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Príhovor 

Vážené kolegyne a vážení kolegovia, 

XXXIX. ročník česko-slovenských stretnutí odborníkov v radiačnej ochrane, 

riešiteľov výskumných úloh a pedagogických pracovníkov, prebieha v období 

významných zmien v tejto vednej disciplíne, keď paralelne s obrovským a 

dynamickým rozvojom metód aplikujúcich ionizujúce žiarenie vo všetkých odvetviach 

vedy, techniky a medicíny, sa stále viac dostáva do popredia zabezpečenie kvality a 

optimalizácia ožiarenia, kultúra bezpečnosti a etické a spoločenské problémy spojené 

so záujmom širokej verejnosti najmä o možné riziká poškodenia zdravia pri tzv. 

nízkych dávkach pod 100 mSv. 

 Za základ uvedených zmien sa považuje Odporúčanie Medzinárodnej Komisie 

pre rádiologickú ochranu ICRP č. 103/2007, ktorého hlavnou charakteristikou bola 

aktualizácia radiačných a tkanivových váhových faktorov a radiačnej ujmy, s využitím 

najnovších rádiobiologických a fyzikálnych vedeckých informácií, zmena prístupu k 

ochrane výlučne pomocou expozičných situácií, posilnenie princípu optimalizácie, ako 

aj rozvoj ochrany životného prostredia . Zhodnotenie nových poznatkov a vedeckých 

informácií o zdravotných účinkoch, ktoré sú dôsledkom expozície Rn a jeho 

produktmi premeny v pobytových priestoroch viedlo medzinárodné inštitúcie k 

ustanoveniu nových referenčných úrovní, k zníženiu smerných hodnôt pre nápravné 

opatrenia a k zvýšeniu aktivít v oblasti informovanosti obyvateľstva, ako aj riešenia 

problematiky radónu v pobytových a pracovných priestoroch na národnej úrovni.  

Okrem významných štandardov radiačnej ochrany, zakotvených v dokumente 

MAAE (BSS, 2014), je pre členské štáty EU smerodajná Direktíva 2013/59/Euratom, 

ktorej implementácia do slovenskej legislatívy sa v súčasnosti realizuje. Návrh 

samostatného zákona o radiačnej ochrane je určitým vyvrcholením navrhnutých 

zmien v radiačnej ochrane aj v našich podmienkach, keď nás je málo a v porovnaní s 

inými krajinami v EU sme prístrojovo i personálne značne poddimenzovaní. Z toho 

dôvodu sme ako „motto“ tohoročného DRO uviedli predovšetkým diskusiu k 

očakávaným zmenám, ktoré už čoskoro budeme musieť aplikovať v systéme radiačnej 

ochrany a to vo vzťahu ku všetkým expozíciám ionizujúcemu žiareniu  z akéhokoľvek 

zdroja žiarenia, bez ohľadu na jeho veľkosť a pôvod. Aj keď príprava rozsiahleho 

zákona bola určite veľmi náročným a zodpovedným procesom, skutočnosť, že 

akademická obec na Slovensku mala veľmi málo možností sa v dostatočnom 

predstihu oboznámiť s obsahom zákona a ešte menej príležitostí do neho zasahovať, 

je  v značnom rozpore s jedným z dôležitých záverov ICRP aj Smernice EU, etablovať 
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do radiačnej ochrany jednotné etické základy, ktoré vyzývajú na väčšiu otvorenosť, 

transparentnosť a aktívne zapojenie odborníkov z praxe , formou verejnej diskusie 

(„public understanding“), argumentáciou a predovšetkým odbornou výchovou.  

