí moldanubickou  moldanubikem a v¥t²inou jen slab¥ metamorfovanou oblastí st°edo£eskou  bohemikem. Toto
jádro je lemováno na SZ oblastí kru²nohorskou  saxothuringikem (Kru²né hory), na S oblastí
luºickou  lugikem (Krkono²e, Orlické hory, Králický Sn¥ºník) a na V oblastí moravskoslezskou
 moravosilezikem (Jeseníky, východní £ást eskomoravské vrchoviny), jehoº sou£ástí je i brunovistulikum. Tyto okrajové komplexy jsou p°em¥n¥ny v¥t²inou mén¥ intenzivn¥ neº centrální
moldanubikum. len¥ní eského masivu je vyzna£eno v geologické map¥ R (obrázek 5.8).

Moldanubikum je tvo°eno horninami metamorfovanými p°eváºn¥ v ambolitové facii  sillima-

nitickými a cordieritickými rulami a migmatity s vloºkami ortorul, mramor·, skarn·, kvarcit·,
gratických hornin a ambolit·. etná jsou i t¥lesa vysokoteplotních a vysokotlakých metamort·  granulit· a granátických peridotit· s eklogity, jejichº výskyty indikují pr·b¥h starých
tektonických zón, podle nichº byly tyto horniny vysunuty z hloubky. Vyzna£ují se pom¥rn¥ nízkou úrovní radioaktivity a vystupují hlavn¥ v jiºních echách (granulitové masivy blanského
lesa (Q 2-6 ppm eU), prachatický (Q 4 ppm eU), k°i²´anovský a li²ovský (Q∼4-6 ppm eU)) a na
západní Morav¥ (granulitové masivy borský (Q∼1-2 ppm eU) a nám¥²´ský (Q∼3-7 ppm eU)).
Nejroz²í°en¥j²í sérií hornin jsou parab°idlice s p°evládajícími b°idli£nými pararulami (vzniklé
z homogenních peliticko-psamitických sediment·). Radiokativita pararul moldanubika odpovídá
M∼4 ppm eU (£eská v¥tev) aº M∼15 ppm eU (²umavská v¥tev), v p°ípad¥ moravské v¥tve
Q∼7-13 ppm eU. asto se vyskytující svory se vyzna£ují M∼5-7 ppm eU. Lehce zvý²enou radioaktivitu vykazují migmatitické cordieritické ruly (Q∼7-12 ppm eU), intruzivní ºilná t¥lesa
a migmatity. Nap°. v oblasti mezi Pískem, Týnem nad Vltavou a Volyní podmi¬ují migmatity
vysokou radioaktivitu (Q∼9-28 ppm eU), která je tvo°ena U, Th i K a závisí p°ímo na stupni
mignatitizace.
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Obrázek 5.8: Geologická mapa R (podle GS). eský masív: 1  moldanubická oblast, 2 
tepelsko-barrandienská oblast, 3  sasko-dury¬ská oblast, 4  moravsko-slezská oblast

V moldanubiku jsou téº roz²í°eny metamorfované horniny pestré série a ortoruly. Kvarcity a
kvarcitické ruly se vyzna£ují nízkou radioaktivitou (Q∼2-4 ppm eU), stejn¥ tak jako krystalické
vápence (Q∼1-3 ppm eU) a £etná t¥lesa ambolit· (Q∼1-5 ppm eU). Ultrabazické horniny p°edstavují skupinu nízce aº extrémn¥ nízce radioaktivních hornin (nap°. serpentinity M∼0,5 ppm eU,
granulity). Ortoruly odpovídají metamorfovaným horninám st°edn¥ kyselého aº kyselého magmatu, jejich radioaktivita je prom¥nná (cca Q∼5-27 ppm eU).
Mlad²í magmatická t¥lesa - plutony moldanubika - jsou na map¥ radioaktivity dob°e patrná.
Nap°. hrub¥ porfyrický ambolitický syenit t°ebí£ského masivu (pat°ící k magmatit·m rastenberského typu (syenit Q∼9-36 ppm eU)) je charakteristický hodnotami Q∼22-38 ppm eU. Nejrozsáhlej²ím hlubinným plutonem moldanubika je centrální masiv (Q∼8-26 ppm eU). P°eváºn¥ je
tvo°en granity (M∼10 ppm eU) a granodiority (M∼15 ppm eU).
Metamorfní horninové komplexy st°edo£eského bohemika mají zdroj v usazovaném materiálu okolních kontinent·. Sedimentaci doprovázel podmo°ský vulkanismus tholeiitických bazalt·.
Vulkanická £innost byla doprovázena usazováním £erných b°idlic s hojným pyritem a k°emitých
sediment·  buliºník· (Q∼3-4 ppm eU). Soubor t¥chto sediment· a vulkanit· byl koncem proterozoika intenzivn¥ zvrásn¥n a v¥t²inou i metamorfován. Dnes vystupují slab¥ metamorfované proterozoické horniny na povrch jen ve st°edních echách mezi Prahou a Plzní (v tzv. Barrandienu).
Mírn¥ metamorfované b°idlice a droby zde vykazují vyrovnanou radioaktivitu (Q∼5-10 ppm eU).
Téº v Kru²ných horách (M∼9,5 ppm eU), Krkono²ích (M∼12 ppm eU), Orlických horách (M∼
9,5 ppm eU) i v Hrubém Jeseníku (M∼2 ppm eU), jsou proterozoické horniny p°em¥n¥ny na ruly
a ambolity. Do t¥chto komplex· pronikaly zejména v západních i severních echách v záv¥ru
tektonometamorfních pochod· £etné masivy granit· (zejména masiv stodský (M∼7 ppm eU),
£istecko-jesenický (M∼27 ppm eU) a luºický (M∼16 ppm eU) a gaber (masiv kdy¬ský a pob¥ºovický (M∼2 ppm eU)). Nep°em¥n¥né usazeniny se zachovaly zejména ve st°edních echách,
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v Barrandienu, v men²ím rozsahu i v jiných £ástech eského masivu (droba M∼6 ppm eU,
k°emenec M∼3,5 ppm eU). V Barrandienu sedimentace za£ala jiº ve spodním kambriu, které
reprezentuje aº n¥kolik set aº tisíc· metr· mocné souvrství slepenc· (M∼1 ppm eU) a pískovc·
(M∼6 ppm eU). Ve st°edním kambriu proniklo do st°edních ech mo°e a usadilo souvrství pískovc· a zejména b°idlic (M∼4-8 ppm eU), které jsou sv¥toznámými výskyty trilobitové fauny.
Vývoj kambria byl ukon£en rozsáhlým ryolitovým a andesitovým suchozemským vulkanismem.
Horniny ordoviku jsou zastoupeny p°eváºn¥ klastickými sedimenty, hlavn¥ r·znými druhy b°idlic
(M∼8 ppm eU), s mocnými vloºkami k°emenc· (M∼3 ppm eU), jejichº usazování bylo doprovázeno intenzivním bazaltovým (Q∼4-8 ppm eU) vulkanismem.
V siluru vedla zm¥na klimatu a tím i podmínek rozvoje organizm· a sedimentace ke vzniku
jemnozrnných £erných b°idlic s hojnou graptolitovou faunou, provázených téº intenzivní vulkanickou £inností a proniky £etných loºních ºil diabaz· (M∼9,5 ppm eU). Karbonátová sedimentace
pokra£ovala v praºské pánvi, pískovce (M∼6 ppm eU) se suchozemskou órou ukon£ily zde devonskou sedimentaci. Sedimentace devonských hornin pokra£ovala ve svrchním devonu jen v oblasti
Krkono² (na Je²t¥du) a zejména na Morav¥ v Jeseníkách (droba M∼9,5 ppm eU) a Moravském krasu (vápenec M∼2 ppm eU). Zm¥na charakteru sedimentace koncem devonu a v karbonu je projevem hercynské orogeneze, která postihla (p°ed cca 340310 Ma) v¥t²inu eských
zemí s velkou intenzitou a projevila se vznikem p°íkrovové stavby a velmi silnou metamorfózou
rozsáhlých oblastí. I krystalinikum vzniklé v kadomské orogenezi bylo znovu metamorfováno.
Prakticky sou£asn¥ vznikly ohromné masivy granitoidních vyv°elin o rozsahu n¥kolika tisíc km2
(kru²nohorský masiv (M∼27 ppm eU), st°edo£eský (M∼17 ppm eU), a moldanubický pluton
(M∼10 ppm eU), atd.). Karbon a jeho horniny v eském masivu (usazeniny °ek a jezer  slepence, arkózy, prachovce a jílovce s polohami tuf· (M∼5 ppm eU) a tut· i t¥lesy vulkanit·)
jsou z velké £ásti zakryty sedimenty £eské k°ídové pánve. V období permu bylo hercynské horstvo erozí a denudací rychle sníºeno za vzniku mocných souvrství rudohn¥dých slepenc·, pískovc·
(M∼5,7 ppm eU), arkóz (M∼6 ppm eU), prachovc· a jílovc· (M∼10-13 ppm eU). Sedimentace
byla doprovázena i vulkanismem vnitrodeskového typu (bazaltoidy, andezitoidy aº ryolity) a sedimentací klastik. V pohercynském konsolidovaném £eském masivu se alpinská orogeneze projevovala jen vznikem zlom· nebo remobilizací star²ích zlomových systém·. Podstatn¥ v¥t²í význam
m¥la transgrese svrchnok°ídového mo°e, která v jejím d·sledku zaplavila celou severní a £áste£n¥
i st°ední £ást eského masivu. Vznikl tam n¥kolik set metr· mocný soubor svrchnok°ídových
jílovc· (M∼6 ppm eU), slínovc· (M∼3,6 ppm eU), opuk a pískovc· (M∼2,3 ppm eU), pokrývající severní £ást masivu (£eská k°ídová pánev). Men²í, av²ak sladkovodní svrchnok°ídové pánve
vznikly i v jiºních echách; jde o západn¥j²í pánev £eskobud¥jovickou a východn¥j²í t°ebo¬skou
(jílovce M∼18 ppm eU).
Na Morav¥ jsou jurské sedimenty v¥t²inou zakryty horninami neogenu nebo dalekosáhlými p°íkrovy
vn¥j²ích Západních Karpat. Tektonické kry jurských vápenc·, vynesené v £elech karpatských
p°íkrov· z hloubky a tvo°ící izolovaná bradla u tramberka a v Pavlovských kopcích (Q∼12 ppm eU). V k°íd¥ se charakter sedimentace ve vn¥j²ích Karpatech výrazn¥ zm¥nil. Usazeniny
se vyzna£ují se mnohonásobným st°ídáním pís£itých a jílovitých poloh nevelké mocnosti (dm aº
m) a ob£as i lavic slepenc·, které ozna£ujeme souborn¥ jako y². Jejich mocnost dosahuje aº
mnoho tisíc metr·. Fly²ová sedimentace pokra£ovala v této oblasti i v paleogénu. Koncem paleogénu a v neogénu vzniklo v eském masivu následkem silných tektonických pohyb· v alpském
a karpatském prostoru n¥kolik poklesových oblastí, kde probíhala intenzivní sladkovodní sedimentace. Jde o území jiho£eských pánví, £eskobud¥jovické a t°ebo¬ské pánve, podkru²nohorské
pánve (chebská, sokolovská a severo£eská a v jeho pokra£ování i ºitavská). Sedimentovaly v nich
pískovce (M∼10 ppm eU v ºitavské pánvi) a hlavn¥ jíly (M∼10 ppm eU v ºitavské pánvi) a
jílovce (M∼17 ppm eU v ºitavské pánvi) s mocnými (místy aº 60 m) slojemi hn¥dého uhlí. Vznik
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pánví byl doprovázen velmi intenzivní vulkanickou £inností a velkým nahromad¥ním tuf· a láv
(Doupovské vrchy  stratovulkán, eské st°edoho°í (M∼5 ppm eU pro £edi£, 19 pro fonolit). Jde
p°eváºn¥ o r·zné druhy olivinických bazalt· a alkalických bazaltoidních hornin, v men²í mí°e i
acidn¥j²ích fonolit·. V karpatské oblasti byly y²ové komplexy koncem paleogénu zvrásn¥ny a
nasunuty v podob¥ p°íkrov· (ov¥°ených pr·zkumnými pracemi) na vzdálenost n¥kolika desítek
km k Z a SZ na eský masiv. P°ed nasouvanými p°íkrovy se vytvo°ila v neogénu (miocénu)
karpatská p°edhlube¬, £áste£n¥ je²t¥ dosouvanými p°íkrovy p°ekrytá.
Koncem t°etihor a na za£átku £tvrtohor byla vyzvednuta v d·sledku významných tektonických
pohyb· okrajová poho°í  umava, eský les, Kru²né hory, Krkono²e, Orlické hory i Hrubý
Jeseník a to aº o 1 000 m, a vytvo°ila se £eská kotlina. B¥hem kvartéru byl eský masiv ovlivn¥n
n¥kolika fázemi kontinentálního i horského zaledn¥ní. Výsledkem periglaciálního klimatu, které
podmínilo vznik mohutných sutí a kamenných mo°í, jsou terasové systémy °ek i plo²n¥ roz²í°ené
spra²e. Kontinentální ledovec zasahoval aº k s. okraji masivu a zanechal uloºeniny £elních morén
na Ostravsku, na severním úpatí Hrubého Jeseníku a ve luknovském a Frýdlantském výb¥ºku.
Horské ledovce pak ovlivnily morfologii okrajových poho°í, zejména Krkono², mén¥ i Jeseník· a
umavy, kde vznikla i drobná ledovcová jezera.

62

KAPITOLA 5. PÍRODNÍ ZDROJE OZÁENÍ

Obrázek 5.9: Pr·m¥rná radioaktivita hornin vyv°elých, sedimentárních a metamorfovaných eského masivu (naho°e) a Západních Karpat (dole), vyjád°ené hodnotou úhrnné aktivity gama
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5.2.1

P°evody mezi koncentracemi

P°evod mezi koncentracemi v ppm a Bq/kg v hornin¥ (zaloºený na po£tu radioaktivních jader
v jednotkovém objemu resp. aktivit¥)  takto se dá s ur£itou chybou danou reprezentativností
vzorku odebraného do laborato°e (cca 0,5 kg) a hodnotou nam¥°enou v terénu v ppm (cca 1,52 m3 horniny) p°epo£ítávat koncentrace:
1%K
1 ppm U
1 ppm Th

=
=
=

313 Bq · kg −1 40 K
12,35 Bq · kg −1 238 U , nebo
4,06 Bq · kg −1 232 T h

226 Ra

P°evod mezi koncentrací radionuklidu ve zdroji a dávkovým p°íkonem resp. teore-

tickým dávkovým p°íkonem ve vý²ce 1 m nad terénem o homogenní jednotkové koncentraci
radioelementu v p·d¥ za p°edpokladu radioaktivní rovnováhy v U a Th p°em¥nové °ad¥ (po£ítá
se simulací Monte Carlo pro homogenní mrak)
1%K
1 ppm U
1 ppm Th

∼
∼
∼

13,078 nGy · h−1
5,675 nGy · h−1
2,494 nGy · h−1

Dávkový p°íkon zá°ení gama p°írodních radionuklid· je moºné z jednotlivých koncentrací

vypo£ítat podle vztahu

dávkový p°íkon (nGy · h−1) ) = 13,078 · cK + 5,678 · cU + 2,494 · cT h

Efektivní dávku stanovíme pomocí p°evodního koecientu  fotonového dávkového ekvivalentu

- takto (platí pro izotropní ozá°ení £lov¥ka, jako je tomu v p°írod¥)

efektivní dávka (mSv) = dávkový p°íkon · £as expozice · 0,7 (Sv/Gy)
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Kapitola 6
Metody m¥°ení a m¥°ící technika

Detekce ionizujícího zá°ení je zaloºena na vyuºití interakce zá°ení s hmotným prost°edím. Ionizující zá°ení netvo°í kontinuum, ale je strukturováno do jednotlivých mikroobjekt·, nap°. foton·
elektromagnetického pole nebo jiných £ástic mikrosv¥ta. Podle zp·sobu interakce m·ºeme mluvit o p°ímo nebo nep°ímo ionizujícím zá°ení. P°ímou ionizaci zp·sobují vysokoenergetické nabité
£ástice (nap°. alfa, beta, protony) a nep°ímá ionizace je vyvolána vysokoenergetickými fotony
(zá°ení gama) nebo nenabitými £ásticemi (nap°. neutrony) (viz kap. 2.3).
Z odezvy látky na interakci zá°ení m·ºeme usuzovat nap°íklad na:

• druh a energii zá°ení,
• hmotnost a elektrický náboj nabité £ástice,
• mnoºství nebo intenzitu zá°ení.
Pod pojmem detektor ionizujícího zá°ení si lze p°edstavit prostorov¥ vymezené hmotné prost°edí,
u n¥hoº sledujeme jeho interakci (p°ípadn¥ n¥které její projevy) se zkoumaným zá°ením. Z odezvy
detektoru usuzujeme na n¥které vlastnosti zá°ení, nap°íklad:

• z po£tu elektron iontových pár· usuzujeme na energii, kterou £ástice ztratila v citlivé
oblasti detektoru,
• z rychlosti nár·stu impulzu usuzujeme na místo interakce, p°ípadn¥ na hmotnost a náboj
£ástice.

6.1

Klí£ové vlastnosti detektor·

Odezvu na r·zné druhy zá°ení a jejich energie charakterizují tzv. detek£ní vlastnosti detektor·. Mezi nejd·leºit¥j²í pat°í selektivita, citlivost, linearita, stabilita v £ase, pozadí, rychlost
odezvy, dynamický rozsah m¥°ení. Z praktického hlediska nás dále zajímají tzv. provozní vlastnosti detektor·, nap°.: konstruk£ní vlastnosti; robustnost; vliv prost°edí (teplota, vlhkost, vibrace, tlak), ur£ení detektor· (p°enosné vs. stacionární m¥°icí p°ístroje). Má-li detektor schopnost
rozli²it jednotlivé energie ionizujícího zá°ení, nazýváme ho spektrometrickým. Míru rozli²ení
blízkých energií popisuje tzv. rozli²ovací schopnost detektoru.
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M¥°ené hodnoty mohou být dále ovlivn¥ny fyzikálními procesy závislými na konkrétní geometrii
m¥°ení (samoabsorpce ve zdroji, interakce zá°ení s okolním prost°edím).

6.2

D¥lení detektor·

Podle £asového pr·b¥hu detekce lze detektory rozd¥lit na:

• kontinuální, které zaznamenávají zm¥ny sledované veli£iny v závislosti na £ase m¥°ení;
• bodové, které poskytují pouze okamºitou hodnotu sledované veli£iny
• integrální, které odezvu na sledovanou veli£inu kumulují po celou dobu expozice detektoru.
Vyhodnocení je provedeno po ukon£ení expozice.
Dále je moºno rozli²ovat detektory podle fyzikáln¥-chemických ú£ink· zá°ení na detektor:

• detektory s dlouhodobou zm¥nou materiálových vlastností (lmové dozimetry, radiochromatické lmy, stopové detektory,. . . ) Z podstaty t¥chto detektor· vyplývá, ºe pracují v integrálním reºim;
• detektory, jejichº odezvu na zá°ení lze p°ímo p°evést na veli£iny popisující elektromagnetické pole (proud nebo nap¥tí), nap°. ioniza£ní komory, polovodi£ové detektory, atd.

6.3

Metody m¥°ení a m¥°icí technika pro stanovení objemové aktivity radonu ve vzduchu

Následující text poskytuje ucelený p°ehled detek£ní techniky pouºívané pro stanovení objemové
aktivity radonu (OAR), p°i£emº zvlá²tní pozornost je v¥nována integrálnímu systému elektretové
dozimetrie, který je nejpouºívan¥j²ím detek£ním systémem ve vnit°ním prost°edí budov pro ú£ely
stavebního °ízení v R. Podrobn¥ je popsán také systém ioniza£ních komor pro stanovení OAR
v jednorázových odb¥rech vzork· vzduchu, který se pouºívá pro ú£ely stanovení radonového
indexu pozemku v rámci prevence p°i výstavb¥ nových budov. Na záv¥r kapitoly je stru£n¥
p°edstaven systém stopové dozimetrie radonu RAMARn, který je nejpouºívan¥j²ím integrálním
detek£ním systémem vyuºívaným v eské republice pro dlouhodobá m¥°ení OAR ve vnit°ním
ovzdu²í budov a na pracovi²tích.
6.3.1

Scintila£ní detektory

U scintilátor· se sleduje po£et scintilací (záblesk·), vytvo°ených zá°ením v jejich scintila£ním materiálu. Nejuºívan¥j²ím scintila£ním detektorem obecn¥ je scintilátor vytvo°ený z monokrystalu
jodidu sodného aktivovaného thaliem NaI(Tl) a pro stanovení radonu suld zine£natý aktivovaný
st°íbrem ZnS(Ag). Absorpcí energie zá°ení ve scintila£ním krystalu dochází k uvoln¥ní valen£ních
elektron· do vodivostního pásu. Tyto elektrony putují k aktiva£ním centr·m, kde p°i následném
deexcita£ním procesu dochází k emisi foton· z viditelné aº ultraalové £ásti spektra. Tyto scintila£ní fotony jsou zaznamenány p°ipojeným fotonásobi£em. Fotony uvol¬ují z fotokatody fotonásobi£e nízkoenergetické elektrony, jejichº po£et je systémem dynod lavinovit¥ zvy²ován. Po£et
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fotoelektron· m·ºe být elektrickým polem dynod zesílen aº 107 krát. Po dopadu t¥chto elektron·
na anodu fotonásobi£e vznikne elektrický impulz, který je zpracován následnými elektronickými
obvody.

6.3.2

Polovodi£ové detektory

U polovodi£ového detektoru se sleduje po£et elektron-d¥rových pár·, vytvo°ených zá°ením v jeho
citlivé oblasti. Absorpcí zá°ení v detektoru jsou vytvo°eny elektron  d¥rové páry, jejichº po£et
je úm¥rný absorbované energii. V elektrickém poli elektrony a díry cestují k elektrodám, kde
vytvá°ejí m¥°itelný impulz. Energie W pot°ebná k vytvo°ení elektron  d¥rového páru je velmi
nízká (cca 3 eV) a je nezávislá na energii m¥°eného zá°ení. V praxi to znamená, ºe p°i absorpci
stejného mnoºství energie E je výstupní impulz vytvo°en podstatn¥ v¥t²ím po£tem iontových
pár· N neº u plynových detektor· (cca 30 eV).

6.3.3

Plynové detektory

V dal²í £ásti této kapitoly se budeme podrobn¥ji v¥novat plynovým detektor·m, p°edev²ím vzduchovým ioniza£ním komorám a jejich aplikacím pro stanovení objemové aktivity radonu ve vzorcích p·dního vzduchu a ve vnit°ním prost°edí budov. Na t¥chto p°íkladech budeme demonstrovat
nejd·leºit¥j²í detek£ní vlastnosti ioniza£ních komor, základní mechanismy interakce ionizujícího
zá°ení s plynovou náplní detektoru a dal²í fyzikální procesy, umoº¬ující kvantikovat zájmové
veli£iny (objemová aktivita radonu).
K pochopení funkce plynových detektor· je nejprve nutno popsat závislost po£tu sebraných
iont· z plynové nápln¥ detektoru na jeho pracovním nap¥tí, kterou lze vyjád°it voltampérovou
charakteristikou detektoru. Jednotlivé oblasti voltampérové (V-A) charakteristiky plynových
detektor·, které lze pouºít pro detekci ionizujícího zá°ení jsou p°ehledn¥ znázorn¥ny gracky, viz
obrázek 6.1.

I. Rekombina£ní oblast ioniza£ní komory (oblast Ohmova zákona) V této oblasti V-A

charakteristiky dochází ke ztrát¥ iont· v d·sledku jejich rekombinace, úm¥rné sou£inu koncentrací kladn¥ a záporn¥ nabitých iont· vytvo°ených ionizací pracovního plynu.

II. Oblast nasyceného proudu Oblast nasyceného proudu ioniza£ní komory bez rekombina£ních ztrát. Velikost proudového signálu je úm¥rná celkové ionizaci.

III. Proporcionální oblast P°i pracovních nap¥tích v této oblasti V-A charakteristiky dochází k vyvolání efektu plynového zesílení. Výsledný signál je p°ímo úm¥rný primární ionizaci
a objevuje se nebezpe£í vzniku sekundárních lavin. P°i dal²ím zvy²ování pracovního nap¥tí je
signál pouze omezen¥ úm¥rný primární ionizaci, jde o tzv. oblast omezené proporcionality.

IV. Oblast GeigerMüllerova Plynové zesílení je tak silné, ºe výsledný signál nezávisí na
primární ionizaci. Laviny probíhají podél celé délky anody. Dochází k velmi silné ionizaci plynové
nápln¥ detektoru, a proto je nutné pouºít zhá²ecí plyny nebo zhá²ení p°eru²ením vysokého nap¥tí
(HV pulsy).
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Oblast trvalého výboje V této oblasti V-A není proudový signál závislý na primární iniciaci
ionizujícím zá°ením.

