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Jednou z nejdůležitějších složek Radiační monitorovací sítě (RMS) České republiky je
teritoriální síť termoluminiscenčních dozimetrů (TLD). V současné době probíhá modernizace
dozimetrie a přístrojového vybavení této sítě. Referát shrnuje jednak dosavadní zkušenosti s použitím
TLD v RMS, a jednak výsledky získané při testování nových přístrojů a dozimetrů.
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Úvod
V posledních 4 letech došlo k výraznému útlumu těžby a zpracování uranové rudy v České

republice, a to na všech uranových lokalitách. Na území příbramského okresu těžba a zpracování
uranové rudy definitivně skončily a v oblasti začala probíhat likvidace pozůstatků činnosti uranového
průmyslu.

Řez uranovým ložiskem Příbram je uveden na obr.1, dobývací prostory jsou vyznačeny na
mapce na obr.2.

V souvislosti s likvidačními pracemi je nutno vymezit přetrvávající zdroje znečištění životního
prostředí a zajistit jejich monitorování včetně průběžného upřesňování vlivu na obyvatelstvo v dotčené
oblasti. Nedílnou součástí dozoru v. období likvidace je posuzování a kontrola prováděných asanačních
prací a dohled nad tím, aby dlouhodobé potenciální zdroje znečištění zůstaly pod odborným dozorem.

Trvalým a nejzávažnějším pozůstatkem těžby uranové rudy jsou odvály hlušinového materiálu
(na Příbramsku zabírající plochu téměř 1 300 000 nř) s hmotnostní aktivitou radionuklidů uran -
radiové řady v rozsahu 100-2 000 Bq.kg'1.

V důsledku činnosti uranového průmyslu se zhoršila i kvalita povrchových vod a stav vodotečí
v oblasti. Další zdroje ozáření obyvatel souvisely výhradně s těžbou a v současné době již neexistují
(výdušné jámy) nebo proběhla jejich dekontaminace a asanace (překladiště a přepravní trasy uranové
rudy).
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