Hlbšie pochopenie mechanizmov pôsobenia ionizačného žiarenia na ľudský 

organizmus viedlo k niekoľkým zmenám. Jednou z prvých výrazných zmien bolo 

nahradenie pojmu ,,nestochastické účinky“ pojmom ,,deterministické účinky“ a 

prijatie termínu ,,tkanivové reakcie“ ako náhradu pre označenie deterministických 

účinkov. Prítomnosť tkanivových reakcií, aj s neskorou manifestáciou, je zrejmá 

najmä v skupine biologických účinkov ionizačného žiarenia na očnú šošovku, ktoré 

prešli najväčšími zmenami vo vnímaní rádiosenzitivity a platí pre ne, že ich prahové 

dávky sú nižšie ako sa doteraz predpokladalo. Za zmienku tiež stojí návrh operačných 

veličín pre vonkajšie ožiarenie, ktoré ICRU predložilo k pripomienkovaniu a ktoré 

zásadným spôsobom menia spôsob definície týchto veličín , dosiaľ vzťahovaných k 

dávkovému ekvivalentu v určitej hĺbke hypotetickej ICRU gule, po novom 

definovaných ako rádiometrické veličiny v určitom bode v priestore, ktoré sa 

pomocou konverzných faktorov prepočítavajú na veličiny RO pre široké paralelné 

zväzky žiarenia dopadajúce na ľudské telo.  

Už z tohto krátkeho prehľadu je vidieť, že v rámci konferencie očakávame 

cieľavedomú odbornú diskusiu, poučenie zo zaujímavých výsledkov bádania v rôznych 

odvetviach radiačnej ochrany, pozorné sledovanie bohato zastúpenej súťaže mladých 

a noviniek našich vystavovateľov. V priebehu konferencie želáme všetkým 

účastníkom veľa pekných zážitkov, nových poznatkov a plodných diskusií , príjemnú 

atmosféru a blahodarný vplyv tatranského prostredia.  

Nakoniec by som rada poďakovala organizátorom konferencie za námahu 

spojenú s prípravou konferencie, predsedajúcim i prednášajúcim za ich príspevky a 

personálu Kongresového Centra SAV za ústretovosť pri zabezpečovaní pobytu. 

 
 

Denisa Nikodemová 
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Nové legislatívne predpisy pre zabezpečenie radiačnej 

ochrany pri použití zdrojov ionizujúceho žiarenia v medicíne 

Karol Böhm 

Úrad verejného zdravotníctva SR  

karol.bohm@uvzsr.sk 

Smernica Európskej komisie č. 

2013/59/EURATOM, ktorou sa stanovujú 

základné bezpečnostné požiadavky na 

zabezpečenie radiačnej ochrany, upravuje 

zabezpečenie radiačnej ochrany pracovníkov 

so zdrojmi žiarenia a obyvateľov vo všetkých 

oblastiach využívania zdrojov ionizujúceho 

žiarenia. Uvedená smernica rieši aj 

zabezpečenie radiačnej ochrany pri používaní 

zdrojov ionizujúceho žiarenia v medicíne. 

Smernica Európskej komisie upravuje 

požiadavky na radiačnú ochranu, ale svojim 

rozsahom a ustanoveniami v oblasti 

využívania zdrojov žiarenia v zdravotníctve 

(tzv. „lekárske ožiarenie“) zasahuje tiež do 

pôsobnosti ďalších právnych predpisov v 

oblasti zdravotníctva, ktoré bolo potrebné 

novelizovať a upraviť, prípadne vydať nové. 

Nakoľko tieto oblasti nespadajú do 

pôsobnosti orgánov radiačnej ochrany a sú 

mimo ich kompetenciu, vzhľadom na to, že 

ustanovenia smernice sa týkajú nielen 

radiačnej ochrany ale aj klinického využívania 

zdrojov ionizujúceho žiarenia v zdravotníctve, 

bolo nevyhnutné pri príprave nového zákona 

o radiačnej ochrane novelizovať súčasne 

zákon č. 576/2004 o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti a službách súvisiacich s 