Obrázek 6.1: Jednotlivé oblasti voltampérové charakteristiky plynových detektor·

Nelze vytvo°it plynový detektor, který by byl schopen s jednou plynovou náplní
(pracovním plynem) zachytit v²echny popsané oblasti volt ampérové charakteristiky
pouhým zvy²ováním pracovního nap¥tí. Pracovní oblasti jednotlivých typ· plynových de-

tektor· jsou závislé na konstruk£ních parametrech (pouºité materiály, geometrie detektoru) a na
druhu pracovního plynu, v£etn¥ jeho tlaku.

V¥t²ina plynových detektor· vyuºívá p°i detekci zá°ení jev plynového zesílení. Tento efekt vzniká
u plynového detektoru tehdy, kdy elektrické pole u jeho anody urychlí elektron vytvo°ený zá°ením
tak, ºe dojde k nárazové ionizaci. Elektron na své dráze k anod¥ naráºí na atomy nebo molekuly
plynu, ionizuje je a tak vytvá°í spr²ku dal²ích elektron·. Takto v²echny primární elektrony,
spojené s jednou detek£ní událostí, vytvo°í nárazovou ionizací spr²ku sekundárních elektron·.
Tyto elektrony po dopadu na anodu detektoru vytvo°í elektrický impulz, který je vyhodnocen
následnými elektronickými obvody.

Geiger-Müllerovy detektory
U Geiger-Müllerových detektor· je elektrické pole u anody tak vysoké, ºe po£et sekundárních
elektron· je nezávislý na po£tu primárních. V detektoru dochází k jevu lavinové ionizace. Výstupní impulz detektoru je nezávislý na primární ionizaci. Tímto typem detektoru nelze rozli²it
zá°ení alfa od zá°ení beta. Výhodou G-M detektor· je jednoduchý zp·sob vyhodnocení jejich
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odezvy. Silnou ionizaci plynové nápln¥ detektoru je nutné ú£inn¥ zhá²et.

Proporcionální detektory
U proporcionálního plynového detektoru je elektrické pole u anody nastaveno tak, ºe po£et
sekundárních elektron· NS je úm¥rný po£tu primárních NP. Pom¥r NS/NP nazýváme plynovým
zesílením (103 − 104 ). Tímto typem detektoru lze nap°íklad rozli²it zá°ení alfa od zá°ení beta.
V prvém p°ípad¥ vznikne p°i ionizaci v detek£ním objemu více primárních elektron· neº v p°ípad¥
druhém. Protoºe plynové zesílení exponenciáln¥ závisí na anodovém nap¥tí, sta£í k detekci alfa
£ástic niº²í nap¥tí neº v p°ípad¥ detekce beta £ástic.

Ioniza£ní komory
V rekombina£ní oblasti je elektrické pole nedostate£né k tomu, aby v²echny ionty vzniklé p°i
ionizaci skon£ily na elektrodách ioniza£ní komory. ást jich zanikne rekombinací. V oblasti ioniza£ní komory dochází k jevu nasycení, kdy v²echny ionty generované zá°ením se dostanou na
elektrody. V této oblasti je elektrický proud ioniza£ní komory nezávislý na nap¥tí mezi elektrodami. U ioniza£ní komory se sleduje po£et elektron  iontových pár·, vytvo°ených zá°ením
v jejím detek£ním objemu.

A. Elektretová ioniza£ní komora
Podle denice je elektret permanentn¥ polarizovaný nevodivý materiál. V na²em p°ípad¥ se
tedy správn¥ nejedná o elektret, ale o elektrofor (nosi£ náboje), coº je elektricky nabitý pevný
materiál. Nicmén¥ v b¥ºné praxi a odborné literatu°e se £asto m·ºeme setkat s termínem elektret
i pro uvedený druh nosi£e náboje a v dal²ím textu se budeme drºet tohoto obvyklého termínu.
Citlivá plocha elektretu je tvo°ena kladn¥ nabitou kruhovou teonovou desti£kou, upevn¥nou
v kovovém pouzd°e, které slouºí jako ochranný obal nosi£e náboje a zárove¬ jako £ást m¥°ícího
systému k uchycení elektretu k plá²ti ioniza£ní komory. Na obrázku je gracky znázorn¥n elektret
s vyzna£ením znaménka elektrostatického náboje na jeho citlivém povrchu (obrázek 6.2).
P°íprava elektretu (elektroforu) probíhá procesem tzv. vypuzování elektron· z povrchové vrstvy
materiálu prost°ednictvím kladných iont· urychlených silným elektrickým polem v inertní atmosfé°e (cca 10 kV · cm−1 ). Tímto procesem vznikne deskový kondenzátor o kapacit¥ C (14 
15,4 pF).
Kapacita deskového kondenzátoru m·ºe být vypo£tena ze základních materiálových charakteristik teonu a geometrických parametr· elektretu.

C = ε0 · εr ·

S
π · r2
= ε0 · εr ·
d
d

kde ε0 je permitivita vakua (8,856·10−12 F · m−1 ), εr zna£í relativní permitivitu teonu (2  2,2),
r je polom¥r citlivé plochy elektretu (1,6·10−2 m), d je tlou²´ka elektretu (1 mm).
Tlou²´ka elektretu má vliv na velikost povrchového náboje elektretu, který ovliv¬uje dynamický
rozsah stanovované veli£iny (objemová aktivita radonu).
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Obrázek 6.2: Elektret s vyzna£ením znaménka elektrostatického náboje na jeho citlivém povrchu

Expozi£ní komora je vyrobena z vodivého materiálu (vodivý plast) dob°e denované geometrie, do které se vkládá otev°ený nosi£ náboje (elektret). Tímto dojde k elektrostatické indukci
záporného náboje na vnit°ním povrchu komory. Katodu tvo°í vnit°ní povrch komory, anodu citlivý povrch elektretu. V horní £ásti komory je instalován ltr slouºící k eliminaci vstupu ne£istot
a produkt· p°em¥ny radonu z vn¥j²í atmosféry do citlivého objemu ioniza£ní komory. Radon do
vnit°ního objemu komory vstupuje difúzí. Dochází k dostate£n¥ rychlému vyrovnání OAR mezi
vn¥j²ím a vnit°ním prost°edím komory (za cca 10 minut). Jednu z moºných variant provedení
elektretové ioniza£ní komory ukazuje obrázek 6.3.

Obrázek 6.3: Ukázka elektretové ioniza£ní komory
Veli£inou pro stanovení objemové aktivity radonu pomocí elektretové ioniza£ní komory je pokles
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náboje na elektretu za dobu expozice detektoru. M¥°ení povrchového náboje elektretu je zaloºeno
na principu elektrostatické indukce vhodným vy£ítacím za°ízením (readerem). Vloºení elektretu
do readeru vyvolá elektrostatickou indukci náboje opa£né polarity na povrchu £tecí elektrody.
Blokové schéma elektrometru zobrazuje obrázek 6.4.

Obrázek 6.4: Blokové schéma elektrometru
V dal²í £ásti textu se zam¥°íme na jednotlivé fyzikální procesy odehrávající se v citlivém objemu
elektretové ioniza£ní komory. Pozornost bude soust°ed¥na na nejd·leºit¥j²í interakce ionizujícího
zá°ení, které jsou relevantní pro stanovení veli£iny OAR. Primárním procesem je detekce iont·
vzniklých ionizací vzduchu v citlivém objemu expozi£ní komory interakcemi alfa £ástic od radonu
a jeho krátkodobých produkt· p°em¥ny registrovaných jako pokles náboje elektretu za celou dobu
expozice. V p°ípad¥ ionizace alfa £ásticemi ve vnit°ním objemu komory hovo°íme o sloupcové
ionizaci. Záporn¥ nabité kyslíkové ionty jsou p°itahovány ke kladn¥ nabitému povrchu elektretu
a zp·sobují tak jeho postupné vybíjení. Proces detekce je zachycen na obrázku 6.5.

Obrázek 6.5: Proces detekce elektretovou ioniza£ní komorou
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Vedlej²ím (ru²ivým) procesem je detekce iont· vzniklých interakcemi zá°ení gama v citlivém
objemu detektoru. Na rozdíl od sloupcové ionizace v p°ípad¥ interakce alfa £ástic s molekulami vzduchu, mluvíme v souvislosti s interakcí gama zá°ení s prost°edím detektoru o objemové
ionizaci vzduchu.
Zá°ení gama m·ºe v detektoru interagovat s jeho st¥nami (hlavní proces) i s pracovním plynem
(vedlej²í proces), a to nej£ast¥ji fotoefektem a Comptonovým rozptylem.
Pole zá°ení gama p°írodního pozadí (40 K , radionuklidy uranové a thoriové p°em¥nové °ady) je
za b¥ºných podmínek m¥°ení hlavním ru²ivým jevem ovliv¬ujícím stanovení objemové aktivity
radonu ve vzduchu a odezva detektoru na tyto ú£inky musí být korigována. Odezva detektoru na
ú£inky zá°ení gama a beta od produkt· p°em¥ny radonu vzniklých v objemu ioniza£ní komory
je v porovnání s ú£inky alfa zá°ení zanedbatelná.
M¥°ená veli£ina je pokles náboje na povrchu elektretu za celou dobu expozice elektretové ioniza£ní komory vyjád°ená jako rozdíl po£áte£ního nap¥tí UP a kone£ného nap¥tí UK elektretu.
Stanovovanou veli£inou je pr·m¥rná OAR (Bq · m−3 ) za celou dobu expozice. Pomocnými veli£inami pot°ebnými pro stanovení OAR jsou doba expozice t (s), dávkový p°íkon zá°ení gama
ve vzduchu v míst¥ expozice detektoru DG (µGy · h−1 ) a objem elektretové ioniza£ní komory
V (m3 ).
Fyzikální model procesu vybíjení elektretu p·sobením ionizujícího zá°ení byl odvozen na základ¥
analýzy experimentálních dat. Závislost ioniza£ního proudu (vybíjecího proudu) na elektrickém
nap¥tí ioniza£ní komory m·ºeme vyjád°it základní rovnicí

I(U ) = I0 ·

U
US + U

kde I(U) je ioniza£ní proud jako funkce nap¥tí expozi£ní komory, I0 je nasycený proud ioniza£ní
komory, U zna£í nap¥tí na ioniza£ní komo°e vyvolané nabitým povrchem citlivé plochy elektretu
a US je konstanta závislá na geometrii dané ioniza£ní komory.
Pro nasycený proud platí:

I0 =

Σα Eα
· e · η · V · OAR
W

kde Σα Eα je sou£et energií alfa £ástic ú£astnících se ioniza£ního procesu (pro 222 Rn, 218 P o, 214 P o
odpovídá 19,19 MeV), W je pr·m¥rná energie pot°ebná k vytvo°ení jednoho iontového páru ve
vzduchu (W = 35 eV), e je elementární náboj elektronu (1,602·10−19 C), η zna£í detek£ní ú£innost
ioniza£ní komory.
Ioniza£ní proud ve vý²e uvedeném vztahu není moºné p°ímo m¥°it. Proto pouºijeme model
vybíjení deskového kondenzátoru, ze kterého odvodíme nální vztah pro pr·m¥rnou OAR.


UP − UK
2US
OAR =
· 1+
K · texp
UP + UK
kde K je kalibra£ní konstanta pro cejchování v rámci metrologického ov¥°ení a platí pro ni:

K=

Σα Eα
1
·e·η·V ·
W
C

p°i£emº C je kapacita deskového kondenzátoru.
Obdobn¥ se postupuje p°i odvození odezvy elektretové ioniza£ní komory na externí pole zá°ení
gama, která je nezanedbatelná a je nezbytné ji pouºít ke korekci celkové odezvy detektoru.
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Závislost ioniza£ního proudu (vybíjecího proudu) na nap¥tí ioniza£ní komory pro ú£inky zá°ení
gama m·ºeme na základ¥ experimentálních zku²eností vyjád°it vztahem


I(U ) = I0 ·

U
US + U

2

Pro I0 platí

I0 = KG · DG
kde KG je konstanta úm¥rnosti, DG je dávkový p°íkon zá°ení gama ve vzduchu v míst¥ expozice
elektretové ioniza£ní komory (µGy · h−1 ).
Odezvy elektretové ioniza£ní komory na zá°ení alfa (radon a jeho krátkodobé produkty p°em¥ny
v citlivém objemu komory) a na externí pole zá°ení gama jsou na sob¥ nezávislé, a proto pouºijeme aditivní model celkové odezvy detektoru. Výsledná pr·m¥rná hodnota OAR se zapo£tením
kompenzace ú£ink· gama zá°ení se vypo£ítá podle následujícího vzorce




−1
UP − UK
2US
2US
KG · DG
OAR =
· 1+
· 1+
−
K · texp
UP + UK
K
UP + UK

B.Vzduchové ioniza£ní komory jako kontinuální detektor objemové aktivity radonu
Hlavní komponenty m¥°icího systému, který je ur£en pro stanovení okamºitých hodnot objemové
aktivity radonu v jednotlivých m¥°ících intervalech (°ádov¥ minuty) jsou proudová ioniza£ní
komora a vyhodnocovací jednotka (elektrometr s pracovním nap¥tím).
P°íkladem proudové ioniza£ní komory pro m¥°ení OAR je kovová komora válcové geometrie s koaxiální st°edovou elektrodou. Pro eliminaci svodových proud· je vybavena ochranou elektrodou.
Pracovní nap¥tí je p°ivedeno na plá²´ komory (anoda), ochranná elektroda je na potenciálu zem¥.
Plá²´ komory je tvo°en poniklovanou ocelí, zatímco sb¥rná a ochranná elektroda jsou z poniklované mosazi. Izolace mezi sb¥rnou a ochranou elektrodou je z teonu (cca 1015 Ω·cm−1 ), zatímco
izolace mezi plá²t¥m komory a ochranou elektrodou je z polyamidu a pokovení niklem eliminuje
vznik kontaktních potenciál·.
Materiály pro výrobu ioniza£ní komory byly zvoleny tak, aby byly vhodné pro pouºití v náro£ných terénních podmínkách a pro p°edpokládaný m¥°ící rozsah OAR 1-1000 kBq · m3 (hodnoty
charakteristické pro OAR v p·dním vzduchu). P°íklad konstrukce proudové ioniza£ní komory je
uveden na obrázku 6.6.
Pracovní plynem ioniza£ní komory je vzduch. Konstrukce komory umoº¬uje vytvo°ení a udrºení
vakua, které slouºí pro snadné p°evedení vzorku vzduchu s obsahem radonu do citlivého objemu
detektoru prost°ednictvím vakuového ventilu. Ioniza£ní komora je snadno rozebíratelná a umoº¬uje tak odstran¥ní ne£istot a depozitu dlouhodobých produkt· p°em¥ny radonu na vnit°ních
st¥nách komory, £ímº se ú£inn¥ sniºuje pozadí detektoru.
Vyhodnocení uºitného signálu detektoru je zaloºeno na principu m¥°ení ioniza£ního proudu pomocí citlivého elektrometru (m¥°ení proud· na úrovni °ádov¥ jednotek fA).
Vestav¥ný nap¥´ový zdroj umoº¬uje p°ivedení pracovního nap¥tí na plá²´ ioniza£ní komory (pracovní nap¥tí 40 V), coº odpovídá 97 % nasyceného proudu komory. Na Obrázek je prezentován
p°íklad m¥°icího systému sestávajícího se z elektrometru a proudové ioniza£ní komory.
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Obrázek 6.6: Ukázka ioniza£ní komory

Obrázek 6.7: Ukázka ioniza£ní komory
M¥°ená veli£ina je ioniza£ní proud protékající citlivým objemem ioniza£ní komory. Stanovovanou
veli£inou je okamºitá hodnota OAR (Bq ·m−3 ). Pomocnými veli£inami pot°ebnými pro stanovení
OAR jsou doba od p°evodu vzorku vzduchu do citlivého objemu detektoru t (s) a objem ioniza£ní
komory V (m3 ).
Cejchování ioniza£ní komory se provádí p°evodem 150 ml vzorku denované OAR (referen£ní
atmosféra) do evakuované komory, po p°evodu vzorku je nutné vyrovnat podtlak v komo°e na
úrove¬ atmosférického tlaku. Pro nasycený proud I0 platí stejný vztah jako pro elektretovou
ioniza£ní komoru. Kalibra£ní konstanta K je funkcí objemu komory

OAR =

I0
Σα Eα
·e·η·V
W

=

I0
K

Na obrázku 6.8 je uveden graf teoretického vývoje aktivity radonu a jeho produkt· p°em¥ny v citlivém objemu proudové ioniza£ní komory pro idealizovaný detektor se 100% detek£ní ú£inností
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pro registraci alfa £ástic od radonu a jeho krátkodobých produkt· p°em¥ny.

Obrázek 6.8: Teoretický vývoj aktivity radonu a jeho produkt· p°em¥ny v citlivém objemu
proudové ioniza£ní komory
Na obrázku 6.9 je znázorn¥n £asový vývoj signálu proudové ioniza£ní komory pro jednorázové
p°evedení vzork· vzduchu do citlivého objemu detektoru. Relativní detek£ní ú£innosti pro produkty p°em¥ny radonu (218 P o a 214 P o) byly stanoveny experimentáln¥ a velmi dob°e odpovídají
p°edpokladu rychlé depozice nabitých produkt· p°em¥ny na elektricky nabité vnit°ní povrchy
komory bezprost°edn¥ po svém vzniku. Vzájemný pom¥r relativních detek£ních ú£inností zárove¬ koresponduje s pom¥rem energií alfa £ástic emitovaných 218 P o a 214 P o, a tedy i dosahem
v objemu ioniza£ní komory.
6.3.4

Stopové detektory radonu

Nejpouºívan¥j²ím stopovým detektorem radonu v eské republice je detektor RAMARn, vyráb¥ný a vyhodnocovaný v laborato°i stopové dozimetrie SÚJCHBO, v.v.i. v Kamenné. Stopové
detektory se standardn¥ pouºívají pro dlouhodobá m¥°ení ve vnit°ním prost°edí budov ur£ených
k bydlení nebo pobytu osob. Doba expozice je v takových p°ípadech °ádov¥ m¥síce. Pouºitelné
jsou také v p°ípad¥ dlouhodobých integrálních m¥°ení radonu na podzemních pracovi²tích (ve°ejn¥ p°ístupné ²toly, jeskyn¥, historická podzemí, kolektory, kryty apod.)
Základem detektoru RAMARn je detek£ní fólie KODAK LR115 z nitrocelulózy. Detektor je
uloºen v difúzní kom·rce a slouºí pro ú£ely stanovení pr·m¥rné hodnoty OAR za celou dobu expozice. Detekují se £ástice α vznikající p°em¥nou radonu v ur£ité vzdálenosti od folie. Odezvou
je latentní stopa vzniklá p°i interakci α £ástic s citlivým povrchem detektoru (fólií). Ta se p°i
vyhodnocení detektoru v laborato°i stopové dozimetrie zviditelní chemickým nebo elektrochemickým leptáním pouºitím roztoku NaOH £i KOH. Doba leptání závisí na materiálu detektoru,
sloºení a teplot¥ leptací lázn¥.
Citlivost detektoru je vyjád°ena plo²nou hustotou stop (0,02 stopy na cm2 za den pro koncentraci
radonu 1 Bq · m−3 ). Výhody stopový detektor· jsou relativn¥ nízká cena, robustnost, snadná
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Obrázek 6.9: asový vývoj signálu proudové ioniza£ní komory pro jednorázové p°evedení vzork·
vzduchu do citlivého objemu detektoru

instalace. Nevýhodou je nutnost del²í doby expozice. Z toho d·vodu jsou vhodné zejména pro stanovení dlouhodobých pr·m¥rných hodnot OAR ve vnit°ním prost°edí budov ur£ených k bydlení,
na radonových pracovi²tích a na pracovi²tích NORM.
Na obrázku 6.10 je pro ilustraci zobrazena fotograe stopových detektor· RAMARn a schematicky vykreslen princip detekce radonu na základ¥ interakce zá°ení alfa s detek£ní fólií umíst¥nou
v centrální £ásti dna difúzní kom·rky detektoru.

Obrázek 6.10: Stopové detektory radonu RAMARn
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6.4

M¥°icí technika pro gama spektrometrii

Metoda laboratorní spektrometrie zá°ení gama nachází uplatn¥ní v celé °ad¥ obor·. Bezesporu
nej£ast¥j²í aplikací této metody je m¥°ení vzork· ºivotního prost°edí a potravin v oblasti radia£ní
ochrany. Z dal²ích významných vyuºití metody lze zmínit nap°. neutronovou aktiva£ní analýzu.
Ve vztahu k ozá°ení z p°írodních zdroj· je laboratorní spektrometrie gama vyuºívána p°edev²ím
ke stanovení m¥rných aktivit radionuklid· ve stavebním materiálu a NORM. Následující text
shrnuje p°ehled vybavení, pojm·, veli£in a postup· pouºívaných ve spektrometrii zá°ení gama a
pro hlub²í studium nabízí £tená°i odkazy na základní literaturu tohoto oboru.

6.4.1

Detek£ní technika

Pro laboratorní spektrometrii zá°ení gama je typická snaha o maximální redukci pozadí  detektor je zpravidla umíst¥n v masivním olov¥ném £i ocelovém stín¥ní. asto bývá pouºito i tenkého
plechu z materiál· s niº²ím protonovým £íslem (Cu, Al) k dostín¥ní sekundárního rentgenového
zá°ení, které m·ºe být produkováno v hlavním stín¥ní. pi£kové nízkopoza¤ové laborato°e (nap°.
Modane £i Gran Sasso) vyuºívají k odstín¥ní kosmického zá°ení horninový masiv. Krom pasivního stín¥ní lze k redukci pozadí vyuºít nap°. antikoinciden£ní zapojení více detektor·. Sníºení
pozadí je podstatné k dosaºení nízkých detek£ních prah·, tedy hodnot, které slouºí na ur£ité
hladin¥ významnosti k rozhodnutí, zda byl detekován signál z analyzovaného vzorku, anebo se
jednalo pouze o p°ísp¥vek pozadí. Více informací o detek£ních limitech nabízí citovaná literatura.
Dal²ím typickým znakem laboratorní spektrometrie gama je vyuºívání vzorkovnic  detektor je
kalibrován na jednu £i více pouºívaných geometrií.
Nej£ast¥j²ími typy detektor· vyuºívanými ke spektrometrii gama jsou polovodi£ové HPGe (High
Purity Germanium) a scintila£ní NaI(Tl) (jodid sodný dopovaný thaliem)  volba spo£ívá p°edev²ím ve nan£ních moºnostech a poºadavcích na m¥°ení z hlediska rozli²ení £i detek£ních limit·.
Výhodou NaI(Tl) v porovnání s HPGe je nízká po°izovací cena, nízké náklady na provoz (HPGe
je t°eba kv·li ²umu chladit kapalným dusíkem), dobrá ú£innost detekce, vy²²í odolnost a niº²í
cena oprav. Jednozna£nou nevýhodou je pak hor²í energetické rozli²ení, které m·ºe znemoºnit
stanovení nuklid· s energeticky blízkými linkami. Spektrometrické vlastnosti, tedy schopnost
p°evést informaci o deponované energii zá°ení v detektoru na elektrický signál, mají také n¥které
plynové detektory. Ov²em vzhledem k b¥ºným energiím zá°ení gama (stovky aº tisíce keV) nejsou
plynové detektory pro tyto ú£ely vhodné (kv·li nízké ú£innosti detekce ve vý²e denované oblasti
energií).
Elektronika pro zpracování signálu se skládá z p°edzesilova£e (u polovodi£·) £i fotonásobi£e
s p°edzesilova£em (u scintilátor·), kde je signál zesílen. Pro oba typy detektor· následuje zesilova£, jehoº primárním úkolem je tvarování signálu do podoby, kterou vyºaduje následující
komponenta. Tou je multikanálový analyzátor, který na základ¥ amplitudy vstupního signálu
p°i°adí puls do ur£itého výstupního kanálu - kaºdému kanálu lze p°i°adit ur£itou energii (tímto
zp·sobem vzniká energetické spektrum).
D·leºitým parametrem spektrometrické trasy je tzv. mrtvá doba. Zpracování kaºdého pulsu
zabere ur£itý £as a poté pot°ebuje elektronika ur£itý £as na regeneraci. Pokud dojde v tomto
£ase k dal²í interakci v citlivém objemu detektoru, nem·ºe být nov¥ p°íchozí signál zpracován
a je ztracen. S rostoucí aktivitou m¥°eného vzorku navíc £ast¥ji dochází k tzv. pile-up neboli
nakupení puls·, tedy situaci, kdy prob¥hly dv¥ nezávislé interakce tak krátce po sob¥, ºe do²lo
k sou£tu amplitud výsledných signál·. Elektronika je do jisté míry schopna takové pulsy rozli²it
a odltrovat (zesilova£e jiº standardn¥ obsahují tzv. pile-up rejector), tento proces v²ak vede
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k dal²ímu zvý²ení mrtvé doby. Bez pouºití pile-up rejectoru by v²ak docházelo k výraznému
zhor²ení rozli²ovací schopnosti (FWHM  viz níºe). Obecn¥ je kv·li zachování dostate£né hodnoty
FWHM doporu£eno nep°ekra£ovat mrtvou dobu 10 % (my²leno z celkového £asu m¥°ení). Vysoké
mrtvé doby (od cca 40 %) pak mohou vést dokonce k chybnému stanovení doby m¥°ení a tím
negativn¥ ovlivnit stanovení aktivity.