poskytovaním zdravotnej starostlivosti a 

zákon č. 578/2004 o poskytovateľoch 

zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych 

pracovníkoch a stavovských organizáciách v 

zdravotníctve a pripraviť sériu vykonávacích 

predpisov nielen k zákonu o radiačnej 

ochrane ale aj k zákonom, ktoré upravujú 

poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V 

príspevku budú prezentované zmeny 

existujúcich právnych predpisov v oblasti 

radiačnej ochrany pri lekárskom ožiarení a 

nové požiadavky na výstavbu a prevádzku 

zdravotníckych pracovísk so zdrojmi žiarenia, 

ochranu zdravia pacientov, požiadavky na 

prístrojovú techniku používanú pri lekárskom 

ožiarení a na skúšky rádiologickej prístrojovej 

techniky. Súčasťou prezentácie budú aj nové 

medzné dávky a referenčné úrovne pre 

optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov a 

sprevádzajúcich osôb pri lekárskom ožiarení a 

dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú na 

biomedicínskom výskumnom programe 

spojenom s ožiarením. 



I. Ochrana pred žiarením, dôsledky implementácie direktívy EU2013/59 v ČR a SR 

 
12

Filozofia dávkových obmedzení – dose constraints v 

euroBSS smernici 

Pavol Ragan  

METRA s.r.o., SR  

pavolragan@gmail.com 

Koncept medznej dávky bol zavedený v roku 

1990 v publikácii ICRP 60 na zabezpečenie, 

aby optimalizácia nespôsobovala nerovnosti 

– možnosť, že niektorí jednotlivci obdržia 

dávky podstatne vyššie ako priemer. Napriek 

tomu, že to nie je nová vec a v RO funguje 

temer 30 rokov, často nie je plne pochopený 

a chápe sa ako určitý typ limitu ožiarenia. 

Prezentácia podrobne rozoberá definíciu 

medznej dávky a konzekvencie z toho 

plynúce.
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Návrh nových národných diagnostických referenčných 

úrovní a ich význam v procese optimalizácie lekárskeho 

ožiarenia 

Denisa Nikodemová1, Dušan Šalát2, Martina Horváthová3, Karol Böhm4  

1Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR  
2IFBLR, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, SR 

3Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, SR 
4Úrad verejného zdravotníctva SR 

denisa.nikodemova@szu.sk 

Medzinárodné a národné štúdie radiačnej 

záťaže pacientov pri rôznych typoch vyšetrení 

v diagnostickej a intervenčnej rádiológii a v 

nukleárnej medicíne poukazujú na veľmi 

vysoké rozdiely medzi rôznymi pracoviskami. 

Z hľadiska optimalizácie ožiarenia pacientov 

je preto nevyhnutné mať k dispozícii 

ukazovateľ, pomocou ktorého je možné 

identifikovať veľkosť ožiarenia a úroveň 

zabezpečenia radiačnej ochrany. V klinickej 

praxi sa na optimalizáciu ožiarenia pacientov 

pri diagnostických rádiologických výkonoch 

využívajú referenčné hodnoty dopadových 

dávok alebo dávok obdržaných pacientom - 

diagnostické referenčné úrovne (DRÚ). DRU 

sa vzťahujú na vyšetrenie štandardného 

dospelého pacienta, pri použití štandardného 

vyšetrovacieho postupu a ich trvalé 

prekračovanie je v klinickej praxi neprípustné. 

Pri vyšetreniach v nukleárnej medicíne sú 

DRÚ stanovené ako celková aktivita 

špecifického rádiofarmaka aplikovaného 

pacientovi.  Nové diagnostické referenčné 

úrovne zohľadňujú aktuálny stav používaných 

vyšetrovacích postupov a úroveň vybavenia 

zdravotníckych pracovísk prístrojovou 

technikou používanou na poskytovanie 

zdravotnej starostlivosti v špecializačnom 

odbore rádiológia a nukleárna medicína a 

zohľadňujú vekové skupiny pacientov a 

hmotnosť jednotlivcov v definovanej vekovej 

skupine.  V príspevku budú diskutované 

návrhy národných DRÚ, ktoré boli navrhnuté 

na základe výsledkov sledovania veľkosti 

dávok pacientov v Slovenskej republike 

pomocou systému archivácie DQC, 

dostupných výsledkov európskych projektov 

(DATAMED, ORAMED, EURADOS) a na 

základe štúdií v iných krajinách Európskej 

únie (Veľká Británia, Nemecko, Fínsko, Česká 

republika atď.). DRÚ budú vydané formou 

Opatrenia Ministerstva zdravotníctva, ako 

vykonávací predpis nového zákona o 

radiačnej ochrane.  Súčasťou prezentácie sú 

aj operačné veličiny, pomocou ktorých sú 

definované jednotlivé DRÚ, ako aj otázka 

postupu prípravy a stanovenia miestnych 

diagnostických referenčný úrovní na 

jednotlivých pracoviskách a spôsob ich 

hodnotenia v klinickej praxi, ako súčasť 

procesu optimalizácie ožiarenia pri 

jednotlivých typoch vyšetrení. 
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Ozáření obyvatelstva v důsledku radiodiagnostických 

vyšetření: Oprávněné znepokojení ze současných trendů 

Jozef Sabol  

PAČR, Praha, ČR 

j.sabol44@gmail.com 

Ještě před asi 20-30 lety se celosvětový 
průměr ročního ozáření obyvatelstva se 
pohyboval kolem 0,4 mSv a představoval 
méně než 15 % z celkové radiační zátěže 
jednotlivé osoby. V té době i v 
nejvyspělejších zemích toto ozáření vesměs 
nepřekročilo hodnotu 0,6 mSv/r.  V 
posledních desetiletích však došlo ke 
značnému nárůstu ozáření populace, což je 
zřetelné zejména z údajů o situaci v USA, kde 
již v r. 2006 efektivní dávka obyvatel z 
lékařských aplikací překročila úroveň 
radiačního pozadí.  Lze oprávněně usuzovat, 
že dnes jsou v podstatě obdobné poměry i v 
dalších vyspělých zemích, tj. roční ozáření z 
diagnostických vyšetření se pohybuje kolem 
3-4 mSv/r. Pokud se přístupy k 
radiodiagnostickým vyšetřením nějak 
zásadně nezmění, v dohledné době můžeme 
očekávat, že v některých zemích může 
průměrná úroveň lékařského ozáření 
dosáhnout až 5-7 mSv/r. Takovou výši 
ozáření bychom již neměli tolerovat, a proto 
by měly být podniknuty všechny dostupné 
kroky k tomu, aby se takovému riziku 
zabránilo. Při lékařském ozáření musíme 
přihlédnout k některým hlavním důvodům, 

které se podílejí na neúměrně vysokém 
ozáření obyvatelstva: 1. Moderní modality 
(stále dostupnější) charakterizované vesměs 
vysokou dávkou, včetně kombinace CT a PET, 
resp. SPECT, 2. Ne zcela optimální nastavení 
parametrů, údržba a kontrola kvality 
přístrojů, 3. Nedostatečně vyškolení indikující 
lékaři, kteří ne vždy dokáží rozlišit mezi 
jednotlivými modalitami z hlediska ozáření, 4. 
Informovaný souhlas pacienta se často stává 
pouhou formalitou, 5. Tzv. obranná medicína 
(defensive medicine), kdy lékaři volí někdy 
raději radiační metodu, aby se jim to později 
nevyčítalo, když se ukáže, že takové vyšetření 
by pacientovi možná pomohlo, 6. 
Ekonomické důvody, které někdy nutí 
nemocnice a kliniky (zejména soukromé) k 
tomu, aby pomocí drahých přístrojů vyšetřily 
pokud možno co nejvíce pacientů s cílem 
vyššího zisku i amortizace přístrojového 
parku,  7. Naléhání samotných pacientů nebo 
jejich příbuzných na vyšetření pomocí 
moderních přístrojů, ačkoli k takovému 
vyšetření nejsou skutečné důvody, 8. 
Komplikovaná kvantifikace ozáření pomocí 
složitě definovaných a v praxi těžko 
monitorovatelných veličin. 
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Nemoci z povolání u horníků uranových a rudných dolů v ČR 