Obrázek 6.11: Germaniový krystal polovodi£ového HPGe detektoru o relativní ú£innosti 25 %.
Jedná se o jeden z nej£ist¥j²ích materiál·, který dokáºe lidstvo vyrobit

6.4.2

Spektrum

Základním principem spektrometru zá°ení gama je p°evod energie, kterou v citlivém detek£ním
objemu zanechala interagující £ástice, na elektrický signál a následné zpracování tohoto signálu
tak, aby byla zachována informace o velikosti takto deponované energie. Emisní spektrum zá°ení
gama má pro kaºdý radionuklid diskrétní, tedy £árový charakter  energie vysílaných foton· je pro
kaºdý radionuklid charakteristická. Výstupem ideálního spektrometru by tedy m¥lo být £árové
spektrum (graf závislosti po£tu detekovaných a zpracovaných impuls· na energii). Z hlediska
informa£ní hodnoty spektra radionklidu je nejd·leºit¥j²ím prvkem spektra tzv. pík úplné absorpce
(fotopík), který vzniká v d·sledku absorpce celé energie fotonu v citlivém objemu detektoru.
K tomu m·ºe dojít následkem fotoefektu, p°ípadn¥ sérií interakcí zakon£ených fotoefektem. Dal²í
moºná interakce fotonu - Compton·v jev - je zodpov¥dná za tzv. comptonovské kontinuum, které
vzniká jako d·sledek Comptonova rozptylu fotonu do r·zných úhl·. T°etí nejd·leºit¥j²í interakce
fotonu, tvorba páru elektron-pozitron, m·ºe vést ke vzniku tzv. anihila£ních únikových pík· 
jeden £i oba fotony, které vzniknou anihilací pozitronu, mohou opustit citlivý objem detektoru.
Hlub²ím studiem této problematiky £tená° zjistí, ºe proces· a posloupností interakcí, které jsou
zodpov¥dné za vznik neuºite£ného signálu ve spektru, je mnohem více - v moºnostech této
publikace bylo zmínit pouze ty nejd·leºit¥j²í.
Dal²ím d·vodem toho, ºe m¥°ené spektrum neodpovídá spektru emisnímu, je samotný proces
vzniku signálu po interakci. Na základ¥ interakce fotonu v citlivém objemu detektoru vznikne
ur£itý po£et nosi£· informace  v p°ípad¥ detektor· pouºívaných v laboratorní spektrometrii
gama se jedná o tzv. elektron-d¥rové páry. Po£et takto vzniklých pár· se °ídí statistickým rozd¥lením  ve stejném detektoru p°i stejném typu interakce dvou foton· o stejné energii m·ºe
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v principu vzniknout r·zný po£et nosi£· informace, a ve výsledku tak elektrické signály s rozdílnou amplitudou. K tomuto je²t¥ navíc p°ispívá ²um, který vzniká v samotném detek£ním objemu
a také v elektronice pro zpracování signálu. Krom pík· úplné absorpce jsou tedy p°ítomny ve
spektru i útvary odpovídající dal²ím interakcím a pík úplné absorpce má, kv·li vý²e popsaným
statistickým jev·m, tvar normálního rozd¥lení. Míra zastoupení t¥chto jev· je závislá na typu
detektoru a elektroniky.
D·leºitým parametrem spektrometrické trasy, popisujícím energetické rozli²ení, je tzv. Full Width at Half Maximum (FWHM), v £eském jazyce polo²í°ka. Jedná se de facto o míru odchýlení
od ideálního stavu, tedy od situace, kdy by byl pík úplné absorpce charakterizován nikoliv Gaussovým rozd¥lením, ale jedinou diskrétní energií. Parametr FWHM je denován následovn¥
p
F W HM = 2 2ln(2)σ
kde σ p°edstavuje sm¥rodatnou odchylku Gaussova rozd¥lení odpovídajícího píku. Vy²²í hodnota
FWHM tedy zna£í hor²í energetické rozli²ení, coº m·ºe hrát roli v p°ípad¥ dvou blízkých energií
zá°ení gama  píky se mohou £áste£n¥ £i zcela p°ekrýt, £ímº m·ºe zaniknout spektrometrická
informace. Dle typu detektoru je zvykem FWHM uvád¥t absolutn¥ v jednotce keV (polovodi£ové detektory) £i relativn¥ v procentech (scintila£ní detektory). Standardn¥ se FWHM m¥°í
s bodovým zá°i£em umíst¥ným 25 cm od £ela detektoru. Pro srovnání: HPGe detektor dosahuje
na energii 1332,5 keV 60 Co v nejlep²ích p°ípadech rozli²ení aº 1,6 keV, naproti tomu scintilátor
NaI(Tl) p°ibliºn¥ 6 % (coº odpovídá 80 keV).
6.4.3

Energetická kalibrace

V p°edchozím textu je stru£n¥ popsán princip funkce elektroniky spektrometrické trasy. Proces,
který vede k jednozna£nému p°i°azení energie £íslu kanálu na vodorovné ose spektra, se nazývá energetická kalibrace. Na detektoru je postupn¥ zm¥°eno n¥kolik radionuklid· se známým
emisním spektrem a podle polohy pík· úplné absorpce je p°íslu²ným kanál·m p°id¥lena energie.
Následuje proklad t¥chto bod· polynomem. Zpravidla sta£í k prokladu p°ímka, je ale výhodné
pouºít dostatek bod· (energií) po celém energetickém rozsahu spektra (pro m¥°ení p°írodních
radionuklid· posta£í v rozsahu energií 46,5 keV  2614,5 keV), nebo´ spektrometrická trasa m·ºe
vykazovat nelinearitu (zesílení je mírn¥ závislé na energii). V takovém p°ípad¥ m·ºe být nutné
k prokladu pouºít polynom druhého aº t°etího stupn¥.
6.4.4

Ú£innostní kalibrace

Pojem ú£innost detektoru m·ºe být pon¥kud matoucí, nebo´ ú£inností je denována celá °ada:

Totální (absolutní) ú£innost je denována pro danou energii zá°ení jako podíl po£tu impuls·

zpracovaných detektorem (zapo£ítaných ve spektru a zárove¬ majících p·vod ve sledovaném
zdroji) k celkovému po£tu foton· vyzá°ených zdrojem.

Relativní ú£innost je podíl po£tu impuls· v píku totální absorpce bodového zdroje

60 Co

(1332 keV) umíst¥ného 25 cm od £ela daného detektoru a po£tu impuls· ve stejném píku (ve
stejné geometrii) pro detektor NaI(Tl) s válcovým krystalem o pr·m¥ru i vý²ce 3 palce. HPGe
detektory jsou standardn¥ vyráb¥ny s relativní ú£inností v °ádu desítek procent, nejv¥t²í dosahují
relativní ú£innosti aº 150 %. Vy²²í ú£innost v²ak nemusí být nutn¥ výhodou, u velmi aktivních
vzork· totiº s ú£inností roste i mrtvá doba, v p°ípad¥ h·°e denovaných geometrií (nap°. Petriho
miska na £ele detektoru) pak s velikostí citlivého objemu detektoru roste i geometrická nejistota
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(rozdíl v usazení vzorkovnice na detektor), dal²í výhody a nevýhody plynoucí z velikosti ú£innosti
detektoru jsou uvedeny dále v této kapitole.

Spektrometrická (fotopíková) ú£innost je pro danou energii zá°ení denována jako
ε=

P
A·Y ·t

kde P je plocha píku úplné absorpce, Y výt¥ºek dané energetické linky daného radionuklidu a
A aktivita daného radionuklidu v kalibra£ním etalonu.
Je-li spektrometrická trasa ur£ena k m¥°ení pouze jednoho radionuklidu, posta£í pro spektrometrickou ú£innostní kalibraci jeden £i více bod· (jedná-li se o radionuklid s více linkami). Mnohem
£ast¥j²í a universáln¥j²í p°ístup v²ak p°edstavuje konstrukce ú£innostní k°ivky jakoºto funkce
energie p°es celé zájmové energetické spektrum.
Podobn¥ jako p°i energetické kalibraci je pouºito n¥kolik radionuklid· tak, aby jejich energie co
nejlépe pokryly celý rozsah spektra. Nej£ast¥ji se pro proklad pouºívají jeden aº dva polynomy
(první polynom pro niº²í energie do 100  200 keV a druhý polynom od zvolené hrani£ní energie
dále) následujícího tvaru

ln(ε) =

n
X

Ai [ln(E)]i

i=0

Kde E p°edstavuje energii a Ai koecienty polynomu. V závislosti na typu detektoru, geometrii
m¥°ení a po£tu pouºitých k°ivek, se zpravidla jedná o polynom stupn¥ 2 aº 5.

Obrázek 6.12: Spektrometrická detek£ní ú£innost HPGe detektoru bez korekcí na pravé koincidence.
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6.4.5

Korekce

Stanovení aktivity radionuklid· s krátkým polo£asem p°em¥ny vyºaduje korekci na p°em¥nu
b¥hem m¥°ení a poté p°epo£et na referen£ní datum.
K ú£innostní kalibraci detektoru se nej£ast¥ji pouºívají etalony ze silikonového gelu £i vodné
roztoky radionuklid·, a tedy nastává £asto situace, kdy matrice analyzovaného vzorku neodpovídá matrici kalibra£ního. Odli²ná matrice vzorku totiº vykazuje jinou míru samoabsorpce zá°ení.
Tento problém je významný p°edev²ím u objemných vzork·, nap°. ve vzorkovnici Marinelliho nádoby. Problém se projevuje zejména u nízkých energií, nap°. 46,5 keV radionuklidu 210 P b. Velmi
podobn¥ se projeví i drobná odli²nost geometrie m¥°eného vzorku od kalibra£ního (£asto nap°.
neúplné zapln¥ní vzorkovnice z d·vodu malého mnoºství vzorku). Matematický aparát pot°ebný
k výpo£tu takových oprav pon¥kud p°esahuje rámec této publikace. Jednoduchá oprava, zaloºená
na metod¥ proza°ování, je demonstrována v rámci p°íklad· k této kapitole. Dal²í metody oprav
 zjednodu²ený analytický výpo£et, komplexní numerický výpo£et a simulace metodou Monte
Carlo  m·ºe £tená° nastudovat z doporu£ené literatury.
Dal²í komplikaci pro stanovení správné hodnoty spektrometrické ú£innosti p°edstavují sumace
neboli koincidence. Díky p°em¥novému schématu n¥kterých radionuklid· a nedokonalosti detektoru dochází k tzv. pravým koincidencím. Tento jev nastává, pouze kdyº jsou dva £i více foton·
ze zdroje emitovány v kaskád¥ velmi krátce po sob¥. V p°ípad¥ jejich následné interakce v citlivém objemu detektoru není moºné rozli²it jejich p°ísp¥vky a výsledný impuls je úm¥rný sou£tu
deponovaných energií. V p°edchozím textu byly zmín¥ny také tzv. pile-up pulsy, coº je obdoba
pravých koincidencí, zásadní rozdíl v²ak spo£ívá v kauzalit¥. V p°ípad¥ pravých koincidencí se
vºdy jedná o dva fotony pocházející z jedné kaskády téhoº jádra, naopak nepravé koincidence £i
pile-up pulsy jsou zp·sobeny nahodilou emisí dvou jader v krátkém £asovém okamºiku. Pravé
koincidence mohou vést k podhodnocení £i nadhodnocení plochy píku a tím i fotopíkové ú£innosti v p°ípad¥ n¥kterých energetických linek a vysoké relativní ú£innosti detektoru aº o desítky
procent. Výpo£et opravy je pom¥rn¥ komplikovaný (zvlá²t¥ pro radionuklidy s více neº dv¥ma
linkami). Ke stanovení oprav lze pouºít metodu zaloºenou na stanovení totální ú£innosti £i op¥t
metodu Monte Carlo. Jednoduchý p°íklad výpo£tu opravy je níºe sou£ástí této kapitoly.

6.4.6

Sou£asný vývo j metody

V °ad¥ obor· spjatých s ionizujícím zá°ením se s rozvojem výpo£etní techniky stále více prosazuje metoda Monte Carlo. Ani spektrometrie gama není výjimkou. P°estoºe výrobce zpravidla
nedodává dostate£n¥ komplexní informace o geometrickém uspo°ádání detektoru, je moºné nap°.
pomocí rentgenového snímku tyto údaje získat a sestavit geometrický model pro následné simulace. Tímto zp·sobem lze sníºit náklady na proces kalibrace a korigování  °ada program· pro
simulaci Monte Carlo je voln¥ dostupných, kdeºto náklady na po°ízení kalibra£ních etalon· jsou
nezanedbatelné.
Krom¥ vývoje a implementace nových typ· detektor· jsou také jednotlivé komponenty spektrometrických tras v sou£asné dob¥ nahrazovány komplexními systémy zaloºenými na digitálním
zpracování signálu; n¥které rmy dokonce jiº zcela opustily výrobu analogových komponent. Výhodami t¥chto systém· jsou automatické a p°esné nastavení klí£ových parametr· spektrometrické
trasy, kompaktnost a uºivatelský komfort. Nevýhody pak spo£ívají p°edev²ím v po°izovací cen¥,
nutnosti nákladné opravy v p°ípad¥ poruchy a zpravidla také nedostate£né informace výrobce
o principu funkce.
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Obrázek 6.13: Energetické spektrum 60 Co zm¥°ené HPGe detektorem. Lze pozorovat za£átek (1
 tzv. pík zp¥tného rozptylu) a konec (2) Comptonovského kontinua a píky úplné absorpce obou
hlavních energií  1173,2 keV (3) a 1332,5 keV (4). Impulsy vy²²ích energií jsou d·sledkem koincidencí (5), velmi výrazný je pak tzv. suma£ní pík s energií odpovídající sou£tu vý²e zmín¥ných,
tedy 2505,7 keV (6). Únikové píky nejsou z°etelné, nebo´ ú£inný pr·°ez pro tvorbu páru je na
daných energiích oproti ostatním interakcím zanedbatelný
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Kapitola 7
Stavební materiály

Problematika výskytu p°írodních radionuklid· v ºivotním prost°edí (zejména v horninách a nerostech) byla jiº diskutována v kapitole 5. S tím úzce souvisí otázka radioaktivity stavebních materiál·, které je v¥nována tato kapitola. Nej£ast¥j²í metodou stanovení aktivity radionuklid· ve
stavebním materiálu je laboratorní spektrometrie gama, které se v¥nuje podkapitola 6.4. Náplní
následujícího textu je popis systematického m¥°ení stavebních materiál· a objasn¥ní souvisejících
problém·.
Význam regulace a pot°ebu zavedení systematického m¥°ení stavebních materiál· zd·raznilo
v druhé polovin¥ 20. století v eskoslovensku n¥kolik kauz. Jejich spole£ným jmenovatelem je
pouºití z hlediska radia£ní ochrany nevhodných materiál· p°i výstavb¥ obytných dom·. Nap°.
v Jáchymov¥, m¥st¥ spjatém se st°íbrem a radioaktivitou, lze dodnes na mnoha místech nam¥°it
nadpr·m¥rné hodnoty dávkového p°íkonu gama zá°ení a objemové aktivity radonu. P°í£inou je
zejména hlu²ina z t¥ºby uranu a st°íbra, která p°edstavovala levný a dostupný stavební materiál.
Dal²í p°í£inou vy²²ího obsahu p°írodních radionuklid· ve stavebních materiálech m·ºe být pouºití
surovin, ve kterých byla koncentrace radionuklid· um¥le navý²ena lidskou £inností. Typickým
p°íkladem je výroba betonu z popílku a ²kváry tepelných elektráren. V eskoslovensku do²lo na
p°elomu 70. a 80. let 20. století opakovan¥ k hromadnému pouºití takového materiálu p°i stavb¥
rodinných dom·, jednalo se zejména o pórobeton z Po°í£í u Trutnova (asi 30 000 dom·, opat°ení
vyºadovaly °ádov¥ jednotky procent) a ²kvárobeton z Prefy Hýskov v Rynholci (p°ibliºn¥ 3000
dom·, u nichº následn¥ vláda nabídla výkup £i sanaci).
Ov²em teprve koncem 70. let a p°edev²ím pak v pr·b¥hu let 80. vznikla v eskoslovensku legislativa, která si kladla za cíl omezení ozá°ení obyvatelstva z p°írodních radionuklid· obsaºených
ve stavebním materiálu. Regulace hlavního zdroje p°írodního ozá°ení obyvatelstva, tedy radonu,
který do obydlí vniká z podloºí, p°i²la je²t¥ pozd¥ji. Aº do vydání tzv. atomového zákona v roce
1997 byla problematika legislativn¥ o²et°ena pouze hygienickými normami a vyhlá²kami p°íslu²ných orgán· státní správy.
Zvý²ený výskyt p°írodních radionuklid· m·ºe být i v materiálech £ist¥ p°írodního p·vodu jako je
nap°. granit £i granodiorit, ty v²ak obvykle neslouºí k výstavb¥ obytných prostor, nebo alespo¬
ne ve významné mí°e.
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7.1

Dostupná literatura a legislativa

Legislativní poºadavky na systematické m¥°ení stavebních materiál· zavádí zákon £. 263/2016 Sb.,
Atomový zákon, spolu s vyhlá²kou £. 422/2016 Sb. Konkrétní pasáºe z t¥chto dokument· jsou
p°ehledn¥ citovány v Doporu£ení SÚJB M¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· ve
stavebním materiálu (v této kapitole dále jen jako Doporu£ení SÚJB). Jedná se o metodický manuál k realizaci m¥°ení, vyjad°ování a hodnocení výsledk·. Krom¥ metodického a p°ístrojového
vybavení je t°eba zajistit i odborné personální zabezpe£ení pracovi²t¥. Vyhlá²ka 409/2016 Sb.
denuje poºadavky na tuto odbornou p°ípravu pracovník·.
K získání základní orientace v problematice obsahu radionuklid· ve stavebních materiálech lze
doporu£it internetové stránky radonového programu R (www.radonovyprogram.cz).

7.2

P°edpoklady radioaktivní rovnováhy

Hodnocení stavebních materiál· je zaloºeno na porovnání ro£ní efektivní dávky ze zevního ozá°ení zá°ením gama p°i uºívání stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi bez p°ísp¥vku
p°írodního pozadí s referen£ní úrovní (1 mSv). V praxi je toto porovnání realizováno prost°ednictvím tzv. indexu hmotnostní aktivity stavebního materiálu. Jedná se o bezrozm¥rnou veli£inu,
která je váºeným sou£tem hmotnostních aktivit radionuklid· 40 K , 226 Ra a 228 T h (v Bq · kg −1 )
dle následujícího vzorce:
aK−40 aRa−226 aT h−228
I =
+
+
(7.1)
3000
300
200
Výpo£et je zaloºen na konzervativním modelu místnosti, kde v²echny st¥ny obsahují ur£ité homogenn¥ rozloºené mnoºství vý²e uvedených radionuklid·, p°i£emº se p°edpokládá, ºe °ady 238 U
a 232 T h jsou v radioaktivní rovnováze. Váhy ve jmenovatelích s£ítanc· jsou odvozeny z ro£ních
p°ísp¥vk· k efektivní dávce z vn¥j²ího ozá°ení zá°ením gama v této modelové místnosti. Hodnota
indexu I=1 vede k takové efektivní dávce, která odpovídá práv¥ referen£ní úrovni 1 mSv.
P°edpoklad radioaktivní rovnováhy v obou uvaºovaných °adách (238 U a 232 T h) je zásadní nejen
z d·vodu odhadu efektivní dávky, ale také kv·li pouºité metod¥ stanovení aktivity, viz dále. Lze
si pov²imnout, ºe ve vý²e uvedeném vztahu pro výpo£et indexu hmotnostní aktivity neguruje
ºádný zástupce p°em¥nové °ady 235 U . Dal²ím z p°edpoklad· je totiº p°írodní zastoupení obou
uvaºovaných izotop· uranu (238 U a 235 U ) a taktéº radioaktivní rovnováha v °ad¥ 235 U . V p°ípad¥, ºe je b¥hem analýzy zji²t¥no poru²ení t¥chto p°edpoklad·, lze vzorek dále povaºovat za
stavební materiál, ale je nutno postupovat dle Doporu£ení SÚJB M¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· v radioaktivní látce uvol¬ované z pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení
z p°írodního zdroje zá°ení podle  95 odst. 1 písm. b) atomového zákona.
Z pohledu metody stanovení aktivity jednotlivých radionuklid· jsou p°edpoklady radioaktivní
rovnováhy v p°em¥nových °adách a p°írodního zastoupení izotop· uranu zásadní. V p°ípad¥ °ady
238 U se p°edpokládá rovnováha aº do radionuklidu 226 Ra, jehoº dce°iným produktem je 222 Rn.
Vzhledem k obecn¥ nezanedbatelné emanaci 222 Rn ze stavebních materiál· nelze ke stanovení
226 Ra pouºít p°em¥nových produkt· radonu bez p°edchozí hermetizace a nutnosti vy£kání na
ustanovení radioaktivní rovnováhy i v této £ásti p°em¥nové °ady. P°edpoklad p°írodního (tedy
známého) pom¥ru izotop· uranu v²ak umoº¬uje vyuºít ke stanovení 226 Ra p°ímo energetickou
linku zá°ení gama 186,1 keV, která interferuje s linkou 185,7 keV od 235 U .
P°em¥nová °ada 232 T h sice také obsahuje izotop radonu, 220 Rn, av²ak díky jeho velmi krátkému polo£asu p°em¥ny, p°ibliºn¥ 55 s, lze emanaci povaºovat za zanedbatelnou a vyuºít ke
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stanovení energetických linek s relativn¥ vysokým výt¥ºkem od p°em¥nových produkt· 212 P b,
a 208 T l. Práv¥ poslední jmenovaný p°em¥nový produkt, 208 T l, v²ak p°edstavuje komplikaci.
Totiº 212 Bi má výrazn¥ zastoupeny dva konkuren£ní p°em¥nové módy, a sice α a β − . Aktivity
jeho p°em¥nových produkt· jsou pak v rovnováze v pom¥ru odpovídajícím pravd¥podobnostem
jednotlivých typ· p°em¥ny, coº je t°eba zohlednit p°i výpo£tu hmotnostní aktivity 228 T h.
212 Bi

40 K

7.3

je pak bez komplikací stanovován pomocí energetické linky gama 1460,8 keV.

Vzorkování a úprava vzorku

Vzhledem k faktu, ºe výrobce stavebního materiálu dodává do laborato°e za daný typ vyráb¥ného
materiálu zpravidla jediný vzorek o objemu typicky v °ádu jednotek litr·, je podstatné dbát na
jeho reprezentativnost a homogenitu. Výrobce by m¥l vzorek dodat ve stavu, v jakém se bude
nacházet v míst¥ ur£ení, tedy v obytném prostoru, nap°. beton by m¥l být vyzrálý, bez nadbyte£né
vlhkosti, která m·ºe vést k podhodnocení výsledných hodnot m¥rných aktivit. V ideálním p°ípad¥
by se m¥lo jednat o sm¥sný vzorek za del²í období. Vzorek je p°ed napln¥ním do vzorkovnice
vhodné rozdrtit, aby bylo rozloºení materiálu ve vzorkovnici homogenní a co nejvíce odpovídající
kalibra£ní geometrii. P°ed pln¥ním vzorkovnice je také velmi d·leºitá homogenizace (d·kladné
promíchání), aby nedo²lo k vrstvení vzorku podle velikostních frakcí. K homogenizaci je moºno
pouºít nap°. metodu kvartace.

7.4

Hodnocení a optimalizace

Jak plyne z podkapitoly 7.2 P°edpoklady radioaktivní rovnováhy, index hmotnostní aktivity stavebního materiálu je denován pro modelovou obytnou místnost. Porovnání s hodnotou indexu
stavebního materiálu I=1 má tak smysl pouze pro materiály ur£ené k pouºití v obytných a pobytových místnostech. Jedná-li se o materiál ur£ený k jinému pouºití £i surovinu, nelze jej hodnotit
na základ¥ porovnání s indexem, stejn¥ jako nemá smysl po£ítat zp°esn¥ný odhad efektivní dávky
ze zevního ozá°ení dle p°íloh Doporu£ení SÚJB a provád¥t následnou optimalizaci.
Pro materiály ur£ené k pouºití v obytných £i pobytových místnostech se stanovený index porovná s referen£ní úrovní, reprezentovanou hodnotou indexu stavebního materiálu I=1. V p°ípad¥
p°ekro£ení této úrovn¥ se na základ¥ údaj· o vlastnostech a pouºití analyzovaného materiálu p°istoupí ke zp°esn¥nému odhadu efektivní dávky ze zevního ozá°ení dle p°íloh Doporu£ení SÚJB.
Je-li referen£ní úrove¬ p°ekro£ena i po zp°esn¥ném výpo£tu, musí být Ú°adu p°edloºena optimaliza£ní studie, která doloºí moºnosti sníºení indexu pod referen£ní úrove¬ s uváºením základních
princip· radia£ní ochrany. V od·vodn¥ných p°ípadech m·ºe po p°edloºení optimaliza£ní studie
Ú°ad povolit i dodání £i dovoz materiálu s p°ekro£enou referen£ní úrovní. Sou£ástí optimaliza£ní
studie je i tzv. cost-benet analýza. Postup pro tuto analýzu obsahuje taktéº p°íloha k Doporu£ení SÚJB.
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Kapitola 8
P°írodní radionuklidy v pitné vod¥

Vody z p°írodních zdroj· vºdy obsahují ur£ité koncentrace p°írodních radionuklid·. Jde p°edev²ím o radionuklidy, které jsou £leny p°írodních p°em¥nových °ad. Vznikají postupnou p°em¥nou
z uranu nebo thoria v horninovém prost°edí a z £ásti p°estupují do vody, nap°. absorpcí z p·dy.
Tento p°estup je významný zejména v p°ípad¥ podzemních vod. Objemová aktivita radionuklid·
obsaºených v povrchových vodách je obvykle o jeden aº dva °ády niº²í neº odpovídající objemová
aktivita v podzemních vodách.
Ve srovnání se zdravotním rizikem spojeným s p°ítomností chemických a mikrobiologických látek je zdravotní riziko spojené s p°ítomností radionuklid· v pitné vod¥ za b¥ºných okolností
velmi malé. S výjimkou extrémních situací je interní ozá°ení zp·sobené p°ítomností p°írodních
radionuklid· v pitné vod¥ mnohonásobn¥ niº²í neº od ostatních zdroj· ozá°ení, kterým je £lov¥k vystaven. Ozá°ení zp·sobené um¥lými radionuklidy p°ítomnými v pitné vod¥ je v porovnání
s dávkami od p°írodních radionuklid· zanedbatelné.
Nej£ast¥ji z p°írodních radionuklid· je ve vodách stanovena zvý²ená koncentrace radonu 222 Rn,
izotop· uranu 234 U , 238 U a izotopu radia 226 Ra. V men²ím po£tu p°ípad· lze m¥°it zvý²enou
koncentraci radionuklid· 210 P b, 210 P o, 228 Ra a 224 Ra. Vylou£it úpln¥ nelze ani p°ítomnost izotop· thoria 232 T h a 228 T h nebo p°ítomnost 231 P a a 227 Ac z aktiniové p°em¥nové °ady. Mimo
£leny p°írodních p°em¥nových °ad m·ºe být ve vod¥ m¥°ena zvý²ená koncentrace p°írodního radionuklidu 40 K . Zvý²ená koncentrace radionuklid· ve vod¥ pak p°ispívá k ozá°ení osob zejména
ingescí. Pro stanovení úvazku efektivní dávky zp·sobeného ingescí v d·sledku poºívání vody
s vy²²ím obsahem p°írodních radionuklid· jsou stanoveny konverzní koecienty podle vyhlá²ky
£. 422/2016 Sb. (dále jen vyhlá²ka).
Výjimku p°edstavuje 222 Rn p°ítomný ve vod¥. Jde zejména o vody z podpovrchových vodních
zdroj·, do kterých radon p°estupuje z horninového podloºí. P°i pouºívání vody s vy²²í koncentrací radonu dochází k jeho uvoln¥ní do ovzdu²í v budovách, nap°. p°i sprchování p°estupuje do
ovzdu²í v koupeln¥. Z povrchových zdroj· vod je radon uvol¬ován do ovzdu²í pr·b¥ºn¥ p°ímo
z vodního zdroje v d·sledku p°írodního provzdu²¬ování. Av²ak p°i zji²t¥ní vy²²ích koncentrací
radonu v ovzdu²í v budov¥, jsou tyto koncentrace zp·sobené zejména radonem z podloºí a ne
z pouºívané vody, nicmén¥ vysoké koncentrace radonu v pouºívané vod¥ mohou vést k nár·stu
koncentrace v ovzdu²í budovy p°i pouºívání vody. Podle shromáºd¥ných dat (UNSCEAR 2000)
90 % dávky p°ipadající na pouºívání vody s obsahem radonu je zp·sobeno inhalací krátkodobých
produkt· p°em¥ny.
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8.1

M¥°ení a hodnocení koncentrace p°írodních radionuklid·

Legislativní rámec pro m¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· ve vodách je poskytnut zákonem £. 263/2016 Sb. (Atomový zákon, dále jen zákon) a specikován vyhlá²kou.
Cílem ustanovení obsaºených v 100 zákona a 97 - 101 a p°ílohy 27 vyhlá²ky je regulovat
ozá°ení z p°írodních radionuklid· obsaºených v dodávané vod¥ pro ve°ejnou pot°ebu a v balené vod¥ dodávané na trh v R. Voda ze soukromých vodních zdroj· není p°edm¥tem regulace
v tomto smyslu. Povinné osoby zaji²´ují m¥°ení a hodnocení koncentrace p°írodních radionuklid·
ve vodách v laborato°ích s p°íslu²ným povolením SÚJB. Obsah p°írodních radionuklid· ve vod¥
dodávané pro ve°ejnou pot°ebu je hodnocen ve vztahu k nejvy²²í p°ípustné hodnot¥, referen£ním a vy²et°ovacím úrovním. Uvedené hodnoty a referen£ní úrovn¥ se nevztahují na
individuální zásobování pitnou vodou. Jelikoº vy²²í koncentrace p°írodních radionuklid·, jak jiº
bylo uvedeno, lze o£ekávat v podzemních vodách, jsou vyºadovány rozbory vody podzemní a
sm¥si povrchové a podzemní vody.
Stanovení obsahu p°írodních radionuklid· podrobným radiochemickým rozborem ve vod¥ je pom¥rn¥ náro£né a nákladné. Je tedy prakticky nemoºné analyzovat odebrané vzorky vod na obsah
v²ech radionuklid·, které se mohou ve vod¥ vyskytovat. Z tohoto d·vodu se pro ú£ely monitorování koncentrace radionuklid· ve vod¥ zavádí speciální veli£iny nazvané celková objemová
aktivita alfa a celková objemová aktivita beta. Zvý²ené hodnoty t¥chto veli£in indikují ve
vod¥ zvý²enou koncentraci radionuklid· emitujících zá°ení alfa, resp. beta. Av²ak na výsledné
hodnot¥ celkové aktivity alfa, resp. beta se koncentrace jednotlivých radionuklid· ve vod¥ podílí
r·znou m¥rou a tedy na základ¥ hodnot t¥chto veli£in nelze usuzovat na závaºnost kontaminace
vody jednotlivými radionuklidy ani na velikost ozá°ení osob zp·sobené pouºíváním vody. Lze
v²ak stanovit vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa, resp. beta, p°i jejichº
nep°ekro£ení lze povaºovat ozá°ení osob za nevýznamné. Stanovení t¥chto veli£in lze také pouºít
pro detekci zm¥n v radiologické charakteristice vody, £i pro p°ípadné sledování £asových zm¥n.
Referen£ní úrove¬ pro indikativní dávku se povaºuje za nep°ekro£enou, pokud celková objemová
aktivita alfa, resp. beta nep°ekra£uje vy²et°ovací úrove¬, p°ípadn¥ pokud p°ekro£ení vy²et°ovací
úrovn¥ celkové objemové aktivity beta je zp·sobeno pouze p°ísp¥vkem radionuklidu 40 K.
Vý²e uvedené lze aplikovat na v²echny potenciáln¥ p°ítomné p°írodní radionuklidy ve vodách
s výjimkou radonu. Na screeningovém m¥°ení aktivity vody (stanovení celkové objemové aktivity
alfa, resp. beta) se koncentrace radonu projeví pouze p°ísp¥vkem krátkodobých produkt· p°em¥ny ve vod¥, nezahrnuje v²ak radon a produkty jeho p°em¥ny z objemu vody uniklé do ovzdu²í.
Je tedy t°eba provád¥t stanovení radonu ve v²ech vzorcích podzemních vod a sm¥si podzemní a
povrchové vody nezávisle na hodnot¥ vý²e uvedených veli£in.

8.1.1

Legislativní poºadavky na vodu dodávanou pro ve°ejnou pot°ebu

Na základ¥ poºadavk· atomového zákona a vyhlá²ky nesmí být v eské republice dodávána
na trh voda, kde koncentrace radonu p°ekro£í nejvy²²í p°ípustnou hodnotu. Dále pokud koncentrace radonu nebo indikativní dávka odpovídající koncentraci dal²ích radionuklid· p°ekro£í
referen£ní úrove¬, musí být provedeno opat°ení sniºující koncentraci radionuklid· ve vod¥ na
takovou úrove¬, jaké lze dosáhnout p°i uváºení v²ech ekonomických a spole£enských hledisek
(provedení optimalizace radia£ní ochrany). Nejvy²²í p°ípustná hodnota a referen£ní úrovn¥ jsou
stanoveny provád¥cím p°edpisem, vyhlá²kou 422/2016 Sb. a jsou shrnuty v tabulce 8.1. Dále
jsou provád¥cím p°edpisem stanoveny vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa a
celkovou objemovou aktivitu beta, p°i prokazatelném p°ekro£ení t¥chto úrovní (o více neº roz²í89
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°enou nejistotu stanovení) musí být provedeno ²et°ení d·vodu jejich p°ekro£ení, tedy stanovení
koncentrací jednotlivých radionuklid·.

8.2

etnost m¥°ení

Na základ¥ poºadavk· stanovených atomovým zákonem a provád¥cím p°edpisem je stanovován
obsah p°írodních radionuklid· v pitné vod¥ dodávané pro ve°ejnou pot°ebu a v balené vod¥ dodávané na trh v eské republice. Dodavatel pitné vody je povinen zajistit a provád¥t systematické
m¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· ve vod¥ z podzemního zdroje, ve sm¥si vody
z podzemního a povrchového zdroje a v dodávané balené vod¥. První odb¥r vzork· vody pro
analýzu se odebírá p°ed zahájením dodávek vody a následn¥ s frekvencí podle p°ílohy £. 27 vyhlá²ky. Poºadavky na £etnost jsou shrnuty v Doporu£ení SÚJB pro m¥°ení a hodnocení obsahu
p°írodních radionuklid· v pitné vod¥ pro ve°ejnou pot°ebu a v balené vod¥ (v této kapitole dále
jen Doporu£ení SÚJB).
Systematické m¥°ení není vyºadováno, pokud výsledky v p¥ti po sob¥ jdoucích letech nep°ekro£í
referen£ní úrovn¥ stanovené vyhlá²kou, pokud nedo²lo ke zm¥n¥, která by mohla obsah p°írodních
radionuklid· ve vodním zdroji ovlivnit a pokud na vodním zdroji nedochází k úprav¥ vody mající
za cíl sníºení obsahu p°írodních radionuklid·.

8.3

Rozsah m¥°ení

Analýza obsahu p°írodních radionuklid· ve vzorcích pitné vody pro ve°ejnou pot°ebu je provád¥na v rámci systematického m¥°ení nebo p°ed zahájením dodávek vody z vodního zdroje. Na
základ¥ platného Doporu£ení SÚJB je provád¥n u odebraných vzork· vod základní a dopl¬ující
rozbor. V rámci základního rozboru je stanovena celková objemová aktivita alfa cα , celková
objemová aktivita beta cβ a objemová aktivita radonu cRn−222 .
Je-li na základ¥ provedeného základního rozboru zji²t¥no p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa nebo pro celkovou objemovou aktivitu beta, je proveden dopl¬ující
rozbor, který vede k identikaci radionuklid· zodpov¥dných za p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥.
Na základ¥ dopl¬ujícího rozboru je stanovena indikativní dávka a hodnocena optimalizace radia£ní ochrany.
V rámci dopl¬ujícího rozboru je p°istoupeno k analýze obsahu jednotlivých radionuklid· podle
p°ekro£ené vy²et°ovací úrovn¥. V p°ípad¥ p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou
aktivitu alfa jde postupn¥ o stanovení obsahu uranu (izotop· 234 U a 238 U ), 226 Ra a následn¥
dal²ích radionuklid· emitujících zá°ení alfa. P°ísp¥vek radionuklid· 210 P o a 210 P b lze vzhledem k nízkým pr·m¥rným aktivitám v pitné vod¥ v R, pokud by jejich aktivita byla sou£ástí
zbytkové celkové aktivity alfa, resp. beta, zanedbat. V p°ípad¥ p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥
pro celkovou objemovou aktivitu beta jde o stanovení draslíku a p°ípadn¥ dal²ích radionuklid·
emitujících zá°ení beta. Je stanovován p°ísp¥vek radionuklidu 40 K , který se vyskytuje v p°írod¥ v daném pom¥ru ke stabilním izotop·m. Z dal²ích radionuklid· emitujících zá°ení beta je
up°ednostn¥no stanovení koncentrace radionuklidu 228 Ra (vzhledem k £astému výskytu spolu
s 226 Ra). Z praktického hlediska v¥t²inou posta£uje stanovení koncentrace draslíku p°i p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu beta a stanovení uranu a 226 Ra p°i
p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa. Podrobná radiochemická
analýza vzorku vody je poºadována pom¥rn¥ vzácn¥. Detailní poºadavky na postup provedení
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dopl¬ujícího rozboru jsou popsány v platném Doporu£ení SÚJB.
Tabulka 8.1: P°ehled referen£ních a vy²et°ovacích úrovní a nejvy²²í p°ípustné hodnoty pro sledované veli£iny

Celková objemová
aktivita alfa [Bq/l]
Celková objemová
aktivita beta [Bq/l]
Objemová aktivita
222 Rn [Bq/l]
Indikativní dávka
[mSv/rok]

Referen£ní
úrove¬

Vy²et°ovací
úrove¬

Nejvy²²í
p°ípustná
hodnota

-

0,2

-

-

0,5

-

100

-

300

0,1

-

-

Dopl¬ující rozbor vody zahrnuje:

• Stanovení objemové aktivity cU 234 a cU 238 radionuklid· 234 U a 238 U , p°ípadn¥ hmotnostní
koncentrace uranu ρU , se provádí, pokud celková objemová aktivita alfa p°evy²uje vy²et°ovací úrove¬ (0,2 Bq/l). Stanovení objemové aktivity jednotlivých radionuklid· uranu se
up°ednost¬uje p°ed stanovením hmotnostní koncentrace uranu (lze o£ekávat poru²ení pom¥ru p°írodního zastoupení jednotlivých izotop· uranu). P°ísp¥vek k celkové objemové
aktivit¥ alfa cα,U , lze pak stanovit podle vztahu:
cα,U = cU 234 + cU 238 = pα,U · ρU = 25 · ρU
• Stanovení objemové aktivity cU 234 radionuklidu 226 Ra se provádí, pokud celková objemová aktivita alfa po ode£tení p°ísp¥vku uranu p°evy²uje vy²et°ovací úrove¬ (cα − cα,U >
0, 2 Bq/l). P°ísp¥vek k celkové objemové aktivit¥ alfa cα,Ra226 , lze pak stanovit podle
vztahu:
cα,Ra226 = pα,Ra226 · cRa226 = 1,7 · cRa226
• Stanovení koncentrací dal²ích radionuklid· emitujících zá°ení alfa ci se provádí, pokud
celková objemová aktivita alfa po ode£tení p°ísp¥vku uranu a radia p°evy²uje vy²et°ovací
úrove¬ (cα − cα,U − cα,Ra226 > 0, 2 Bq/l). P°ísp¥vek cα,i k celkové objemové aktivit¥ alfa
pak lze odhadnout podle vztahu:
cα,i = pα,i · ci
• Stanovení hmotnostní koncentrace draslíku ρK a odhad p°ísp¥vku cβ,K k celkové objemové aktivit¥ beta se provádí, pokud celková objemová aktivita beta p°esahuje vy²et°ovací
(0,5 Bq/l):
cβ,K = pβ,K · ρK = 0,028 · ρK
• Stanovení objemové aktivity radionuklidu 228 Ra a odhad p°ísp¥vku k celkové aktivit¥
beta se provádí, pokud objemová aktivita radionuklidu 226 Ra p°evy²uje vy²et°ovací úrove¬
0,2 Bq/l, nebo v rámci rozboru dal²ích beta emitujících radionuklid·.
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• Stanovení koncentrací dal²ích radionuklid· emitujících zá°ení beta ci se provádí, pokud
celková objemová aktivita beta po ode£tení p°ísp¥vku 40 K p°evy²uje vy²et°ovací úrove¬
(cβ − cβ,U > 0, 5Bq/l). P°ísp¥vek cβ,i k celkové objemové aktivit¥ alfa pak lze odhadnout
podle vztahu:
cβ,i = pβ,i · ci
Po°adí a rozsah rozbor· dal²ích radionuklid· musí být volen tak aby bylo vysv¥tleno p°evý²ení
odpovídajících vy²et°ujících úrovní, tedy aby byly spln¥ny podmínky:
X
cα −
cα,i ≤ 0,2
i

cβ −

X

cβ,i ≤ 0,5

i

P°i volb¥ po°adí analýz jednotlivých radionuklid· lze zohlednit i výsledky z p°edchozích rozbor·.
Hodnoty parametr· pα,i a pβ,i jsou pro vybrané p°írodní radionuklidy uvedené vý²e i pro vybrané krátkodobé produkty p°em¥ny n¥kterých p°írodních radionuklid· uvedeny v tabulce 8.2
Doporu£ení SÚJB spole£n¥ s vysv¥tlivkami jejich aplikace.

8.4

Zp·sob m¥°ení

Postup p°i stanovení koncentrace radionuklid· ve vodách dodávaných pro ve°ejnou pot°ebu a
v balené vod¥ je popsán v platném Doporu£ení SÚJB. Systematické m¥°ení a stanovení obsahu
p°írodních radionuklid· ve vod¥ mohou provád¥t pouze laborato°e mající pro tuto £innost povolení SÚJB. Pro odb¥r vzork· vod, konzervaci a úpravu vzork· (nap°. okyselení, ochlazení) i
m¥°ení a stanovení obsahu radionuklid· ve vzorku existují eské technické normy. Pro stanovení
celkové objemové aktivity alfa, resp. beta jsou vyºadovány výhradn¥ normalizované postupy.
Pro stanovení ostatních radionuklid· se p°ednostn¥ pouºívají taktéº normalizované postupy. P°ípadné nenormalizované postupy musí být validovány v p°im¥°eném rozsahu v£etn¥ ú£asti na
mezilaboratorním porovnání a schváleny SÚJB. Poºadavky na mez detekce a nejistotu stanovení
pro vybrané radionuklidy jsou uvedeny v Doporu£ení SÚJB. Doporu£ení uvádí i podklady pro
odhad nejistot zanesených do postupu stanovení v rámci zpracování vzorku.
8.4.1

Odb¥r vzork· vod

Zásady a postupy pro odb¥r vzork· a jejich p°edúpravu (konzervaci) vychází z technických norem
SN EN ISO 5667-1, SN EN ISO 5667-3, SN 75 7600 a navazujících norem a z konkrétních poºadavk· dané laborato°e. Poºadavky na odb¥rná místa vzork· jsou specikovány v 99 vyhlá²ky.
Odebrané vzorky musí být reprezentativní pro ve²kerou stá£enou vodu, pro vodu dodávanou b¥hem celého kalendá°ního roku a pro celou zásobovanou oblast. Vzorky vody se odebírají na míst¥
výtoku vody z vodovodního °ádu, cisterny, v míst¥ pln¥ní do obal·, nebo v míst¥ pouºívání
k p°íprav¥ potravin. Je t°eba volit místa se stálým odb¥rem z vodovodního °ádu. Odebírá se
studená voda, bez pr·chodu zásobníkem £i oh°íva£em. Odebírat vzorek p°ímo z vodního zdroje
je moºné pouze pokud nedochází k úprav¥ vzork· za ú£elem sníºení obsahu radionuklid·. Odb¥r
vzork· musí téº zohlednit vodu dodávanou z více zdroj·, v takovém p°ípad¥ je t°eba volit více
odb¥rných míst. Pro hodnocení obsahu radionuklid· ve vod¥ z dosud nepouºívaného zdroje se
vzorek odebírá p°ímo ze zdroje.
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Pro stanovení obsahu radonu ve vod¥ se odebírají vzorky po n¥kolikaminutovém odto£ení vody
do plastových £i sklen¥ných vzorkovnic, které jsou ihned po odb¥ru hermeticky uzav°eny. Odb¥r
se provádí s odstran¥ným perlátorem a vzorkovnice jsou pln¥ny malým proudem, aby se zabránilo
ztrátám radonu. Pro stanovení ostatních radionuklid· jsou voleny vhodné plastové vzorkovnice.
P°ed odb¥rem se vzorkovnice vymyjí horkou vodou a z°ed¥nou kyselinou chlorovodíkovou (1:5),
nakonec jsou vypláchnuty destilovanou vodou. O provedeném odb¥ru se provede °ádný záznam.
Odebrané vzorky se s výjimkou vzork· na stanovení radonu p°edupravují, konzervují (okyselením,
ochlazením) podle normy SN EN ISO 5667-3 a podle poºadavk· provád¥jící laborato°e.

8.4.2

Stanovení celkové ob jemové aktivity alfa, resp. beta

Pro stanovení celkové objemové aktivity alfa, resp. beta je vyºadováno postupovat podle normalizovaných postup·, stanovení celkové objemové aktivity alfa je obsahem normy SN 75 7611
a stanovení celkové objemové aktivity beta °e²í norma SN 75 7612. Nej£ast¥ji pouºívanou
metodou pro stanovení celkové objemové koncentrace alfa, resp. beta (vyjma radonu) je zakoncentrování známého objemu vzorku vody vysu²ením a následné m¥°ení aktivity rezidua. Pro
stanovení celkové objemové aktivity alfa se p°ednostn¥ pouºívá m¥°ení rezidua po odpa°ení ve
sm¥si se scintilátorem ZnS(Ag). M¥°ení se následn¥ provádí metodou scintila£ní alfaspektrometrie s vyuºitím vhodného alfa spektrometru. Vzorek vody je zpracováván a prom¥°ován v sérii
se vzorkem standardu. V p°ípad¥ vysokého obsahu rozpu²t¥ných pevných látek ve vzorku m·ºe
být citlivost metody zna£n¥ sníºena s ohledem na dosah £ástic alfa v pevných látkách. Pokud
lze o£ekávat zvý²ený obsah izotop· radia, je doporu£eno zpracovat vzorek k m¥°ení b¥hem dvou
aº ²esti dn· po odb¥ru. Celková objemová aktivita beta v reziduu po odpa°ení vzorku je m¥°ena vhodným detek£ním za°ízením pro stanovení nízkých aktivit. Jednou z moºností je m¥°ení
aktivity rezidua rozpu²t¥ného ve scintila£ním koktejlu metodou LSC. V p°ípad¥ p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu beta je t°eba ve vzorku stanovit p°ísp¥vek od
draslíku-40. P°i vyuºití sráºecí metody (co-precipitation method) je vylou£en p°ísp¥vek od 40 K
k celkové objemové aktivit¥ beta a tedy stanovení draslíku není nezbytné.