způsobené expozicí ionizujícímu záření v období 2002-2016 

Tomáš Müller  

SÚRO v.v.i., ČR  

tomas.muller@suro.cz 

Posuzování nároků na přiznání nemoci z 

povolání způsobenou expozicí ionizujícímu 

záření na pracovišti se většinou týká 

pracovníků s anamnézou práce v podzemí 

uranových nebo jiných rudných dolů s 

vysokými objemovými aktivitami radonu a 

jeho produktů přeměny v ovzduší. Mimo 

tento okruh pracovníků jsou případy 

zdravotních poruch a onemocnění 

předkládaných k posouzení jako NzP 

způsobená i. z. ojedinělé. Pouze malá část z 

těchto případů je v závěru řízení kvalifikována 

jako nemoc z povolání.  

Skoro u všech onemocnění, která byla 

předložena k posouzení, se jednalo o 

zhoubné nádory. Podstatnou část z těchto 

zhoubných nádorů tvoří rakovina plic. 

Rozhodování o nemoci z  povolání vychází z  

pravděpodobnostního přístupu posuzování 

založeném na stanovení podílu příčinné 

souvislosti (PPS) ozáření na vzniku 

onemocnění (např. metodické opatření č. 15 

Věstníku ministerstva zdravotnictví ČR, 

částka 9, 1998). Nemoc z povolání je právní 

pojem, který zakládá nárok na odškodnění. 

Sdělení podává souhrnnou informaci o všech 

posuzovaných případech nemocí z povolání u 

horníků uranových a rudných dolů v České 

republice v období 2002 – 2016. Ve 

sledovaném období bylo každý rok 

předloženo k posouzení podmínek vzniku 

onemocnění 20 – 80 případů. Ve většině 

případů šlo o rakovinu plic. Druhou 

nejpočetnější skupinu diagnos tvořily 

rakoviny kůže (non-melanoma skin cancers). 

Třetí skupinou byly leukémie. Ostatní 

diagnosy se vyskytují sporadicky.  

Z posuzovaných onemocnění splňuje kritéria 

přiznání nemoci z povolání polovina až 

třetina posuzovaných případů. Z toho většinu 

tvořila rakovina plic. Podíl rakoviny plic u 

přiznaných nemocí z povolání má v 

posledních letech klesající tendenci. Následují 

rakoviny kůže (basaliomy a spinaliomy). Jejich 

podíl na počtu přiznaných nemocí z povolání 

má naopak rostoucí tendenci. Od roku 2014 

jich bylo dokonce více než rakovin plic. Na 

třetím místě jsou leukémie (0 - 1 případ za 

rok).
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Konverze expozice radonu na efektivní dávku 

Ladislav  Tomášek   

SÚRO v.v.i., ČR  

ladislav.tomasek @suro.cz 

Otázka konverze expozice radonu na 

efektivní dávku je podstatná pro radiační 

ochranu. Konktrétní hodnoty konverze lze 

odvodit z epidemiologických studií nebo z 

dozimetrických modelů. V prvním případě 

jsou porovnávány koeficienty rizika, které 

byly odvozeny v epidemiologických studiích. 

V druhém případě se vychází z biokinetických 

a dozimetrických modelů. Prezentace zahrne 

oba přístupy, jak jsou uvažovány v posledním 

doporučení ICRP 126 z roku 2014. Podle 

epidemiologického přístupu je nominální 

koeficient pro profesionální expozice 0.0005 

při expozici 1 WLM, což odpovídá konverzi 12 

mSv/WLM. Pro profesionální expozice 

dozimetrický přístup pak vede ke 

koeficientům 10-11 mSv/WLM v závislosti na 

parametrech dozimetrických modelů, 

zejména podílů nevázané složky aerosolu. 