8.4.3

Stanovení koncentrace jednotlivých radionuklid·

Stanovení objemové aktivity jednotlivých radionuklid· v rámci dopl¬ujícího rozboru se provádí
p°ednostn¥ normalizovanými postupy, jinak se vyuºívají postupy schválené SÚJB, validované a
ov¥°ené v rámci mezilaboratorních porovnávacích m¥°ení. Stanovení jednotlivých radionuklid·
vyºaduje relativn¥ náro£né laboratorní rozbory. Vzhledem k relativn¥ nízkým hodnotám objemových aktivit ve vzorcích je nezbytné pro m¥°ení vzorky vod zakoncentrovat. Stanovení jednotlivých radionuklid· dále vyºaduje provedení chemických separací radionuklid· ze vzorku a
následné m¥°ení aktivity speciálními m¥°ícími postupy. Pro stanovení aktivity jednotlivých radionuklid· m·ºe být pouºité ²iroké spektrum m¥°ících metod vyuºívajících alfa a gama spektrometrii, m¥°ení nízkých aktivit nap°. metodou kapalinové scintila£ní spektrometrie (LSC) £i
vhodných nízkoaktivních po£íta£· atd. Po°adí stanovení koncentrací jednotlivých radionuklid· se
provádí podle platného Doporu£ení SÚJB. Dal²í text uvádí n¥které p°íklady metod pouºitelných
pro stanovení vybraných radionuklid·.
Stanovení radionuklid· uranu je moºno provád¥t nap°. po zakoncentrování vzorku vody a vysráºení uranu s vyuºitím hydroxidu ºelezitého a následné rozpu²t¥ní sraºeniny v kyselin¥ chlorovodíkové. Stanovení radionuklid· uranu je provád¥no alfaspektrometricky po elektrodepozici uranu
na vhodný m¥°icí ter£ík. Stanovení hmotnostní koncentrace uranu ve vzorku vody je moºné nap°.
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metodou uorometrického m¥°ení ve sm¥si s taveninou NaF. Vzorek je prom¥°ován v sad¥ vzork·
s r·znými p°ídavky standardu (metodou standardního p°ídavku).
Pro stanovení radionuklid· radia je £asto vyuºívanou metodou separace radia ze vzorku vysráºením s vyuºitím barnatých a olov¥ných slou£enin, nap°. síranu barnatého a následného m¥°ení
vhodnou metodou, nap°.: LSC, £i po vysu²ení scintila£ní spektrometrií ve sm¥si se scintilátorem
ZnS(Ag). P°i stanovení 226 Ra musí pouºitá metoda stanovení eliminovat moºné interference od
ostatních izotop· radia a interference zp·sobené zbytkovým radonem ve vzorku. O£ekává-li se
zvý²ený obsah radonu ve vod¥, musí být vliv 210 Pb vzniklého p°em¥nou 222 Rn v dob¥ po odb¥ru
vzorku potla£en (rychlé odstran¥ní radonu ze vzorku, £i jeho rychlé stanovení).
8.4.4

Stanovení koncentrace radonu ve vod¥

Stanovení objemové aktivity 222 Rn ve vod¥ je moºné nap°. m¥°ením objemové aktivity radonu
ve vzduchu s vyuºitím Lucasových scintila£ních kom·rek. Pro m¥°ení je nezbytné z hermeticky
uzav°ených vzorkovnic s vodou p°evést radon do vzduchu nad vzorkem vody a následn¥ vzduch
p°evést do evakuované Lucasovy kom·rky. Pro p°evedení rozpu²t¥ného radonu do vzduchu je
moºné nap°. °ízeným probubláváním vzorku.
Dal²í metodou je p°ímé m¥°ení vzorku vody metodou LSC ve vhodném scintila£ním koktejlu a
stanovení aktivity vyuºitím alfa/beta separace.

8.5
8.5.1

Hodnocení výsledk·
Stanovení indikativní dávky

Indikativní dávka je denována jako ro£ní úvazek efektivní dávky z p°íjmu poºitím v²ech radionuklid· p°ítomných ve vod¥ (p°írodních i um¥lých). Do výpo£tu indikativní dávky v²ak nejsou
zahrnuty radionuklidy 3 H , 40 K a 222 Rn v£etn¥ krátkodobých produkt· p°em¥ny. Stanovení indikativní dávky z p°íjmu radionuklid· ve vod¥ slouºí pro hodnocení obsahu p°írodních radionuklid·
ve vod¥ s ohledem na referen£ní úrove¬ indikativní dávky 0,1 mSv/rok.
Indikativní dávka se stanovuje p°i p°ekro£ení vy²et°ovací úrovn¥ pro celkovou objemovou aktivitu alfa nebo celkovou objemovou aktivitu beta po ode£tení p°ísp¥vku od radionuklidu 40 K .
V opa£ném p°ípad¥ se referen£ní úrove¬ indikativní dávky 0,1 mSv/rok povaºuje za nep°ekro£enou a tedy není t°eba indikativní dávku stanovovat. Daná vy²et°ovací úrove¬ se povaºuje za
p°ekro£enou, pokud výsledek stanovení odpovídající koncentrace radionuklid· p°evy²uje vy²et°ovací úrove¬ o více neº o odpovídající roz²í°enou nejistotu. Do výpo£tu indikativní dávky se
nezahrnují v rámci dopl¬ujícího rozboru nestanovené radionuklidy zodpov¥dné za zbytkovou celkovou objemovou aktivitu alfa, resp. beta, pokud tato zbytková objemová aktivity nep°evy²uje
p°íslu²nou vy²et°ovací úrove¬.
Pro stanovení indikativní dávky ID (mSv/rok) z p°íjmu radionuklid· obsaºených ve vod¥ se vychází z objemových aktivit radionuklid· stanovených v rámci dopl¬ujícího rozboru. Pro výpo£et
indikativní dávky slouºí vztah:
X
X
ID = 0,73 ·
hi ci =
Di ci
i

i

kde ci je objemová aktivita i-tého radionuklidu stanovená v rámci dopl¬ujícího rozboru (Bq/l),
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hi je konverzní faktor (µSv/Bq) pro p°epo£et p°íjmu i-tého radionuklidu poºitím dosp¥lým jednotlivcem na úvazek efektivní dávky (podle p°ílohy £. 3 vyhlá²ky) a Di konverzní faktor (Bq/l
na mSv/rok) pro p°epo£et objemové aktivity i-tého radionuklidu na ro£ní úvazek efektivní dávky
za rok (Di = 0, 73hi ). Uvedený vztah je zaloºen na p°edpokládaném p°íjmu dosp¥lého jedince
730 litr· za rok (vychází ze Sm¥rnice rady 2013/51/EURATOM).
Pro praktické vyuºití se pro jednotlivé radionuklidy zavád¥jí referen£ní hodnoty ri pro objemové
aktivity (Bq/l). Referen£ní hodnoty ri objemové aktivity zp·sobí celkovou indikativní dávku
rovnou referen£ní hodnot¥ 0,1 mSv/rok:

ri =

0,1
0,73 · hi

Indikativní dávka se pak stanoví podle vztahu:

ID = 0,1 ·

X ci
ri

i

a roz²í°ená nejistota stanovení indikativní dávky i-tého radionuklidu UID se stanoví vztahem:

UID = 0,1 ·

s
X U2
i

i

ri2

kde Ui je roz²í°ená nejistota m¥°ení i-tého radionuklidu.
Ve vý²e uvedených vztazích se s£ítá p°es v²echny radionuklidy stanovené v rámci dopl¬ujícího
rozboru. P°íslu²né konverzní faktory a referen£ní hodnoty pro vybrané p°írodní radionuklidy
uvádí tabulka 8.2.
Tabulka 8.2: Konverzní koecienty a referen£ní hodnoty pro vybrané p°írodní radionuklidy p°ítomné ve vodách

Radionuklid

hi [µSv/Bq]

210 P b

0,69
1,2
0,065
0,28
0,69
0,072
0,21
0,23
0,049
0,045
1,18

210 P o
224 Ra
226 Ra
228 Ra
228 T h
230 T h
232 T h
234 U
238 U

Uran (hm. konc.)

Di [mSv/Bq

na Bq/l]
0,5
0,88
0,048
0,2
0,5
0,053
0,15
0,17
0,036
0,033
0,86

ref. hodnota ri
[Bq/l]
0,2
0,11
2,1
0,5
0,2
1,9
0,65
0,6
2,8
3
0,12

V p°ípad¥ hmotnostní koncentrace jsou referen£ní hodnoty a konverzní koecienty vztaºeny na jednotky hmotnosti [mg] uranu.
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8.6

Optimalizace radia£ní ochrany ve vztahu k výskytu p°írodních radionuklid· ve vod¥ dodávané pro ve°ejnou pot°ebu

P°i p°ekro£ení n¥které z referen£ních úrovní, které uvádí tabulka 8.1, je vyºadováno podle zákona
provést optimalizaci radia£ní ochrany. Optimalizací se rozumí sníºení ozá°ení z dodávané vody
na optimalizovanou úrove¬ p°i respektování základních princip· radia£ní ochrany. V rámci optimalizace radia£ní ochrany je nutné uváºit v²echna opat°ení, která sníºí ozá°ení z dodávané vody
se zohledn¥ním ingesce radionuklid· obsaºených ve vod¥ i inhalace radonu a produkt· jeho p°em¥ny v d·sledku uvoln¥ní do ovzdu²í p°i pouºívání dodávané vody. Kaºdé opat°ení je posuzováno
s ohledem na spole£enské a ekonomické náklady ve vztahu k velikosti uspo°ené dávky. Sou£ástí
výb¥ru opat°ení je i provedení tzv. cost-benet analýzy, na základ¥ které je vybráno opat°ení
s co nejv¥t²ím £istým p°ínosem. Pokud v rámci optimalizace není nalezeno ºádné opat°ení vedoucí ke sníºení ozá°ení na optimalizovanou úrove¬, opat°ení není vyºadováno za p°edpokladu,
ºe objemová aktivita radonu nep°ekro£í nejvy²²í p°ípustnou hodnotu.
P°i p°ekro£ení nejvy²²í p°ípustné hodnoty objemové aktivity radonu je vyºadováno provedení
opat°ení vedoucí ke sníºení ozá°ení z dodávané vody zvolené na základ¥ optimalizace radia£ní
ochrany.
V rámci základního rozboru je stanovena celková objemová aktivita alfa, resp. beta a objemová
koncentrace radonu. Ke stanovení indikativní dávky prost°ednictvím dopl¬ujícího rozboru za
ú£elem porovnání s referen£ními hodnotami se p°istupuje:

• pokud je prokazateln¥ p°ekro£ena vy²et°ovací úrove¬ 0,2 Bq/l pro celkovou objemovou
aktivitu alfa (o více neº roz²í°enou nejistotu stanovení)
• pokud je prokazateln¥ p°ekro£ena vy²et°ovací úrove¬ 0,5 Bq/l pro celkovou objemovou
aktivitu beta (o více neº roz²í°enou nejistotu stanovení) a po ode£tení p°ísp¥vku 40 K
(provede se stanovení 40 K ) je stále prokazateln¥ p°evý²ena vy²et°ovací úrove¬ (o více neº
roz²í°enou nejistotu)

8.7

Postupy p°i p°ekro£ení referen£ních úrovní a nejvy²²í p°ípustné hodnoty

8.7.1

Objemová aktivita radonu

Pokud je p°evý²ena referen£ní úrove¬ 100 Bq/l o více neº roz²í°enou nejistotu stanovení, je
vyºadováno ov¥°ení situace a zp°esn¥ní odb¥rem dal²ích vzork· vody a stanovení radonu (analýzu
posta£í omezit na 222 Rn). Podle Doporu£ení SÚJB je doporu£eno provést odb¥r vzork· vody na
vstupu do vodovodního °ádu ve £tvrtletních intervalech v pr·b¥hu jednoho roku a sady vzork· na
r·zných místech vodovodního °ádu alespo¬ jednou ro£n¥. Odb¥r vzork· musí zohlednit i p°ípadné
zásobování z více vodních zdroj·. Pokud se potvrdí p°evý²ení referen£ní úrovn¥ objemové aktivity
radonu ve vod¥, je nutné provést optimalizaci radia£ní ochrany. Pokud je p°evý²ení referen£ní
úrovn¥ zji²t¥no ve vod¥, která jiº prochází úpravou za ú£elem sníºení koncentrace radonu, je
t°eba toto opat°ení povaºovat za nedostate£n¥ ú£inné a v rámci optimalizace radia£ní ochrany
musí být zváºena jeho náhrada £i oprava. P°i p°ekro£ení nejvy²²í p°ípustné hodnoty je vºdy
vyºadováno provedení opat°ení vedoucí ke sníºení ozá°ení z dodávané vody zvolené na základ¥
optimalizace radia£ní ochrany.
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V p°ípad¥ koncentrace radonu v dodávané vod¥ p°ekra£ující referen£ní úrove¬, p°ípadn¥ nejvy²²í
p°ípustnou hodnotu, jsou k dispozici relativn¥ jednoduché metody pro její sníºení. Efektivní
metodou sníºení koncentrace radonu je provzdu²¬ování vody. Touto metodou m·ºe být dosaºeno
odstran¥ní aº 99,9 % ve vod¥ rozpu²t¥ného radonu. Av²ak provedení provzdu²¬ování vody m·ºe
být významným zdrojem radonu uvoln¥ného do ovzdu²í v míst¥ provád¥ní. S men²í ú£inností
m·ºe být vyuºito adsorpce na aktivním uhlí, nevýhodou je pot°eba zna£ného mnoºství aktivního
uhlí.
8.7.2

Indikativní dávka

Pokud je na základ¥ dopl¬ujícího rozboru a následného stanovení indikativní dávky zji²t¥no prokazatelné p°evý²ení referen£ní úrovn¥ 0,1 mSv/rok (o více neº roz²í°enou nejistotu stanovení) je
nutno situaci ov¥°it a zp°esnit dal²ím odb¥rem vzork· vody na vstupu do vodovodního °ádu ve
£tvrtletních intervalech v pr·b¥hu jednoho roku a sady vzork· na r·zných místech vodovodního
°ádu alespo¬ jednou ro£n¥. Odb¥r vzork· musí zohlednit i p°ípadné zásobování z více vodních
zdroj·. V odebraných vzorcích posta£í stanovit koncentrace radionuklid· odpov¥dných za p°evý²ení referen£ní úrovn¥. Pokud se potvrdí p°ekro£ení referen£ní úrovn¥, je vyºadováno provedení
opat°ení za ú£elem sníºení koncentrace odpov¥dných radionuklid· v rámci optimalizace radia£ní
ochrany. Pokud je p°evý²ení referen£ní úrovn¥ zji²t¥no ve vod¥, která jiº prochází úpravou za
ú£elem sníºení koncentrace radonu, je t°eba toto opat°ení povaºovat za nedostate£n¥ ú£inné a
v rámci optimalizace radia£ní ochrany musí být zváºena jeho náhrada £i oprava.
P°i p°ekro£ení referen£ních úrovní ve vod¥ z dosud nezprovozn¥ného zdroje, je t°eba odb¥r
dle moºností zopakovat v rozsahu m¥°ení radionuklid· zodpov¥dných za p°ekro£ení referen£ní
úrovn¥. Pokud je p°ekro£ení potvrzeno, je vyºadováno provedení optimalizace radia£ní ochrany.
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Kapitola 9
M¥°ení pro stanovení radonového
indexu pozemku

Základní informace o radonu a jeho ú£incích na lidské zdraví shrnují p°edchozí kapitoly (kap.
3.4, kap. 4.4 a kap. 5.1.3). Informace o geologické situaci R kap. 5.2. Z hlediska ozá°ení osob
v pobytových prostorách má význam pouze 222 Rn, nebo´ jeho dlouhý polo£as p°em¥ny (3,82 dne)
mu umoº¬uje v geologickém prost°edí pohyb na pom¥rné velké vzdálenosti.
Pole koncentrace radonu v p·dním plynu je °ádu kBq · m−3 a v atmosférickém vzduchu °ádu
Bq · m−3 . V horninách p°i povrchu zem¥ vykazuje zna£ný vertikální gradient, který je závislý na
pov¥trnostních podmínkách a obvykle dosahuje do hloubky 4 m. Radon se v horninovém prost°edí
m·ºe ²í°it difúzí a konvekcí. Typické hodnoty koecientu
difúze D v zeminách a horninách
√
−6
−9
2
−1
jsou malé, °ádu 10 aº 10 m · s . Difúzní délka ( D/λ) závisí na gradientu koncentrace.
Pro radon v horninách se pohybuje obvykle mezi 2  70 cm, pro thoron je mén¥ neº 1 cm.
Rychlost pohybu radonu konvekcí závisí p°edev²ím na permeabilit¥ prost°edí a gradientu tlaku
(resp. teplot¥). Migra£ní délky obvyklých koncentrací radonu v horninovém prost°edí, podmín¥né
difúzí a konvekcí, jsou v mezích jednotek aº desítek metr·. P°evládajícím procesem ²í°ení na v¥t²í
vzdálenosti je tedy konvekce. Typická vzdálenost, na které koncentrace radonu v zeminách klesne
na jednu setinu, je 6  7 m od zdroje.
Ochrana staveb proti pronikání radonu (222 Rn) z geologického podloºí musí být proto významnou
sou£ástí ochrany obyvatelstva proti ionizujícímu zá°ení.
Obrázek 9.1 ukazuje vztah mezi koncentrací radionuklid·, emitujících gama zá°ení (dávkový
p°íkon), koncentrací radonu v p·d¥ a v pobytových místnostech.
Omezení pronikání a hromad¥ní radonu v pobytových prostorách je provád¥no jak u stávajících
staveb, tak i p°i výstavb¥ nových objekt·. U stávajících staveb je forma ochrany p°ed pronikáním
radonu specická vzhledem k danému objektu. U novostaveb se nabízí moºnost zavést ú£inná
opat°ení pronikání radonu do vnit°ních prostor jiº p°i samotné výstavb¥.
Základním podkladem pro rozhodování o zp·sobu ochrany stavby je tzv. radonový index pozemku, který je indikátorem míry rizika pronikání radonu z podloºí do stavby, zp·sobeného
geologickými podmínkami. Radonový index pozemku se ur£uje m¥°ením a posouzením dvou
základních parametr· - objemové aktivity radonu v p·dním vzduchu, cA (kBq · m−3 ) a plynopropustnosti zemin, k (m2 ). Stanovení t¥chto dvou parametr· a následné zhodnocení strukturn¥
tektonických pom¥r· pozemku vede ke klasikaci radonového indexu pozemku v rámci stupnice:
nízký, st°ední, vysoký. Na základ¥ zprávy o radonovém pr·zkumu projektant £i architekt navrhne
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p°íslu²ná protiradonová opat°ení a za°adí je do projektové dokumentace.

Obrázek 9.1: Vztah mezi koncetrací radonu v pobytových místnostech, koncentrací radonu v p·dním plynu a dávkovým p°íkonem

9.1

Legislativa

Zákon £. 263/2016 Sb., atomový zákon, v ustanovení  98, odst. 1 ur£uje povinnost stanovit
radonový index pozemku kaºdému, kdo navrhuje umíst¥ní nové stavby nebo p°ístavby s obytnými
nebo pobytovými místnostmi. Stanovení radonového indexu pozemku se nemusí provád¥t, budeli stavba umíst¥na v terénu tak, ºe v²echny její obvodové konstrukce budou od podloºí odd¥leny
vzduchovou vrstvou, kterou m·ºe voln¥ proudit vzduch, nebo pokud je projektováno preventivní
protiradonové opat°ení zaloºené na odv¥trání radonu z podloºí mimo objekt ( 98, odst. 1, bod
3).
M¥°ení a hodnocení ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení, v£etn¥ stanovení radonového indexu
pozemku, je sluºbou významnou z hlediska radia£ní ochrany a podle  9 odst. 2 písmena h) bodu
5 atomového zákona je k jejímu provád¥ní nutné povolení SÚJB. Metodika stanovení radonového
indexu pozemku je popsána v Doporu£ení SÚJB DR-RO-5.0 (Rev.2.2) z roku 2017 Stanovení
radonového indexu pozemku (dále v této kapitole jen Doporu£ení SÚJB).
Podle zákona £. 263/2016 Sb. a vyhlá²ky £. 422/2016 Sb by pr·m¥rná koncentrace radonu v obytných a pobytových místnostech, stanovená p°i intenzit¥ v¥trání odpovídající b¥ºnému uºívání,
nem¥la p°ekro£it referen£ní úrove¬ 300 Bq ·m−3 . Na základ¥ normy SN 73 0601 Ochrana staveb
proti radonu z podloºí by projektant m¥l volit taková protiradonová opat°ení, která zajistí, aby
koncentrace radonu v ºádné z obytných ani pobytových místnostech nep°ekro£ila hodnotu 100
aº 150 Bq · m−3 .
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9.2

M¥°ení objemové aktivity radonu v p·dním plynu

Prvním z parametr·, na základ¥ kterých se posuzuje radonový index pozemku, je koncentrace
radonu v p·dním plynu. Koncentrace radonu v p·dním plynu se na základ¥ platné normy CSN EN
ISO 80000-10 ur£uje v hloubce 0,8 m, ozna£uje se cA a udává se v jednotkách kBq · m−3 . M¥°ení
za ú£elem stanovení radonového indexu pozemku se provádí jednorázovými bodovými odb¥ry
p·dního plynu z p°íslu²né hloubky a následným m¥°ením. Mén¥ obvykle se provádí m¥°ením
radonu p°i kontinuálním £erpáním p·dního vzduchu, p°ípadn¥ uloºením vhodného typu detektoru
pod povrch zem¥ pro dlouhodobou expozici (nap°. n¥kterým z typ· stopových detektor· nebo
vyuºitím metody ROAC Radon on activated charcoal ).
P°i m¥°ení se vyuºívají metody, které vylou£í vliv thoronu na výslednou stanovenou koncentraci
radonu. Nejjednodu²²í je £asová prodleva mezi odb¥rem a m¥°ením, b¥hem které dojde k poklesu
koncentrace thoronu na minimální hodnotu vlivem radioaktivní p°em¥ny.
Odb¥ry se provádí v síti m¥°ících bod·, kdy se na základ¥ metodiky volí 15 odb¥rových bod·
pro pozemky s jednou malou stavbou, p°ípadn¥ body v síti 10 x 10 m pro pozemky s velkou
stavbou.
P°i odb¥rech se standardn¥ pouºívají kovové duté ty£e s malým pr·m¥rem a volné hroty. Ty£
po nasazení hrotu je zatlu£ena kolmo do zem¥ (lehké ze²ikmení m·ºe pomoci s problémy v prost°edí kamenitém nebo obsahujícím £etné ko°eny) tak, aby bylo dosaºeno hloubky 0,8 m. Poté
je hrot z duté ty£e vyraºen vytloukací ty£í stanovené délky. Vznikne objemov¥ denovaná dutina, ze které je následn¥ odebírán p·dní vzduch. P°i zatloukání i pozd¥j²í manipulaci s ty£í je
nutné dbát na to, aby systém byl p°i povrchu dostate£n¥ t¥sný, tj. aby p°i odb¥rech nedocházelo
k p°isávání atmosférického vzduchu. P·dní vzduch je z takto p°ipravených odb¥rových ty£í odebírán nej£ast¥ji vyplachovací st°íka£kou (Janette, V = 160 ml) p°es ltr (eliminace vlhkosti,
prachu a dce°iných produkt·) a následn¥ vpravován do objemu detektoru - nej£ast¥ji ioniza£ní
nebo scintila£ní komory, která byla p°edem evakuována. Ukázku dvou typických souprav pro
m¥°ení radonového indexu pozemku zobrazuje ilustra£ní foto (obrázek 9.2). Podrobn¥j²í informace o odb¥ru, v£etn¥ t¥ch p°ípad·, kdy nelze provést odb¥r z p°íslu²né hloubky, jsou uvedeny
v p°íslu²ném Doporu£ení SÚJB. Jakékoliv odchylky je nutné popsat v protokolu z m¥°ení (viz
p°íloha £. 2 k Doporu£ení SÚJB).

Obrázek 9.2: Ilustra£ní foto odb¥rové soupravy s ioniza£ními komorami IK-250 a vy£ítacím za°ízením ERM-3 vlevo a soupravy Lukasových kom·rek s detek£ním systémem LUK-3A vpravo
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Z hodnot nam¥°ených na pozemku je rozhodující tzv. t°etí kvartil (cA75 )1 . V p°ípad¥, ºe je m¥°ená
plocha z hlediska plo²né distribuce siln¥ nehomogenní, p°ípadn¥ se na ní nacházejí anomálie, kdy
je koncentrace vy²²í neº trojnásobek t°etího kvartilu, p°echází se k podrobn¥j²ímu hodnocení,
které je op¥t podrobn¥ popsáno v p°íslu²ném Doporu£ení SÚJB.
Ke kontrole subjekt·, provád¥jících m¥°ení, slouºí radonové referen£ní plochy. Referen£ní plochy
vykazují 3 r·zné úrovn¥ objemové aktivity radonu v p·dním vzduchu: Cetyn¥ (podloºí ortorula,
32 kBq · m−3 ), Bohostice (podloºí ortorula, 52 kBq · m−3 ) a Buk (podloºí granodiorit, 155
kBq · m−3 ). Referen£ní plochy jsou na travnatých pozemcích, kaºdá referen£ní plocha zahrnuje
15 stabilizovaných bod· v m¥°i£ské síti 5 x 5 m. Na t¥chto plochách probíhají v pravidelných
intervalech srovnávací m¥°ení jak v rámci R, tak v mezinárodním m¥°ítku. Bliº²í informace
zde: Prof. Milan Matolín (P°F UK) nebo Ing. Mat¥j Neznal (RADON v.o.s.).

9.3

Plynopropustnost zemin

Druhý parametr, který vstupuje do hodnocení radonového indexu pozemku, je jiº vý²e zmín¥ná plynopropustnost zemin. Plynopropustnost obvykle zna£íme k, m¥°íme jí v jednotkách m2 ,
p°ípadn¥ kategorizujeme do skupin nízká-st°ední-vysoká. Plynopropustnost je moºno hodnotit
bu¤to p°ímým m¥°ením in situ, nebo posouzením na základ¥ odborné zku²enosti a znalosti.
P°ímé m¥°ení se realizuje op¥t v hloubce 0,8 m. Plynopropustnost hornin a zemin se vyjad°uje
objemem plynu pro²lým jednotkou plochy zeminy za jednotku £asu p°i denovaném tlaku plynu.
P°ístroje pro m¥°ení plynopropustnosti zemin tak pracují na principu m¥°ení pr·toku vzduchu
p°i jeho vysávání nebo vtlá£ení do zeminy. V R lze pro toto m¥°ení pouºívat p°ístroj RADONJOK. U tohoto typu p°ístroje je p·dní vzduch vysáván ze zeminy pomocí gumového vaku, ve
kterém je tíhou závaºí vytvo°en podtlak. Pr·tok je snímán jako pokles dna vaku za jednotku
£asu.
Poºadavky na rozmíst¥ní m¥°ících bod· pro stanovení plynopropustnosti jsou stejné jako pro
stanovení koncentrace radonu. Obvykle se pouºívají stejné m¥°ící body, p°i£emº nejprve dojde
k m¥°ení plynopropustnosti a následn¥ k odb¥ru vzorku p·dního vzduchu pro stanovení koncentrace radonu. K hodnocení plynopropustnosti na daném pozemku je op¥t pouºit t°etí kvartil
z nam¥°eného souboru. I zde platí, ºe je nutno hodnotit homogenitu plo²né distribuce plynopropustnosti a v p°ípad¥ silné nehomogenity zvolit detailn¥j²í m¥°ení a analýzu dat. Pro podrobn¥j²í
informace lze nahlédnout do p°íslu²ného doporu£ení.
Druhý zp·sob hodnocení plynopropustnosti zemin, tj. odborné posouzení, se zakládá na popisu
zemin ve vertikálním prolu do hloubky 1 m resp. do dosaºitelné hloubky, na makroskopickém
popisu vzork· a na subjektivním hodnocení odporu sání p°i odb¥rech vzork· p·dního vzduchu
pro stanovení objemové aktivity radonu. Vertikální prol je odebrán pomocí hloubkové sondy
a následn¥ jsou odborn¥ posuzovány parametry: zrnitost a barva zemin, mocnost jednotlivých
frakcí, p°ípadn¥ dal²í zvlá²tní znaky. Vyuºívá se názvosloví a terminologie inºenýrské geologie
(SN 72 1001 a SN 73 1001) (viz tabulka 9.1). Význa£ným parametrem ovliv¬ujícím plynopropustnost zemin a p·d je zrnitost a podíl jílu. Výsledkem odborného posouzení je p°ímá
kategorizace plynopropustnosti do skupin: nízká-st°ední-vysoká.
1

T°etí kvartil ze souboru N dat ur£íme tak, ºe se°adíme celý soubor vzestupn¥ a na²e hledaná hodnota je v tu

chvíli na pozici P-tém míst¥, kdy P spo£teme podle:

P =celá
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Obrázek 9.3: Ilustra£ní fotgrae z m¥°ení radonového indexu pozemku pro srovnání výsledk·
gama spektrometrie in-situ a koncentrací radonu v p·dním plynu v Bohosticích (foto 1 zleva:
souprava ioniza£ních komor; odb¥ry pro stanovení gradientu koncentrace; foto 2: m¥°ení plynopropustnosti p°ístrojem RADON-JOK
Tabulka 9.1: Velikost zrn v mm a odpovídající názvy
> 200
mm
balvany a
bloky
9.4

60 - 200
mm
valouny,
kameny

2 - 60
mm
²t¥rk,
kameny

0,06 - 2
mm

0,002 0,06 mm

< 0,002
mm

písek

prach

jíl

Hodnocení výsledk· pro stanovení radonového indexu pozemku

Zp·sob, jakým je ze zji²t¥ných hodnot koncentrace radonu v p·dním vzduchu a plynopropustnosti zemin stanoven radonový index pozemku, závisí na zp·sobu, jakým byla hodnocena plynopropustnost.
1. Pokud byla koncentrace radonu a plynopropustnost zemin hodnocena p°ímým m¥°ení (tj.
existují numerické hodnoty), radonový index pozemku se stanoví pomocí radonového potenciálu. Pro ur£ení radonového potenciálu pozemku pomocí grafu (obrázek 9.4) se vyuºívá
zpravidla

• hodnota t°etího kvartilu (cA75 ) statistického souboru hodnot objemové aktivity radonu
• a hodnota t°etího kvartilu (k75 ) statistického souboru hodnot plynopropustnosti zemin.
Výsledkem hodnocení je £íselná hodnota radonového potenciálu pozemku podle rovnic,
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které denují £ervené p°ímky v grafu:



1
1
−10
− log(k) =
= 0, 1 · cA + 9, 9
· cA −
+ log 1 · 10
10
10

1
− log(k) =
· cA −
35




1
+ log 1 · 1010
35

RP =


= 0, 0286 · cA + 9, 971

cA − 1
− log(k) − 10

kde cA0 = 1kBq ·m−3 a −log(k0 ) = 10 p°i k0 = 1·10−10 m2 jsou vhodn¥ zvolené sou°adnice
1
1
pr·se£íku hrani£ních p°ímek se sm¥rnicemi a1 = 10
(kBq · m−3 )−1 a a2 = 35
(kBq · m−3 )−1 .
Je-li RP < 10, radonový index pozemku je nízký, je-li 10 ≤ RP < 35, radonový index
pozemku je st°ední, je-li 35 ≤ RP , radonový index pozemku je vysoký.

Obrázek 9.4: Radonový potenciál  hodnocení radonového indexu pozemku na základ¥ p°ímého
m¥°ení
2. Pokud byla hodnota plynopropustnosti stanovena odborným posouzením, pouºije se ke
stanovení radonového indexu pozemku klasika£ní tabulka 9.2.
9.4.1

Moºnosti nahrazení m¥°ení OAR gama spektrometrií in situ

Vzhledem ke sloºité geologické a tektonické situaci v R (viz kap. 5.1.2) nelze obejít m¥°ení
radonového indexu pozemku provedené p°ímo v míst¥ stavby ode£tením z mapy radonového
indexu 1 : 50 000.
Z uskute£n¥ných m¥°ení in situ gama spektrometrie na povrchu (hloubkový dosah metody cca
0,5 m) ve shodné síti bod· s body ke stanovení radonového indexu pozemku na celkem patnácti
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Tabulka 9.2: Klasikace radonového indexu pozemku na základ¥ stanovení plynopropustnosti
odborným posouzením

Radonový
index
pozemku
Nízký
St°ední
Vysoký

Objemová aktivita radonu v p·dním vzduchu
(kBq · m−3 )

cA < 30
30 ≤ cA < 100
cA ≥ 100
Nízká

cA < 20
cA < 10
20 ≤ cA < 70
10 ≤ cA < 30
cA ≥ 70
cA ≥ 30
St°ední
Vysoká
Plynopropustnost zemin

pozemcích je z°ejmé, ºe nahrazení p°ímého m¥°ení koncentrací radonu v p·dním plynu v hloubce
0,8 m stanovením koncentrací uranu metodou gamaspektrometrie in situ není rovn¥º moºné. Situace je ilustrována následujícími obrázky, demonstrujícími výsledky m¥°ení (obrázek 9.5, obrázek
9.6). Závislost koncentrací radonu na koncentraci U (226 Ra) v p·d¥ (ppmU ), m¥°eno p°enosným
gama spektrometrem a vyhodnoceno analýzou impulz· v energetickém okn¥ zá°ení gama produktu p°em¥ny radonu 214 Bi na základ¥ kalibrace) ilustruje obrázek 9.7. Z výsledk· je z°ejmý
vysoký rozptyl hodnot koncentrací radonu pro tytéº koncentrace U v °ádu stovek kBq · m−3 .
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Obrázek 9.5: Výsledky m¥°ení na lokalit¥ eská B¥lá
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Obrázek 9.6: Výsledky m¥°ení na referen£ní plo²e v Bohosticích
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Obrázek 9.7: Graf výsledk· m¥°ení koncentrací U (Ra) v povrchové vrstv¥ zeminy a radonu
v hloubce 0,8 m na patnácti pozemcích
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Regulace expozice radonu v budovách byla vºdy soust°ed¥na na dosaºení dvou základních cíl·.
Prvním cílem je vyhledání budov s vysokou úrovní objemové aktivity radonu (OAR) a provedení protiradonových ozdravných opat°ení vedoucích ke sníºení individuálních expozic obyvatel.
Druhým cílem regulace je zavedení ú£inných nástroj· v oblasti prevence proti pronikání radonu
z geologického podloºí a tím dosaºení plo²ného sniºování ozá°ení obyvatelstva ve v²ech budovách slouºících k bydlení nebo pobytu osob. Do oblasti prevence jsou obecn¥ za°azeny postupy
pro zaji²t¥ní radia£ní ochrany p°i výstavb¥ nových budov a p°i provád¥ní rekonstrukcí stávajících dom·. Zaji²t¥ní kvalitní prevence je z hlediska ú£innosti usm¥r¬ování expozic obyvatelstva
radonu v budovách povaºováno za nejd·leºit¥j²í regula£ní nástroj.
Výsledky analýzy bytové výstavby za posledních 10 let jednozna£n¥ ukazují na dv¥ zásadní oblasti, které jsou z hlediska regulace ozá°ení od radonu v budovách nejvýznamn¥j²í. První oblastí
je výstavba nových byt· v rodinných domech, druhá oblast zahrnuje modernizaci a rekonstrukce
stávajících rodinných dom·. Mezi stavební úpravy s nejvýznamn¥j²ím dopadem na úrove¬ objemové aktivity radonu ve vnit°ním ovzdu²í obytných místností pat°í zejména ve²keré úpravy
zam¥°ené na sniºování energetické náro£nosti budov (zateplení obvodového plá²t¥ budovy, vým¥na oken a vstupních dve°í, zásahy do kontaktních konstrukcí budovy, zm¥ny technických
systém· budov a dal²í). Tato oblast je klí£ová p°edev²ím z d·vodu celkového po£tu dot£ených
byt· a s tím souvisejícího po£tu exponovaných osob.
Systém regulace ozá°ení by m¥l reagovat zejména na poºadavky Sm¥rnice Rady EU 2010/31/EU
(EC 2010/31/EU (EPBD II), 2010) na energetickou náro£nost budov, které byly do na²ich právních p°edpis· transponovány zákonem £. 318/2012 Sb., o hospoda°ení energiemi, a vyhlá²kou
£. 78/2013, o energetické náro£nosti budov. Skute£nost je taková, ºe v p°ípad¥ rekonstrukcí
stávajících budov cílených na sníºení jejich energetické náro£nosti dochází k neoptimalizovanému sniºování energetické náro£nosti budov bez ohledu na hygienické poºadavky a doporu£ení
týkajících se kvality vnit°ního prost°edí staveb, které vede velmi £asto k výraznému zvý²ení koncentrace ²kodlivých látek ve vnit°ním ovzdu²í. Jako hlavní látky ohroºující zdraví, u kterých
byla zji²t¥na tendence ke zvý²ené akumulaci ve vnit°ním ovzdu²í budov v d·sledku provedených
úprav, jsou nej£ast¥ji zmi¬ovány oxid uhelnatý a dal²í produkty spalování. Dále jsou to radon,
plísn¥ a v men²ích koncentracích azbest, formaldehyd a t¥kavé organické látky.
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10.1

Radon ve vnit°ním prost°edí budov

Objemová aktivita radonu v interiéru budov není v pr·b¥hu £asu konstantní a vykazuje i významnou prostorovou variabilitu mezi jednotlivými místnostmi. Okamºitá hodnota OAR ve vnit°ním
ovzdu²í budovy je výsledkem t°í navzájem si konkurujících jev·: rychlosti p°ísunu radonu, násobnosti vým¥ny vzduchu a radioaktivní p°em¥ny radonu. B¥ºné hodnoty vým¥ny vzduchu v budovách se pohybují v rozsahu od 0,03 do 3,0 hod−1 . P°i t¥chto úrovních intenzity v¥trání m·ºeme
p°i popisu dynamiky OAR v místnosti zanedbat proces radioaktivní p°em¥ny radonu.
P°em¥na radonu reprezentuje p°ibliºn¥ 2,5 % celkové hodnoty vým¥ny vzduchu na úrovni 0,03
hod−1 . Rychlost p°ísunu radonu (Bq · h−1 ) a intenzita v¥trání (hod−1 ) jsou primárn¥ °ízeny tlakovým rozdílem mezi vnit°ním a vn¥j²ím prost°edím stavby. Tlakový rozdíl je vyvolán kombinací
ú£inku teplotní diference mezi vn¥j²ím a vnit°ním ovzdu²ím budovy (tzv. komínovým efektem),
p·sobení v¥tru a provozu vzduchotechnických, klimatiza£ních a vytáp¥cích systém·. Komínový
efekt je v podstat¥ objemový tok vzduchu v d·sledku hydrostatické tlakové diference zp·sobené
rozdílnou hustotou ve dvou sloupcích vzduchu o r·zné hustot¥ (teplot¥). Nejd·leºit¥j²ím fak-

torem ovliv¬ujícím výslednou úrove¬ OAR ve vnit°ním prost°edí budov je zp·sob
jejich uºívání, p°edev²ím zp·sob a intenzita v¥trání a vytáp¥ní jednotlivých £ástí
budovy.

asové zm¥ny objemové aktivity radonu m·ºeme rozd¥lit na dlouhodobé a krátkodobé. Souvisí
p°edev²ím se zp·sobem uºívání jednotlivých £ástí objektu a také s klimatickými podmínkami
v dob¥ m¥°ení. Dlouhodobé zm¥ny OAR, °ádov¥ m¥sí£ní, souvisí se zm¥nami v¥trání, vytáp¥ní
a reºimu uºívání budovy, které jsou vyvolány charakteristickým vývojem venkovní teploty v pr·b¥hu celého roku. Ve v¥t²in¥ p°ípad· dosahuje objemová aktivita radonu maximálních hodnot
v no£ních hodinách (p°ibliºn¥ od p·lnoci do £tvrté hodiny ranní) v závislosti na typu budovy
a pouºitých stavebních materiálech. Na obrázcích 10.1 a 10.2 jsou znázorn¥ny typické £asové
záznamy objemové aktivity radonu v interiérech staveb. Z obou záznam· je velmi dob°e patrný
vliv reºimu uºívání objektu. Obrázek 10.1 reprezentuje typický týdenní pr·b¥h objemové aktivity radonu v místnosti rodinného domu s charakteristickými nár·sty objemové aktivity radonu
v no£ních hodinách a vliv vyv¥trání místnosti v ranních hodinách.

Obrázek 10.1: Typický týdenní pr·b¥h objemové aktivity radonu v místnosti.
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Obrázek 10.2 znázor¬uje typický £asový záznam objemové aktivity radonu na pracovi²ti, kde je
z°ejmý pokles objemové aktivity radonu v pracovní dob¥ a výrazný nár·st v období víkendu,
kdy je budova uzav°ena bez pobytu osob.
Dal²ím faktorem ovliv¬ujícím aktuální hodnotu objemové aktivity radonu ve vnit°ním ovzdu²í
budov jsou pov¥trnostní podmínky. P·sobení v¥tru je p°í£inou krátkodobých zm¥n v rozd¥lení
tlakového pole v jednotlivých místnostech budovy. P°i nárazech v¥tru m·ºe tlaková diference mezi
vnit°ním ovzdu²ím stavby a vn¥j²ím prost°edím dosahovat úrovn¥ aº 30 Pa. Pr·m¥rná objemová
aktivita radonu je v zimních m¥sících obecn¥ vy²²í neº pr·m¥rná objemová aktivita radonu
v letních m¥sících. Vyskytují se v²ak p°ípady vykazující zcela opa£ný charakter. S ohledem na
st°ední hodnotu pom¥r· letních a zimních pr·m¥rných hodnot objemové aktivity radonu (0,81 ±
0,31), získanou z n¥kolikaletých opakovaných m¥°ení týdenních pr·m¥r· v obytných místnostech
15 rodinných dom·, bylo rozhodnuto nezavád¥t ºádný korek£ní faktor pro m¥°ení v r·zných
ro£ních obdobích.

Obrázek 10.2: Typický £asový záznam objemové aktivity radonu na pracovi²ti

Výsledky simultánního monitorování OAR umoº¬ují popis transportu radonu mezi jednotlivými
tlakovými zónami a usnad¬ují tak identikaci hlavních p°ísunových cest radonu do vnit°ního
ovzdu²í budovy. Výsledky m¥°ení z praxe potvrzují, ºe vzduch je za b¥ºných podmínek m¥°ení
v jednotlivých místnostech objektu p°irozeným zp·sobem dostate£n¥ promícháván a homogenizován a celou místnost je zpravidla moºné charakterizovat jednou hodnotou £asov¥ prom¥nné
objemové aktivity radonu. Za b¥ºných podmínek m¥°ení ve vnit°ním prost°edí budov nebyly
nalezeny výrazné nehomogenity objemové aktivity radonu. Na základ¥ této zku²enosti je moºné
pouºít model místnosti s konstantním p°ísunem radonu a konstantní intenzitou v¥trání, který
bude diskutován v dal²ích oddílech této kapitoly. P°es vý²e zmín¥né skute£nosti byla v ojedin¥lých p°ípadech p°i m¥°ení v reálných objektech zji²t¥na nehomogenita objemové aktivity radonu
v místnosti, a to v p°ípadech, kdy v místnosti byla p°ítomna silná nehomogenita proud¥ní vzduchu (nap°íklad kdyº jsou v objektu provozována vzduchotechnická za°ízení), anebo se v objektu
nacházel významný lokalizovaný zdroj radonu.
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10.2

Analýza nár·stových k°ivek OAR

Z £asových charakteristik objemové aktivity radonu v místnosti m·ºeme odhadovat rychlosti
p°ísunu radonu do místnosti a intenzitu vým¥ny vzduchu m¥°eného prostoru (popisuje tzv. nár·stová k°ivka). Pro tyto ú£ely je moºné pouºít model konstantního p°ísunu radonu a konstantní
ventilace aplikovaný na vybrané úseky £asové °ady OAR získané z kontinuálního monitoru radonu. Nejvhodn¥j²í jsou £asové úseky reprezentující nár·st OAR v dob¥ uzav°ení budovy, kdy
je významn¥ potla£en uºivatelský vliv. Obecn¥ je hlavním problémem analýzy nár·stových k°ivek omezená platnost p°edpoklad· pouºitého modelu, konstantnost vým¥ny vzduchu a p°ísunu
radonu. Nap°íklad pro rozsah násobnosti vým¥ny vzduchu v budovách (0,05 aº 0,3 hod−1 ) odpovídá doba nár·stu objemové aktivity radonu do stacionárního stavu 10 aº 60 hodin. P°edpoklad
konstantní ventilace a p°ísunu radonu do místnosti s ohledem na závislost obou veli£in na teplotním (tlakovém) gradientu mezi interiérem a vn¥j²ím prost°edím je pro takto dlouhý £asový úsek
neopodstatn¥ný. Dynamiku objemové aktivity radonu v místnosti budov popisuje diferenciální
rovnice prvního °ádu s konstantními koecienty. Analytickým °e²ením této diferenciální rovnice
s po£áte£ní podmínkou a(t=0)=a0 získáme vztah popisující £asový nár·st OAR v místnosti p°i
konstantním p°ísunu a ventilaci:

aRn (t) =



ΦRn
· 1 − e(−λ+k)·t + a0 · e(−λ+k)·t
(λ + k ) · V

(10.1)

Kde aRn (t) je £asov¥ prom¥nná a m¥°ená objemová aktivita radonu v místnosti v £ase t, ΦRn
(Bq·s−1 ) ozna£uje konstantní rychlost p°ísunu objemové aktivity radonu do m¥°ené místnosti
v £ase t, λ je p°em¥nová konstanta radonu 2,1·10−6 s−1 , k (s−1 ) je konstantní násobnost vým¥ny
vzduchu v místnosti, V (m3 ) je objem místnosti a a0 je po£áte£ní hodnota objemové aktivity
radonu v místnosti. Gracké vyjád°ení vý²e uvedené závislosti je na obrázku 10.3.

10.3

Postupy m¥°ení radonu

Obecn¥ je problematika m¥°ení objemové aktivity radonu a jeho krátkodobých produkt· p°em¥ny ve vnit°ním ovzdu²í budov pom¥rn¥ sloºitá. Celková náro£nost m¥°ení a hodnocení úrovn¥
objemové aktivity radonu v budovách souvisí p°edev²ím s významnou £asovou a prostorovou
variabilitou nejd·leºit¥j²ích faktor· (rychlosti p°ísunu radonu, intenzity v¥trání, aerosolového
sloºení vnit°ní atmosféry) ovliv¬ovanou zejména zp·sobem uºívání objekt· a provozem technických systém· budov (vytáp¥ní a v¥trání).
Základní metody pouºívané p°i m¥°ení objemové aktivity radonu ve vnit°ním prost°edí budov
lze rozd¥lit do t°í kategorií:

• dlouhodobá integrální m¥°ení (p°edev²ím jde o stanovení dlouhodobých pr·m¥rných
hodnot pro ú£ely radia£ní ochrany), nap°. s vyuºitím stopových detektor· RAMARn
• krátkodobá informativní m¥°ení (slouºí p°edev²ím pro hodnocení a klasikaci budov,
posouzení protiradonových opat°ení apod.), nap°. s vyuºitím elektretové ioniza£ní komory
• radonová diagnostika (pouºití ²irokého spektra speciálních m¥°icích metod a detek£ních
za°ízení pro identikaci zdroj· radonu a kvalitativní a kvantitativní analýzu p°ísunových
cest radonu do vnit°ního prost°edí budov).
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Obrázek 10.3: Ukázka nár·stové k°ivky
10.4

Legislativní rámec

Jednotlivé m¥°icí postupy pro dlouhodobá a krátkodobá m¥°ení pr·m¥rné hodnoty OAR ve vnit°ním prost°edí budov jsou podrobn¥ popsány v Doporu£ení SÚJB DR-RO-5.0 (Rev.2.0) M¥°ení
a hodnocení ozá°ení z p°írodních zdroj· zá°ení ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, v této kapitole dále jen jako Doporu£ení SÚJB. Metodika stanovuje základní postupy pro
m¥°ení a hodnocení úrovn¥ p°írodního ozá°ení v obývaných i neobývaných stavbách s obytnými
a pobytovými místnostmi v souladu s platnou legislativou a pro b¥ºn¥ se vyskytující situace
a podmínky:

• M¥°ení a hodnocení ozá°ení osob v d·sledku výskytu radonu a produkt· jeho p°em¥ny
a zá°ení gama ve vnit°ním ovzdu²í obývaných staveb, které slouºí jako podklad pro rozhodování o provedení zásahu ke sníºení ozá°ení osob ve smyslu  98 odst. 2 a  99 odst. 3
a 4 zákona £. 263/2016 Sb., atomový zákon, (dále jen zákon) pro hodnocení ú£innosti
zásahu vedoucího ke sníºení ozá°ení, pro oce¬ování nemovitostí, pro návrhy opat°ení p°i
rekonstrukci apod.
• M¥°ení a hodnocení úrovn¥ p°írodní radioaktivity v neobývaných stavbách, které slouºí
pro posouzení ú£innosti preventivních protiradonových opat°ení, jako podklad pro stavební °ízení (nap°. p°i zahájení uºívání nebo p°i zm¥n¥ dokon£ené stavby), pro oce¬ování
nemovitostí apod.
Odli²ný postup pro hodnocení ozá°ení osob v obývaných stavbách a pro posuzování úrovn¥
p°írodní radioaktivity v neobývaných stavbách je zaveden proto, ºe OAR je ovlivn¥na p°edev²ím
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zp·sobem uºívání stavby a oba postupy se li²í nastavením expozi£ních podmínek. O poli zá°ení
gama ve vnit°ních prostorách stavby se p°edpokládá, ºe není £asov¥ prom¥nné a není ovlivnitelné
zp·sobem uºívání stavby.
a) Obvodový plá²´ stavby není úplný (nejsou osazena okna, vn¥j²í dve°e, chybí £ásti obvodových konstrukcí), není dokon£eno zateplení obvodového plá²t¥ stavby, pokud má být stavba
zateplena s ukon£ením zateplovacího plá²t¥ pod úrovní terénu.
b) Nejsou dokon£eny podlahové konstrukce, s výjimkou ná²lapných vrstev (dlaºby, parkety,
plovoucí podlahy, vinylové podlahy, koberce apod.).
c) Nejsou pln¥ funk£ní technické systémy budovy (vytáp¥ní, vzduchotechnická za°ízení apod.).
d) Není pln¥ funk£ní protiradonové opat°ení (aktivní prvky nejsou pln¥ provozuschopné, není
dokon£eno odv¥trávací potrubí apod.).
e) Ve stavb¥ probíhají stavební, instala£ní a dal²í dokon£ovací práce, které neumoº¬ují dodrºení poºadovaných expozi£ních podmínek.
f) Do²lo k mimo°ádnému zásahu do celistvosti stavby nebo reºimu jejího uºívání nap°. v d·sledku extrémních pov¥trnostních podmínek, havárií, nep°edvídaných aktivit apod.
g) Jedná-li se o m¥°ení radonu a stanovení efektivních dávek pracovník· na pracovi²tích s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení a pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu, v£etn¥ pracovi²´, kde se provádí hornická £innost. Pro m¥°ení na uvedených
pracovi²tích se postupuje v souladu s poºadavky uvedenými v samostatných Doporu£eních
SÚJB:

 Metodický návod pro m¥°ení na pracovi²tích s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení, a ur£ení efektivní dávky.