Pro expozice v domech jsou konverzní 

koeficienty 12-17 mSv/WLM, přičemž podíl 

nevázané složky je podstatný parametr. 
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Porovnanie osobných monitorov ožiarenia očných šošoviek 

Marko Fülöp1,  Pavol Ragan1, Dušan Solivajs2, Ľubomír Dobiš3, Boris 

Remenec3, Daniel Baček4, Peter Vlk4, Denisa Nikodemová1   

1 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR 
 2 Slovenská legálna metrológia, Bratislava, SR 

3 Slovenské elektrárne a.s. závod Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice, SR   
4 PET Centrum BIONT, a.s., Bratislava, SR 

marko.fulop@gmail.com 

Významné zníženie ročného limitu z hodnoty 
150mSv na 20mSv ožiarenia očných šošoviek 
pracovníkov so zdrojmi ionizujúceho žiarenia 
vyvolalo potrebu zvýšenia citlivosti a 
spresnenia merania osobnými monitormi. 
Jedným z prvých známych systémov je model 
EYE-D™, ktorý bol pre monitorovanie 
pracovníkov intervenčnej rádiológie 
navrhnutý v projekte ORAMED. Tento osobný 
dozimeter pozostáva z dvoch TLD MCP-7, 
ktoré sú umiestené do kapsúl s hrúbkou steny 
ekvivalentnej 3 mm mäkkého tkaniva. Každá 
kapsula je pritlačená kontaktne k lícnej kosti 
pri kútiku pravého a druhá pri kútiku ľavého 
oka. Štúdie ORAMED-u a ďalších autorov 
zároveň poukázali na možné obmedzenia pri 
použití modelu EYE-D™, vzhľadom na jeho 
smerovú závislosť pri dopade žiarenia na oko 
z väčších uhlov a pri použití v radiačných 
poliach iných ako je rtg alebo gama žiarenie. 
Cieľom prezentácie je porovnanie vlastností 
monitora EYE-D™ s ďalšími dvomi systémami, 
ktoré majú detektory TLD MCP-7 umiestnené 
na rámoch okuliarov v mieste medzi očami 
(systém S1) a nad očami (systém S2). 
Monitorovacie systémy budú hodnotené pre 
rádionuklidy používané na oddeleniach 
nukleárnej medicíny a pre radiačné polia 
neutrónov a gama žiarenia vyskytujúce sa 
v priestoroch prístupných personálu pri 
prevádzke jadrovej elektrárne v Jaslovských 
Bohuniciach. V tejto štúdii sa metódou Monte 

Carlo, kód MCNPX, simuluje hybridný 
voxelový fantóm hlavy pozostávajúci zo 
Zubalovho voxelového fantómu hlavy, ktorý 
má zabudované očné šošovky vytvorené 
pomocou analytických vzťahov (ORAMED). 
Hybridný fantóm hlavy je umiestnený na 
trupe štandardného človeka s dozimetrami 
monitorujúcimi osobné dávkové ekvivalenty 
HP(10), HP(0,07) a HP(3), ktoré sa často 
používajú aj na odhad veľkosti ožiarenia očnej 
šošovky pri práci v prostredí s relatívne 
homogénnym radiačným poľom. Smerové 
závislosti hodnotených troch systémov 
osobných monitorov ožiarenia očných 
šošoviek sa posudzovali pri simuláciách 
ožiarení hybridného fantómu hlavy 
ožiareného zo vzdialenosti 50cm pod rôznymi 
horizontálnymi uhlami rádionuklidmi 99mTc, 
131I, 18F, 11C, 68Ga a 90Y. V hodnotených 
systémoch osobných monitorov ožiarenia 
očných šošoviek pre použitie v prostredí JE 
boli TLD MCP-7 doplnené o TLD MCP-6 a 
simulovalo sa ožiarenie fantómu hlavy v 
rotačnej geometrii gama žiarením 
a neutrónmi, ktoré je počas prevádzky 
reaktora v hale HCČ. Prezentované predbežné 
výsledky Monte Carlo simulácií poukazujú na 
prednosti monitorov S1 a S2 v porovnaní 
s modelom EYE-D™, čo bude potrebné 
experimentálne overiť.  
Tento príspevok bol podporený projektom 
SGS17/113/OHK4/1T/17.
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Během přípravy či aplikace radiofarmak 