 Metodický návod pro m¥°ení na pracovi²tích s moºností zvý²eného ozá°ení z radonu
a ur£ení efektivní dávky.

 Poºadavky radia£ní ochrany pro organizace provozující hornickou £innost, která m·ºe
vést k ozá°ení pracovník·, obyvatel nebo ºivotního prost°edí).

Jednou z nejd·leºit¥j²ích £ástí metodiky je denování a popis expozi£ních podmínek, za kterých
se jednotlivé typy m¥°ení provádí tak, aby výsledky m¥°ení byly spolehlivé pro ú£ely hodnocení
ozá°ení osob a hodnocení ú£innosti preventivních protiradonových opat°ení v souladu s legislativními poºadavky.

Rozhodující vliv na výsledky m¥°ení OAR mají podmínky a okolnosti uºívání stavby
v dob¥ m¥°ení, ozna£ené jako expozi£ní podmínky. Podle nich se zvolí p°íslu²ný typ
m¥°ení a zp·sob hodnocení objektu.
Reºim uºívání budovy a uºivatelské zvyklosti jsou podmínky velmi siln¥ prom¥nné a rozhodujícím
zp·sobem ovliv¬ují míru ozá°ení osob v budov¥. Základní vlastnosti stavby jako jsou dispozice,
technický stav a prvky protiradonové ochrany, jsou i p°es jejich velkou variabilitu povaºovány za
relativn¥ nem¥nné v £ase, p°edev²ím ve vztahu k dob¥ provád¥ných m¥°ení. V tabulce 10.1 je
uveden p°ehled základních typ· m¥°ení ve vnit°ním prost°edí budov na základ¥ jejich zp·sobu
uºívání.
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Tabulka 10.1: Typy m¥°ení a hodnocení ozá°ení osob v budov¥ v závislosti na zp·sobu uºívání
budovy
Parametry m¥°ení
Délka m¥°ení
Expozi£ní podmínky
Místo pro kontrolu

expozi£ních podmínek
M¥°ící technika

10.4.1

Obývané stavby
Dlouhodobé
Krátkodobé
(2-12 m¥síc·)
(7-60 dn·)

Uºivatelské
Ne

Stopové detektory
Elektrety
Kont. monitory

Kontrolované
Ano, mimo topné
období
Elektrety
kont. monitory
záznam teploty

Neobývané stavby
Krátkodobé
(7-60 dn·)

Referen£ní
Ano, mimo topné období nebo
pokud není stavba vytáp¥ná
Elektrety
kont. monitory
záznam teploty

M¥°ení v obývaných stavbách

M¥°ení probíhá p°i uºívání stavby a m¥lo by zahrnout zm¥ny OAR zp·sobené sezónními variacemi p°ísunu radonu do vnit°ního ovzdu²í stavby, topným obdobím, krátkodobými zm¥nami
po£así, denními a týdenními cykly uºívání budovy, p°ípadným krátkodobým naru²ením intenzity
v¥trání, nepravidelnostmi a odchylkami v uºivatelském reºimu a podobn¥. Proto je v obývaných
stavbách preferováno dlouhodobé m¥°ení (nejmén¥ 2 m¥síce) za uºivatelských expozi£ních podmínek. Pokud je t°eba provést krátkodobé m¥°ení (7 aº 60 dní), musí být dodrºován takový
reºim v¥trání a teplotní pom¥ry mezi vn¥j²ím a vnit°ním prost°edím stavby, aby nemohlo dojít
podhodnocení výsledk· m¥°ení (tzv. kontrolované expozi£ní podmínky).

Uºivatelské expozi£ní podmínky se pouºívají pro dlouhodobá m¥°ení a p°edpokládá se, ºe odráºejí dlouhodobý uºivatelský reºim, který by nem¥l být v dob¥ m¥°ení podstatn¥ m¥n¥n (nap°íklad zm¥nou v¥trání vedoucí ke sníºení nebo zvý²ení intenzity v¥trání v místnostech stavby nebo
zm¥nou po£tu osob pobývajících v dob¥ m¥°ení ve stavb¥ apod.). Jakékoliv odchylky a zm¥ny
od b¥ºného provozu musí být uvedeny v protokolu o m¥°ení a náleºit¥ zohledn¥ny v hodnocení
výsledk· m¥°ení. Vzduchotechnická a klimatiza£ní za°ízení a aktivní systémy pro ochranu stavby
proti p°ísunu radonu z podloºí jsou zapnuty v b¥ºném provozním reºimu. M¥°ení je minimáln¥
dvoum¥sí£ní. V Tabulka 10.2 jsou uvedena £asová období pro zahájení dlouhodobých integrálních
m¥°ení v závislosti na celkové dob¥ m¥°ení.
Tabulka 10.2: asová období zahájení dlouhodobých integrálních m¥°ení radonu ve stavbách

Délka
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII.
m¥°ení LED ÚN BE DUB KV
ER RV SRP
2m¥sí£ní
3m¥sí£ní
4m¥sí£ní
5m¥sí£ní
6m¥sí£ní
ro£ní
Pozn. edá polí£ka ozna£ují doporu£ená £asová období m¥°ení.

IX.
ZÁ

X.
ÍJ

XI.
LIS

XII.
PRO

Reºim kontrolovaných expozi£ních podmínek se pouºívá v p°ípadech krátkodobého (zpravidla sedmidenního) m¥°ení. Protoºe krátkodobé m¥°ení nem·ºe pln¥ postihnout sezónní variace
OAR a vliv topného období, je t°eba cílen¥ sníºit riziko podhodnocení ozá°ení osob ve stavb¥.
Vlastní m¥°ení se skládá z postupných krok·. Prvním krokem je informativní m¥°ení pro114
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vád¥né za níºe popsaných podmínek, které lze ozna£it jako rozumn¥ konzervativní podmínky.
Toto m¥°ení slouºí jako odhad (zpravidla horní) úrovn¥ OAR ve stavb¥. Pokud je zji²t¥na pr·m¥rná hodnota vy²²í neº referen£ní úrove¬ OAR, je druhým krokem dlouhodobé m¥°ení za
uºivatelských expozi£ních podmínek.
Po dobu krátkodobého m¥°ení jsou stanoveny tyto konzervativní podmínky uºívání stavby:

• uºivatelé dbají na zavírání vn¥j²ích a vnit°ních dve°í,
• intenzita v¥trání obytných a pobytových místností se omezuje proti b¥ºnému uºívání stavby,
• vzduchotechnická a klimatiza£ní za°ízení a aktivní systémy pro ochranu stavby proti p°ísunu radonu z podloºí jsou zapnuty v b¥ºném provozním reºimu,
• teplotní reºim stavby se upraví tak, aby teplota ve vnit°ním ovzdu²í stavby byla alespo¬
po dobu 10 hodin v kaºdém m¥°icím dnu minimáln¥ o 5 ◦ C vy²²í neº teplota ve vn¥j²ím
ovzdu²í. Tato podmínka se pokládá za b¥ºných klimatických podmínek za automaticky
spln¥nou v období od zá°í do kv¥tna.

V letním období (£erven aº srpen) se doporu£uje krátkodobá m¥°ení v uºívaných
stavbách neprovád¥t.
Pokud je nutné provést m¥°ení v tomto období, doporu£uje se pouºít kontinuální monitory OAR
se záznamem teploty a v p°ípad¥ pouºití elektretových detektor· kontrolovat dodrºení poºadovaného teplotního reºimu pomocí záznamu teploty v interiéru stavby, na m¥°icím míst¥ pro
kontrolu expozi£ních podmínek. Teplota ve vn¥j²ím prost°edí stavby se stanovuje p°ímým
m¥°ením. Dodrºení doporu£eného teplotního reºimu je moºné zajistit také vytáp¥ním stavby tak,
aby vnit°ní teplota v interiéru stavby neklesla pod hodnotu 25◦ C, a kontrolou pomocí záznamu
teploty vnit°ního vzduchu.
10.4.2

M¥°ení v neobývaných stavbách

M¥°ení, které probíhá v neobývané stavb¥, vyºaduje, aby stavba byla stavebn¥ dokon£ena. Jedná
se o krátkodobé m¥°ení, které probíhá za tzv. referen£ních expozi£ních podmínek, které
umoºní posoudit p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ pro objemovou aktivitu radonu stanovené vyhlá²kou. Za nastavení referen£ních expozi£ních podmínek zodpovídá subjekt, který m¥°ení provádí.
M¥°ení se skládá z t¥chto postupných krok·: prvním krokem je informativní m¥°ení provád¥né
za referen£ních expozi£ních podmínek. Toto m¥°ení slouºí jako odhad (zpravidla horní) úrovn¥
OAR ve stavb¥. Pokud je zji²t¥na hodnota vy²²í neº referen£ní úrove¬ OAR, je druhým krokem
podrobn¥j²í ²et°ení s cílem odhadnout hodnotu OAR za podmínek uºívání stavby.
M¥°ení se provádí v referen£ních expozi£ních podmínkách ve stavb¥, která nebyla po dobu
m¥°ení uºívána, nebyly v ní provád¥ny stavební ani jiné práce, ale ve které byly nastaveny
podmínky, které stav uºívání simulují a jsou mírn¥ konzervativní oproti podmínkám b¥ºného
uºívání (standardní vým¥na vzduchu 0,5 hod−1 ). Pokud nelze takové podmínky ve stavb¥ zajistit,
není moºné výsledky m¥°ení porovnávat s referen£ními úrovn¥mi OAR stanovenými vyhlá²kou.
Referen£ní expozi£ní podmínky jsou stanoveny takto:

• intenzita v¥trání se nastaví tak, aby odpovídala poºadavk·m na referen£ní podmínky m¥°ení,
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• vzduchotechnická a klimatiza£ní za°ízení a aktivní systémy pro ochranu stavby proti p°ísunu radonu z podloºí jsou zapnuty v p°edpokládaném b¥ºném provozním reºimu,
• doporu£ený teplotní reºim stavby je stejný jako u obývaných staveb - teplota uvnit° stavby
je alespo¬ po dobu 10 hodin v kaºdém dnu minimáln¥ o 5 ◦ C vy²²í neº teplota ve vn¥j²ím
ovzdu²í. Pokud je moºné stavbu vytáp¥t, tato podmínka se pokládá za b¥ºných klimatických podmínek za spln¥nou v období od zá°í do kv¥tna. Pokud není stavba vytáp¥ná
a mimo toto období se z d·vodu objektivního popisu podmínek m¥°ení doporu£uje pouºít kontinuální monitory OAR se záznamem teploty a v p°ípad¥ pouºití elektretových
detektor· na jednom z m¥°icích míst, ozna£eném jako m¥°icí místo pro kontrolu expozi£ních podmínek, po°izovat záznam £asového pr·b¥hu teploty. Teplota ve vn¥j²ím prost°edí
stavby se stanovuje p°ímým m¥°ením. Dodrºení doporu£eného teplotního reºimu je moºné
zajistit také vytáp¥ním stavby tak, aby vnit°ní teplota v interiéru stavby neklesla pod
hodnotu 25 ◦ C, a kontrolou pomocí záznamu teploty vnit°ního vzduchu.
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Kapitola 11
Pracovi²t¥ s moºností ozá°ení
z p°írodních zdroj·

Ionizující zá°ení je jedním z fyzikálních faktor· pracovního prost°edí a pracovníky na pracovi²tích
je pot°eba p°ed ním chránit bez ohledu na to, zda je toto zá°ení p·vodu p°írodního nebo um¥lého.
Ochrana pracovník· na pracovi²tích v odv¥tvích, která zpracovávají materiály obsahující p°írodní radionuklidy, je °ízena ve stejném regula£ním rámci jako ochrana na pracovi²tích, kde je radionuklid v rámci plánovaných expozi£ních situací vyuºíván pro své radioaktivní,
²t¥pné nebo mnoºivé charakteristiky. Podrobnosti o regulaci ozá°ení na pracovi²tích s materiálem
se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu jsou obsahem £ásti 11.2.
Obdobn¥ je pot°eba chránit p°ed ozá°ením pracovníky na pracovi²tích uvnit° budov, do
nichº ve zvý²ené mí°e proniká radon ze zem¥, vody nebo ze stavebních materiál·.
V n¥kterých oblastech (na tzv. radon prone areas) m·ºe být na ur£itých typech pracovi²´ toto
ozá°ení velmi závaºné a pokud dojde k p°ekro£ení vnitrostátní referen£ní úrovn¥, je t°eba p°ijmout odpovídající opat°ení za ú£elem sníºení koncentrace radonu a ozá°ení osob. Je pot°eba,
aby taková pracovi²t¥ byla sledována a aby v p°ípad¥, kdy ozá°ení pracovník· m·ºe p°ekro£it
efektivní dávku 6 mSv ro£n¥ nebo odpovídající hodnotu £asového integrálu ozá°ení radonem, bylo
ozá°ení usm¥r¬ováno jako plánovaná expozi£ní situace a aby byly pro ochranu pracovník· uplat¬ovány limity ozá°ení stejn¥ jako u ostatních zdroj· profesního ozá°ení. Pravidla pro identikaci
pracovi²´ v budovách s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu a pro regulaci ozá°ení pracovník·
na t¥chto pracovi²tích jsou uvedena v £ásti 11.3.

11.1

Postup m¥°ení a stanovení dávek

Usm¥r¬ování ozá°ení na pracovi²tích s materiálem se zvý²enými obsahem p°írodního radionuklidu
a na pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu jsou zaloºena na monitorování prost°edí
pracovi²t¥ a (pokud hodnoty zji²t¥né v pracovním prost°edí p°esahují referen£ní úrovn¥ stanovené
ve Vyhlá²ce 422/2016 Sb.) následném stanovení efektivní dávky jednotlivých pracovník· a jejím
porovnání s limitem pro pracovníky. Alternativou je vyuºití systém· osobního monitorování.
Tato m¥°ení jsou oprávn¥ni provád¥t a interpretovat pouze drºitelé povolení k provád¥ní sluºeb
významných z hlediska radia£ní ochrany podle  9 odst. 2 písm. h) bod 2. zákona 263/2016 Sb.
M¥°ení u obou typ· pracovi²´, kde hrozí ozá°ení z p°írodních radionuklid·, se provádí v následujících postupných krocích, p°itom údaje zji²t¥né v jednotlivých etapách jsou podkladem pro
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dal²í postup:
1. p°edb¥ºné m¥°ení (pouze na pracovi²tích v podzemí),
2. první m¥°ení,
3. opakované m¥°ení,
4. m¥°ení opakované v kaºdém kalendá°ním roce.
Provedení m¥°ení a hodnocení jeho výsledk· je vázáno na prohlídku pracovi²t¥. P°i m¥°ení je
nezbytné pouºívat metrologicky ov¥°ené p°ístroje, a to v souladu s návodem na jejich pouºití.
P°i hodnocení výsledk· se bere v úvahu nejen nam¥°ená hodnota, ale i délka pobytu pracovník·
na pracovi²ti. Pokud n¥který pracovník vykonává práci na více pracovi²tích, je pot°eba to p°i
výpo£tu zohlednit.

P°edb¥ºné m¥°ení se týká pouze pracovi²´ v podzemí, kde m·ºe docházet ke zvý²enému ozá°ení

osob z d·vodu pobytu v prostorách s vydatným zdrojem radonu, p°ípadn¥ s nízkou vým¥nou
vzduchu. Cílem p°edb¥ºného m¥°ení je odhadnout míru ozá°ení na pracovi²ti, a pokud to bude
pot°ebné, zvolit vhodnou m¥°icí metodu pro první m¥°ení (nap°. zkrátit interval m¥°ení pasivním
detektorem). V p°ípad¥, ºe by podle odhadu z výsledku p°edb¥ºného m¥°ení efektivní dávka
pracovník· na pracovi²ti mohla p°ekro£it limity stanovené v  4 vyhlá²ky 422/2016 Sb., je pot°eba
zahájit regulaci ozá°ení.
P°i prvním m¥°ení se zji²´uje, zda jsou na pracovi²ti p°ekro£eny úrovn¥ stanovené v legislativ¥ ( 88 odst. 2 vyhlá²ky 422/2016 Sb. pro pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem
p°írodního radionuklidu, p°ípadn¥  93 odst. 1 vyhlá²ky 422/2016 Sb. pro pracovi²t¥ s moºným
zvý²eným ozá°ením z radonu). P°i p°ekro£ení t¥chto úrovní se na pracovi²ti provede opakované
m¥°ení v£etn¥ stanovení osobních dávek pracovník· za rok. Pokud úrovn¥ p°ekro£eny nebudou,
bude povinná osoba zpro²t¥na povinnosti m¥°it a stanovovat osobní dávky pracovník·, dokud
nedojde na pracovi²ti ke zm¥nám, v jejichº d·sledku by se ozá°ení pracovník· mohlo zm¥nit. P°i
p°ekro£ení úrovní uvedených v  88 odst. 2, resp.  93 odst. 1 vyhlá²ky 422/2016 Sb. musí být
provedena na pracovi²ti optimalizace radia£ní ochrany.
Výsledky opakovaného m¥°ení slouºí k výpo£tu osobní dávky jednotlivých pracovník·. Pokud
vypo£tené dávky nep°ekra£ují hodnoty stanovené v legislativ¥ (6 mSv za rok pro efektivní dávku
nebo 1/3 limit· stanovených za kalendá°ní rok pro ekvivalentní dávku v o£ní £o£ce, pr·m¥rnou
ekvivalentní dávku na k·ºi a pro ekvivalentní dávku na ruce od prst· aº po p°edloktí a na
nohy), není pot°ebné m¥°it a stanovovat osobní dávky pracovník·, dokud nedojde na pracovi²ti
ke zm¥nám, v jejichº d·sledku by se ozá°ení pracovník· mohlo zm¥nit. Pokud mohou být vý²e
zmín¥né hodnoty ve vý²i 1/3 limit· podle  4 odst. 1 písm. b) aº d) vyhlá²ky 422/2016 Sb.
nebo efektivní dávka 6 mSv/rok p°ekro£eny, musí být osobní dávky ur£ovány opakovan¥
v dal²ích kalendá°ních letech.
11.2

Regulace ozá°ení na pracovi²tích s materiálem se zvý²eným
obsahem p°írodního radionuklidu

Povinnosti osob provozujících pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu v oblasti ochrany pracovník· jsou popsány v  66, 88, 93 a 94 Zákona £. 263/2016 Sb.
a  85 - 90 vyhlá²ky £. 422/2016 Sb.
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Expozice na pracovi²tích s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje je vnímána a regulována jako plánovaná expozi£ní situace. V legislativ¥ ( 93 odst. 1 zákona 263/2016 Sb.) jsou jako
tento typ pracovi²´ vymezeny jednak paluby letadel p°i letu ve vý²ce nad 8 km, jednak pracovi²t¥
s materiálem se zvý²eným obsahem radionuklidu. Dal²í text se týká pouze pracovi²´ uvedených
pod písmenem b), tj. pracovi²´ s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního materiálu.
Denice t¥chto pracovi²´, postupy m¥°ení a následného stanovení dávky, postupy evidence a
p°edávání údaj· SÚJB a obsah protokol· o m¥°ení jsou shrnuty v Doporu£ení SÚJB Stanovování osobních dávek pracovník· na pracovi²tích s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního
radionuklidu, které je zve°ejn¥no na webových stránkách SÚJB.
Kaºdý, kdo vykonává £innost, p°i níº je provozováno pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu, je povinen zajistit m¥°ení za ú£elem stanovení osobních dávek
pracovníka a evidenci jejich výsledk·, oznamovat SÚJB informace o pracovi²ti, výsledcích m¥°ení a osobních dávkách pracovníka, zajistit optimalizaci radia£ní ochrany pracovníka a ochranu
pro t¥hotné ºeny a informovat pracovníka o moºném zvý²eném ozá°ení z p°írodního zdroje zá°ení, výsledcích m¥°ení, stanovených dávkách a související zdravotní újm¥ v d·sledku ozá°ení a
o provedených opat°eních ke sníºení ozá°ení.
P°i m¥°eních za ú£elem stanovení osobních dávek pracovník· je pot°eba vzít v úvahu:

• p°íkon prostorového dávkového ekvivalentu,
• pr·m¥rnou objemovou aktivitu radionuklid· v ovzdu²í,
• povrchovou kontaminaci na pracovi²ti,
• prokazatelnou dobu pobytu pracovník· na pracovi²ti.
Postupy m¥°ení na pracovi²ti lze rozd¥lit podle moºné expozice pracovník· na postupy ke stanovení osobní dávky v d·sledku:

• inhalace radonu a produkt· jeho p°em¥ny,
• zevního ozá°ení zá°ením gama,
• inhalace p°írodních radionuklid· (krom¥ radonu a produkt· jeho p°em¥ny),
• ozá°ení k·ºe z povrchové kontaminace p°írodními radionuklidy.
Na pracovi²tích se p°i prvním m¥°ení vychází ze stanovení pr·m¥rné objemové aktivity radonu
v ovzdu²í p°i výkonu práce a ze stanovení efektivní dávky, která nezahrnuje dávku obdrºenou
z ozá°ení z p°írodního pozadí a z ozá°ení radonem a produkty jeho p°em¥ny.
Do efektivní dávky se zahrnuje zevní ozá°ení zá°ením gama, inhalace p°írodních radionuklid·
(krom¥ radonu a produkt· jeho p°em¥ny) a ozá°ení k·ºe z povrchové kontaminace p°írodními
radionuklidy. Výsledky prvního m¥°ení se porovnávají s úrovn¥mi uvedenými v  88 odst. 2
vyhlá²ky 422/2016 Sb., tj.:

• 300 Bq · m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu v ovzdu²í p°i výkonu práce,
• 1 mSv za rok pro efektivní dávku, která nezahrnuje dávku obdrºenou z ozá°ení z p°írodního
pozadí a z ozá°ení radonem a produkty jeho p°em¥ny.
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Na pracovi²ti, na kterém bylo zji²t¥no p°ekro£ení úrovn¥ 300 Bq · m−3 pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu v ovzdu²í p°i výkonu práce nebo 1 mSv za rok pro efektivní dávku, která
nezahrnuje dávku obdrºenou z ozá°ení z p°írodního pozadí a z ozá°ení radonem a produkty jeho
p°em¥ny, musí být provád¥na optimalizace radia£ní ochrany podle  90 vyhlá²ky 422/2016 Sb.
Opat°eními pro optimalizaci radia£ní ochrany jsou zejména zm¥na pouºívaných surovin, technologie nebo organizace, zp·sobu a reºimu práce a úprava pracovi²t¥ v£etn¥ úpravy ventilace.
Pokud mohou být stanovené úrovn¥ p°ekro£eny i nadále, musí být na základ¥ opakovaného m¥°ení a doby pobytu na pracovi²ti stanoveny osobní dávky pracovníka. P°i opakovaném m¥°ení
a p°i m¥°ení opakovaném v kaºdém kalendá°ním roce se stanovuje efektivní dávka pracovníka za rok, resp. kalendá°ní rok jako sou£et efektivních dávek z inhalace radonu a produkt·
jeho p°em¥ny, ze zevního ozá°ení zá°ením gama, z inhalace p°írodních radionuklid· (krom¥ radonu a produkt· jeho p°em¥ny) a z ozá°ení k·ºe zp·sobené povrchovou kontaminací p°írodními
radionuklidy.
Výsledky m¥°ení a výpo£t· se porovnávají s hodnotami uvedenými v  88 odst. 4 písm. b)
vyhlá²ky, tj. 6 mSv za rok pro efektivní dávku, nebo 1/3 limit· stanovených na kalendá°ní rok
v  4 odst. 1 písm. b) aº d) vyhlá²ky 422/2016 Sb., tj.:

• pro ekvivalentní dávku v o£ní £o£ce 100 mSv za 5 po sob¥ jdoucích kalendá°ních let a
sou£asn¥ 50 mSv v jednom kalendá°ním roce,
• pro pr·m¥rnou ekvivalentní dávku na kaºdý 1 cm2 k·ºe 500 mSv za kalendá°ní rok bez
ohledu na velikost ozá°ené plochy a
• pro ekvivalentní dávku na ruce od prst· aº po p°edloktí a na nohy od chodidel aº po
kotníky 500 mSv za jeden kalendá°ní rok.
Pokud i po provedení optimalizace radia£ní ochrany podle  90 vyhlá²ky m·ºe na pracovi²ti
p°ekro£it ozá°ení pracovníka efektivní dávku 6 mSv za rok nebo 1/3 limit· stanovených pro
kalendá°ní rok v  4 vyhlá²ky, pracovi²t¥ se povaºuje za pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje zá°ení. S provozem takového pracovi²t¥ jsou spojeny dal²í povinnosti (podle  94
zákona 263/2016 Sb.). Jednou z t¥chto povinností je vypracovat postup monitorování pracovi²t¥
a pracovník· a následn¥ stanovovat osobní dávky pracovník· opakovan¥ v kaºdém kalendá°ním
roce.
P°i opakovaném m¥°ení provád¥ném v kaºdém kalendá°ním roce se postupuje stejn¥ jako p°i
opakovaném m¥°ení se zohledn¥ním zm¥n, které na pracovi²ti nastaly v d·sledku p°ípadné optimalizace a zm¥ny podmínek na pracovi²ti. Pokud se prokáºe, ºe na pracovi²ti uº nem·ºe být
u ºádného z pracovník· p°ekro£ena osobní dávka p°esahující 6 mSv ani 1/3 ºádného z limit·
stanovených v  4 vyhlá²ky 422/2016 Sb., nemusí se m¥°ení v dal²ích letech provád¥t, dokud
nedojde ke zm¥n¥ pracovních podmínek, organizace nebo reºimu práce, p°ípadn¥ k úprav¥ pracovi²t¥ v£etn¥ zm¥ny ventilace.