dochází zejména k ozáření konečků prstů, 

které přichází do těsného kontaktu se 

zářičem. Toto ozáření může v některých 

případech překročit vyšetřovací úroveň či se 

blížit dávkovému limitu. Jelikož došlo ke 

snížení ročního limitu na oční čočku, vznikla 

otázka, zda může být na pracovištích 

nukleární medicíny významné také ozáření 

oční čočky, zejména pak při manipulaci s 

pozitronovými radiofarmaky značenými 18F, 

11C nebo 68Ga. Pro monitorování radiační 

zátěže oční čočky proto byly použity brýle, na 

kterých byly umístěny termoluminiscenční 

dozimetry (TLD) na kořenu nosu (systém 1), 

dále byly TLD instalovány nad pravým a 

levým okem (systém 2) a na pravém a levém 

vnějším koutku oka (systém 3). Někteří 

pracovníci byli rovněž vybaveni rukavicemi s 

TLD pro stanovení distribuce lokálního 

ozáření kůže na rukou. Každý pracovník byl 

monitorován po dobu 1 měsíce. V příspěvku 

budou prezentovány předběžné výsledky 

ozáření oční čočky a lokálního ozáření kůže 

na rukou, které byly dosaženy v rámci 

experimentálních měření na PET pracovištích 

disponujících s radionuklidy  18F, 11C a 68Ga. 

Tento příspěvek vznikl za částečné podpory 

projektu SGS17/113/OHK4/1T/17. 
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UAV Radiation Monitoring System DRONES-G 
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Unmanned vehicles (UAV) are increasingly 

used in various industrial and scientific fields. 

They are increasingly used in various 

industrial, environmental and scientific 

sectors. The DRONES-G system is NUVIATECH 

Instruments state-off-the-art technology for 

light airborne monitoring using UAV device as 

carrier. The system offers an excellent 

performance for environmental radiation 

inspection and emergency monitoring. 

DRONES-G is designed for surveying smaller 

areas to search for potential contamination, 

investigation of uncontrolled radioactive 

sources or for working in spots with 

hazardous dose level. A wide range of 

capabilities and flexibility of use are main 

advantages for DRONES-G radiation 

monitoring applications. DRONES-G is a 

modular detection and gamma spectroscopy 

system independent from drone or UAV 

carrier operation. The system is self-

containing, self-powering and ruggedized for 

field applications. The DRONES-G system is 

divided into a Base Module and special 

Detection Modules that can be attached 

independently according to the user 

application. The NAI Gamma Spectroscopy 

Modules, Neutron Detector Module, Plastic 

Detector Module, High Dose Level GM 

Module and Air Sampler Module represent 

the modularity of the system. The basic 

communication between DRONES-G and 

ground control station is achieved through 

long range radiofrequency datalink working 

on 433MHz or optionally 868 MHz. The 

DRONES-G Base Module includes main 

control unit with local data storage (SD Card), 

RF Data Link module, small GM detector, 

external GPS module, and a LiPol battery. 