11.3

Regulace ozá°ení na pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu

Povinnosti osob provozujících pracovi²t¥, na kterém m·ºe docházet ke zvý²enému ozá°ení z radonu, v oblasti ochrany pracovník· jsou popsány v  66, 96 a 97 Zákona £. 263/2016 Sb. a 
92 - 95 vyhlá²ky £. 422/2016 Sb.
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Denice pracovi²´, kterých se úprava týká, postupy m¥°ení a následného stanovení dávky, postupy
evidence a p°edávání údaj· SÚJB a obsah protokol· o m¥°ení jsou shrnuty v Doporu£ení SÚJB
Stanovování osobních dávek pracovník· na pracovi²tích s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu,
které je zve°ejn¥no na webových stránkách SÚJB.

11.3.1

Vymezení pracovi²´ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu

Mezi pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu pat°í n¥která pracovi²t¥ v podzemí,
pracovi²t¥, na nichº je nakládáno s vodou z podzemního zdroje, a vymezená pracovi²t¥ umíst¥ná
v podzemním nebo prvním nadzemním podlaºí budovy. Na posledním zmín¥ném typu pracovi²´
je expozi£ní cestou a p°í£inou vy²²ích efektivních dávek pracovník· inhalace vzduchu s radonem a
jeho produkty p°em¥ny, p°i£emº radon se na celkové efektivní dávce podílí zhruba do 10 %. Zdrojem zvý²ených koncentrací radonu a jeho krátkodobých produkt· p°em¥ny m·ºe být horninové
prost°edí (podloºí budov nebo horninové prost°edí, v n¥mº se nacházejí podzemní pracovi²t¥),
prvky stavebních konstrukcí se zvý²eným obsahem 226 Ra (nap°. n¥které stavební materiály pouºité v minulosti p°i výstavb¥ budov) nebo voda z podzemních zdroj·. V °ad¥ p°ípad· m·ºe jít
o kombinaci t¥chto zdroj·.
Pravidla pro identikaci konkrétních budov pro pracovi²t¥ v podzemním a prvním nadzemním
podlaºí, na nichº musí být regulace provád¥na, byla vypracována tak, aby povinnosti uloºené
provozovatel·m pracovi²´ byly cíleny tam, kde je vysoká pravd¥podobnost zvý²eného ozá°ení
pracovník· z radonu z podloºí.
Jednou z podmínek pro výb¥r pracovi²´ v budovách je lokalita, ve které se budova nachází.
Oblasti se zvý²eným radonovým rizikem (tzv. radon prone areas) byly stanoveny jako území, kde
se o£ekává, ºe OAR (ro£ní pr·m¥r) p°ekro£í národní referen£ní hodnotu ve zna£ném mnoºství
budov. Základní územní jednotkou, která byla pro tyto ú£ely zvolena, je obec a jako diskrimina£ní
kritérium byla pouºita pravd¥podobnost p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ podle  93 odst. 1 vyhlá²ky
vy²²í neº 30 %.
Tato pravd¥podobnost byla pro jednotlivé obce R spo£tena podle matematického modelu bootstrapov¥ agregované neuronové sít¥ vyuºívající radonový index obce (RIA) denovaný vztahem

RIA = log10 (p(OAR > 300Bq · m−3 ) · 100

(11.1)

kde p(OAR > 300 Bq · m−3 ) zna£í pravd¥podobnost, ºe hodnota objemové aktivity radonu ve
vybraných budovách v dané obci p°ekro£í referen£ní hladinu 300 Bq · m−3 .
Mezi prediktory uºité jako nezávislé prom¥nné (vstupy do predik£ních model·) byly za°azeny
dávkový p°íkon gama zá°ení (ode£tený z radiometrické mapy eské republiky), typ horniny
v podloºí, úrove¬ propustnosti podloºí, pr·m¥rná hodnota objemové aktivity radonu v p·dním
vzduchu v podloºí obce, p°ítomnost geologického zlomu (informace byly získány ode£tením z geologické prognózní mapy radonového indexu autor· Barnet, Pacherová, eský geologický ústav),
GPS sou°adnice st°edu obce a pr·m¥rné stá°í dom· v obci (informace získaná ze stránek eského
statistického ú°adu).
Pro pracovi²t¥ nacházející se na stanoveném území byly vytipovány stavebn¥-technické charakteristiky budovy a organiza£ní podmínky provozu pracovi²t¥ sniºující pravd¥podobnost vy²²ího
ozá°ení pracovník· na pracovi²ti. V²echny tyto podmínky v£etn¥ seznamu obcí spadajících do
tzv. radon prone areas jsou shrnuty v p°íloze 25 k vyhlá²ce 422/2016 Sb.
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11.3.2

Postup m¥°ení a stanovení efektivní dávky

Základní, a ve v¥t²in¥ p°ípad· dosta£ující, metodou prvního m¥°ení OAR, je ro£ní integrální
m¥°ení OAR. Hodnocení výsledk· m¥°ení OAR závisí na tom, zda je moºné výsledek ro£ního
integrálního m¥°ení interpretovat jako pr·m¥rnou hodnotu OAR v dob¥ výkonu práce.
V p°ípad¥, ºe hodnoty OAR jsou v dob¥ p°ítomnosti osob na pracovi²ti pravd¥podobn¥ niº²í neº
hodnoty OAR mimo tuto dobu, interpretuje se výsledek ro£ního integrálního m¥°ení jako horní
odhad pr·m¥rné hodnoty OAR v dob¥ pobytu osob na pracovi²ti a výsledek ro£ního integrálního
m¥°ení se p°ímo porovnává s referen£ní úrovní OAR.
V p°ípad¥, ºe hodnoty OAR jsou v dob¥ p°ítomnosti osob na pracovi²ti pravd¥podobn¥ vy²²í
neº hodnoty OAR mimo tuto dobu, násobí se výsledek ro£ního integrálního m¥°ení konzervativn¥
faktorem 2. Tato korigovaná hodnota se potom porovnává s referen£ní úrovní OAR.
K m¥°ení OAR v jeskyních a na obdobných pracovi²tích v podzemí se pouºívají integrální detektory s intervaly m¥°ení 1. 4. aº 30. 9. a 1. 10. aº 31. 3.; uvedené intervaly m¥°ení odpovídají
sezónní variabilit¥ OAR v jeskyních a na obdobných pracovi²tích. V p°ípad¥ krat²ího provozu
pracovi²t¥ bude volba interval· m¥°ení pod°ízena sezónní variabilit¥. Výsledky m¥°ení OAR se
porovnávají s referen£ní úrovní 300 Bq · m−3 stanovenou v  93 odst. 1 vyhlá²ky pro pr·m¥rnou objemovou aktivitu radonu p°i dob¥ pobytu pracovníka na pracovi²ti v délce 2 000 hodin
za 12 m¥síc·. V p°ípad¥ odli²né doby pobytu pracovníka na pracovi²ti musí být pouºit £asový
integrál objemové aktivity radonu odpovídající dob¥ pobytu.
Na pracovi²tích, na nichº bylo zji²t¥no p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ OAR, je nutné na základ¥
opakovaného m¥°ení a stanovení efektivní dávky posoudit, zda u osob zde pracujících
m·ºe být p°ekro£ena hodnota efektivní dávky 6 mSv za 12 m¥síc·. P°i provád¥ní opakovaného
m¥°ení se zohled¬ují výsledky prvního m¥°ení a jejich hodnocení. Na základ¥ výsledk· prvního
m¥°ení £asto mohou být identikovány nejistoty, pot°eba provést dopl¬ující ²et°ení, roz²í°it po£et
m¥°icích míst. Základní pouºívanou metodou m¥°ení je ro£ní integrální m¥°ení OAR dopln¥né
o alespo¬ týdenní kontinuální m¥°ení pr·b¥hu OAR na pracovi²ti. Je-li moºné identikovat v¥t²í
po£et odli²ných reºim·, kdy lze o£ekávat podstatn¥ odli²né hodnoty OAR, doporu£uje se provést
²et°ení za v²ech t¥chto reºim·. Z d·vod· posouzení sezónních variací OAR se v¥t²inou osv¥d£uje
týdenní m¥°ení opakovat b¥hem roku dvakrát - v topné sezón¥ a mimo ni, resp. v letním a zimním
období.
asový integrál OAR (Ipobyt ) v dob¥ pobytu pracovníka v m¥°eném prostoru po dobu jednoho
roku se stanoví (odhadne) ze známého ro£ního integrálu OAR (Icelk ) stanoveného z m¥°ení integrálním detektorem a z pom¥ru £asového integrálu OAR (ipobyt ) v dob¥ pobytu pracovníka
v m¥°eném prostoru po dobu kontinuálního m¥°ení a £asového integrálu OAR (icelk ) odpovídajícího dob¥ celého kontinuálního m¥°ení ze vztahu

Ipobyt = Icelk ·

ipobyt
icelk

Za p°edpokladu, ºe pobyt v délce 2000 hodin (t. j. obvyklá ro£ní pracovní doba) v prostoru
s pr·m¥rnou hodnotou OAR 1000 Bq · m−3 (£asový integrál = 2 M Bq · h · m−3 ) vede k efektivní
dávce v d·sledku inhalace radonu a produkt· jeho p°em¥ny E = 6 mSv, se efektivní dávka p°i
dob¥ pobytu T v prost°edí s objemovou aktivitou radonu av,Rn stanoví ze vztahu:

E=

av,Rn · T
· 6mSv
2M Bq · h · m−3
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kde E je ro£ní efektivní dávka v mSv, av,Rn je nam¥°ená pr·m¥rná objemová aktivita radonu
v ·m−3 a T je doba pobytu pracovníka v hodinách.
P°edpoklad, ºe £asový integrál OAR = 2M Bq · h · m−3 vede k efektivní dávce 6 mSv, je moºno
pouºít pouze tehdy, jestliºe se faktor nerovnováhy F mezi radonem a jeho krátkodobými produkty
p°em¥ny blíºí hodnot¥ 0,4. Pokud se o£ekává podstatn¥ odli²ný faktor nerovnováhy (nap°. z d·vodu vysoké ventilace prostoru m·ºe být F men²í neº 0,1 nebo naopak v prostorech nev¥traných
s velkou koncentrací aerosol· m·ºe být F v¥t²í neº 0,7), p°ichází v úvahu zp°esn¥ní efektivní
dávky na základ¥ m¥°ení ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR; aekv,Rn ). Tento postup
je vhodný zejména tehdy, kdy se hodnota F o£ekává v¥t²í neº 0,7 a standardní postup skute£nou
efektivní dávku podhodnocuje.
Jsou-li k dispozici výsledky m¥°ení EOAR i OAR pro stejné období, lze ur£it faktor nerovnováhy
F pro dané pracovi²t¥ a pouºít jej pro p°epo£et dávky podle vztahu

E=

av,Rn · T · F
· 20mSv
2, 5M Bq · h · m−3

kde E je ro£ní efektivní dávka v mSv, av,Rn je nam¥°ená pr·m¥rná objemová aktivita radonu
v Bq · m−3 , T je doba pobytu pracovníka v hodinách a F je faktor nerovnováhy zji²t¥ný pro
dané pracovi²t¥.
Vý²e uvedené výpo£ty efektivní dávky jsou zaloºeny na p°edpokladu, ºe parametry týkající se
produkt· p°em¥ny radonu ve vdechovaném vzduchu, které mohou výrazn¥ ovlivnit výslednou
efektivní dávku (velikostní spektrum aerosol·, kondenza£ních jader, jejich koncentrace, vlhkost
vzduchu apod.), se p°íli² neli²í od obvyklých hodnot t¥chto parametr· v bytech. Ne vºdy je tento
p°edpoklad spln¥n. Jestliºe se nap°. velikostní spektrum aerosol· na pracovi²ti významn¥ li²í od
typického velikostního spektra aerosol· v bytech, m¥l by být do vztah· pro výpo£et efektivní
dávky v£len¥n odpovídající korek£ní faktor.
Odli²né expozi£ní podmínky je vhodné ²et°it zejména u následujících skupin pracovi²´:

• bezpra²ná prost°edí p°írodní i um¥le vytvo°ená bez nucené vým¥ny vzduchu (jeskyn¥ a
obdobná pracovi²t¥ v podzemí),
• prost°edí s niº²í pra²ností a vy²²í vlhkostí (nap°. kryté plovárny, úpravny vody, láze¬ská
za°ízení apod.),
• pracovi²t¥ s nucenou vým¥nou vzduchu a pracovi²t¥ s tzv. pra£kami vzduchu.
V jeskyních a na obdobných pracovi²tích se pro kaºdé pracovi²t¥ stanovuje tzv. individuální
jeskynní faktor (j), a to na základ¥ výsledku stanovení podílu volné frakce objemové aktivity
produkt· p°em¥ny radonu (fp) v ovzdu²í pracovi²t¥. Pokud není individuální jeskynní faktor pro
pracovi²t¥ stanoven, pouºívá se vzhledem k zásadám radia£ní ochrany konzervativn¥ jeskynní
faktor j = 2, který odpovídá podílu volné frakce p°ibliºn¥ 20 %.
Na pracovi²tích, na nichº byla u n¥kterých osob zji²t¥na moºnost p°ekro£ení hodnoty
efektivní dávky 6 mSv za 12 m¥síc·, se pracovi²t¥ stává pracovi²t¥m ve smyslu  97 odst.

1 zákona a je zde nutné plnit poºadavky  97 odst. 2 zákona, tj. uplat¬ovat limity pro radia£ní
pracovníky, vymezit pracovi²t¥ nebo jeho £ást, kde m·ºe efektivní dávka pracovníka p°ekro£it
hodnotu efektivní dávky 6 mSv za rok, provád¥t kaºdoro£n¥ pou£ení pracovník· o radia£ním
riziku na pracovi²ti, zpracovat pokyny pro práci na pracovi²ti v£etn¥ pokyn· pro její bezpe£né
provád¥ní, zajistit zpracování postupu monitorování a zajistit vedení dokumentace o rozsahu a
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zp·sobu zaji²t¥ní radia£ní ochrany. Na takových pracovi²tích je pak nezbytné provád¥t kaºdoro£n¥ opakované m¥°ení a stanovení efektivních dávek, dokud se neprokáºe, ºe u ºádného
pracovníka nem·ºe dojít k p°ekro£ení efektivní dávky 6 mSv/rok.

Ustanovení  66 zákona stanoví pro pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z radonu poºadavek provád¥t optimalizaci radia£ní ochrany a p°ijímat opat°ení ke sníºení ozá°ení zji²t¥ného m¥°ením.
Proto je moºné, ºe v d·sledku p°ijímaných opat°ení se míra ozá°ení pracovník· na pracovi²ti
bude m¥nit (sniºovat). Paraleln¥ se na pracovi²ti provádí m¥°ení a stanovování dávek pracovník·,
jejichº výsledky postupn¥ odráºejí efektivitu p°ijímaných opat°ení.
Jestliºe na pracovi²ti není zji²t¥na moºnost p°ekro£ení hodnoty efektivní dávky 6 mSv za 12 m¥síc· u ºádného pracovníka, nemusí se na pracovi²ti v dal²ích letech provád¥t m¥°ení ani stanovování efektivních dávek, pokud nedojde ke zm¥n¥ pracovních podmínek, organizace nebo reºimu
práce nebo k úprav¥ pracovi²t¥, v£etn¥ zm¥ny ventilace ( 93 odst. 3 vyhlá²ky).
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P°íloha A
Legislativa: p°ehled

Následující tabulka (A.1) shrnuje nejd·leºit¥j²í ustanovení nové atomové legislativy v souvislosti
s ozá°ením z p°írodního zdroje.
Tabulka A.1: P°ehled hlavních ustanovení atomového zákona k ozá°ení z p°írodního zdroje

AZ  Odstavec/
písmeno
93

1
2

94

1
2

95

1

96

2, 3
4, 5
1
2

97

1
2

98

1
2

99

3
1
2
3

Obsah
denuje pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
stanoví povinnosti pro provozovatele pracovi²t¥ s moºností zvý²eného
ozá°ení z p°írodního zdroje
denuje pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z p°írodního zdroje
stanoví povinnosti pro provozovatele pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením
z p°írodního zdroje
stanoví povinnosti pro uvol¬ování RL z pracovi²t¥ s materiálem se
zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu
stanoví, kdy lze uvol¬ovat RL bez povolení Ú°adu
stanoví povinnosti p°i uvol¬ování RL bez povolení Ú°adu
denuje pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením z radonu
stanoví povinnosti pro provozovatele pracovi²t¥ s moºným zvý²eným
ozá°ením z radonu
denuje pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením z radonu
stanoví povinnosti pro provozovatele pracovi²t¥ se zvý²eným ozá°ením
z radonu
stanoví povinnost zaji²t¥ní stanovení RIP pro nové stavby a p°ístavby
stanoví povinnost zaji²t¥ní m¥°ení radonu v p°ípad¥ provád¥ní zm¥n
dokon£ené stavby
stanoví, kdy není t°eba stanovovat RIP
stanoví povinnosti vlastníka budovy s obytnou nebo pobytovou místností v p°ípad¥ p°ekro£ení referen£ní úrovn¥
stanoví povinnosti m¥°ení OAR vlastníka budovy slouºící ²kole, ²kolce
apod.
stanoví povinnosti vlastníka budovy s obytnou nebo pobytovou místností podle bodu 2 v p°ípad¥ p°ekro£ení referen£ní úrovn¥
pokra£ování na dal²í stránce . . .
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. . . tabulka A.1 pokra£ování

AZ  Odstavec/
písmeno
4

100
101

1
2
1
2
3

103
235

1
2

10
21
87
88

1 aº 4
1
2

1
2
3
4

89

1
2a3
5

90

1a2

91

1
3

92

4

Obsah
stanoví povinnosti vlastníka budovy s obytnou nebo pobytovou místností v p°ípad¥ p°ekro£ení stanoveného ro£ního pr·m¥ru OAR
stanoví, kdy nesmí být pitná voda dodávána pro ve°ejnou pot°ebu a
na trh v R
stanoví povinnosti dodavatele vody, výrobce a dovozce balené vody
stanoví, kdy nesmí být stavební materiál dodáván na trh
stanoví povinnosti výrobce a dovozce stavebního materiálu
stanoví podmínky pro systematická (opakovaná) m¥°ení stavebního
materiálu
stanoví pravidla pro poskytování dotací v p°ípad¥ n¥kterých existujícícch expozi£ních situacích
stanoví termín oznámení pracovi²t¥ s moºností ozá°ení z p°írodního
zdroje Ú°adu
stanoví povinnosti provozovatele pracovi²t¥ v podzemním nebo 1.
nadzemním podlaºí budov podle par 96 odst. 2
zpro²´ovací úrovn¥ aktivity, viz také p°íloha 7
veli£iny d·leºité z hlediska radia£ní ochrany - vý£et
skute£nosti d·leºité z hlediska radia£ní ochrany - vý£et
denuje pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu - vý£et
stanovuje zp·sob m¥°ení za ú£elem stanovení osobních dávek pracovníka na pracovi²ti s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
denuje úrovn¥ k posouzení p°ekro£ení na pracovi²ti s materiálem se
zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu
denuje povinnosti pro pracovi²t¥ s materiálem se zvý²eným obsahem
p°írodního radionuklidu p°i p°ekro£ení stanovené úrovn¥
stanovuje, kdy nemusí být stanovovány osobní dávky pracovníka na
pracovi²ti s materiálem se zvý²eným obsahem p°írodního radionuklidu
denuje dobu archivace údaj· získaných m¥°ením na pracovi²ti s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
poskytuje vý£et informací, které musí být o pracovi²ti s moºností
zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje sd¥lovány Ú°adu
stanovuje dobu archivace pro informace o pracovi²ti s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
stanovuje postupy pro optimalizaci RO na pracovi²ti s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
stanovuje vý£et situací, za kterých je nutno provád¥t m¥°ení a hodnocení obsahu radionuklid· v RL uvol¬ované z pracovi²t¥ s moºností
zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
denuje obsah vnit°ního p°edpisu pro nakládání s RL uvol¬ovanou
z pracovi²t¥ s moºností zvý²eného ozá°ení z p°írodního zdroje
stanovuje £asový limit odevzdávání protokol· Ú°adu
stanovuje podmínky pro za°azení pracovi²t¥ mezi pracovi²t¥ s moºným zvý²eným ozá°ením od radonu, viz p°íloha 25
pokra£ování na dal²í stránce . . .
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. . . tabulka A.1 pokra£ování

AZ  Odstavec/
písmeno
93

1 aº 4

94

1 aº 5

95

1a2

96

1 aº 2
3
4 aº 6
1

97

2
3
98
99
100
101
102

103

a

Obsah
denuje podmínky pro výpo£et efektivní dávky pro pracovníka na
pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením od radonu
denuje archivaci a p°edávání informací o pracovi²ti s moºným zvý²eným ozá°ením od radonu Ú°adu
denuje, kdy musí být a jak provedena optimalizace na pracovi²ti
s moºným zvý²eným ozá°ením od radonu
stanovuje obecné povinnosti pro stanovení RIP
denuje zp·sob vyhodnocení výsledk· s odkazem na p°ílohu 26
denuje stanovení úrovn¥ RIP v závislosti na výsledcích m¥°ení
stanoví referen£ní úrovn¥ pro p°írodní ozá°ení uvnit° budovy s obytnou nebo pobytovou místností
stanoví hodnotu ro£ního pr·m¥ru koncentrace radonu, p°i jejimº p°ekro£ení je majitel povinnen provést opat°ení
denuje opat°ení, pro které musí vlastník budovy p°i p°ekro£ení referen£ní úrovn¥ zváºit ú£elnost
paragraf se zabývá ochranou p°ed p°írodními radionuklidy ve vod¥ a
upozor¬uje na p°ílohu 27, která stanoví nejvy²²í p°ípustné hodnoty,
referen£ní úrovn¥ a zp·sob a rozsah systematického m¥°ení v£etn¥
stanovení indikativní dávky
denuje rozsah evidence výsledk· m¥°ení obsahu p°írodních radionuklid· ve vod¥ pro ve°ejnou pot°ebu a ve vod¥ balené, dobu jejího
uchovávání a pravidla pro p°edávání údaj· Ú°adu
obsahuje vý£et opat°ení pro dodavatele
denuje referen£ní úrove¬ pro stavební materiál, index hmotnostní
aktivity a jeho význam, pravidla pro systematické m¥°ení a hodnocení obsahu p°írodních radionuklid· ve stavebním materiálu, stanovení efektivní dávky z uºívání materiálu pro reprezentativní osobu a
pod.
denuje pravidla pro rozsah evidence výsledk· m¥°ení obsahu p°írodních radionuklid· ve stavebním materiálu, dobu jejího uchovávání a
pravidla pro p°edávání údaj· Ú°adu

128