External modules are powered from base 

module and are connected through unified 

serial interface. Base Module has an USB 

interface for service or local connectivity. It is 

also equipped with special connectors for 

external modules and with auxiliary sensors 

for measurement of temperature, 

atmospheric pressure and humidity. 
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Uran a jeho dceřiné produkty přispívají k 

radiačnímu zatížení životního prostředí v 

lokalitách, ve kterých v minulosti probíhala 

těžba nebo zpracování uranových rud. V okolí 

bývalé úpravny uranových rud MAPE v 

Mydlovarech a v blízkosti hald po těžbě 

uranu u Příbrami provádí SÚRO monitoring 

226Ra, 238U a 234U již od roku 1997. Odběr 

vzorků spadu (srážky a prach) se provádí 

odběrovým zařízením o známé ploše v 

intervalech stanovených monitorovacím 

plánem. Ve spadech z okolí MAPE Mydlovary 

lze předpokládat zvýšenou aktivitu 226Ra, 

pro jeho monitorování byly vybrány lokality 

Zálužice a Plástovice nacházející se ve směru 

od MAPE k Českým Budějovicím. V okolí hald 

u Příbrami lze předpokládat náchylnost k 

navýšení aktivit všech stanovovaných 

radionuklidů, monitorování je provozováno v 

lokalitě Kamenná u Příbrami. Práce popisuje 

metodu, kterou jsou v laboratořích SÚRO 

Praha stanovovány aktivity 226Ra, 238U i 

234U v jednotlivých vzorcích spadu současně.  

Dále jsou uvedeny výsledky monitorování z 

let 2005-2017 prezentované pomocí tabulek 

a grafů. 
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Nanotechnológie sú v dnešnej dobe prítomné 

v skoro v každej oblasti ľudského života. 

Neobmedzené množstvo možných 

materiálov, ohromný potenciál uplatnenia a 

široká škále využitia vedie aj k novým 

inováciám v oblasti biomedicínskeho 

výskumu a terapie, ako aj k novým 

možnostiam zvýšeniu účinnosti rádioterapie 

alebo rádioprotekcie. V súčasnej dobe sa 

využívajú nanočastice už na viacerých 

úrovniach. Jednou z hlavných je v oblasť tzn. 

nanomedicíny, kde nanočastice slúžia ako 

nosiče pre cielenejšie a účinnejšie systémy 

podávania liečiv. V tejto oblasti sa uplatňujú 

predovšetkým materiály u ktorých je možné 

modifikovať povrch pre cielenejšie 

vychytávanie požadovaným typom buniek a 

selektívnou akumuláciou lieku na cieľových 

miestach (napr. nádorové ložisko, zápal alebo 

nepriaznivá malformácia). Medzi ďalšie 

dôležité odvetvie využitia, predovšetkým 

metalických nanočastíc, je ich kontrastovacia 

schopnosť pri medicínskych zobrazovacích 

metódach ako je MRI, CT, PET alebo  SPECT  a 

tým aj detailnejšia a kvalitnejšia diagnostika. 

Pre naše účely zatiaľ najzaujímavejšie je 

využitie nanočastíc ako možných nástupcov 

doteraz používaných rádioprotektorov. 

Rádioprotektívne látky s mechanizmom 

účinku inaktiváciou kyslíkových radikálov ako 

napríklad amifostín, vitamín E alebo 

karoteny, však majú obmedzený úspech v 

dôsledku krátkych polčasov, nedostatočná 

penetrácie do miesta radikálnej produkcie a 

náročné dávkovanie. Veľmi sľubnou 

alternatívou k daným preparátom sa javia 

nanočastice vyrobené z oxidu ceričitého, 

ktoré sa javia v poslednej dobe účinným 

rádioprotektantom pre normálne tkanivá v 

ochrane proti poškodeniu buniek 

indukovanému žiarením a to aj in vitro a in 

vivo. Naším stanoveným cieľom je práve zistiť 

účinnosť nanočastíc z kyseliny hyaluronovej 

(HA NP) voči ionizujúcemu žiareniu. Medzi 

vlastnosti tohto prirodzeného biopolyméru 

patria hlavne biokompatibilita, 

biodegradabilita, vlastné metabolická dráha v 

organizme a prítomnosť špecifických, 

povrchových receptorov zapojených do 

rozdielnych bunkových dejov. Z týchto 

dôvodov sa HA NP javia ako veľmi zaujímavá 

varianta, ktorá by mohla prispieť k 

zmierňovaniu alebo k možnej eliminácií 

radiačného poškodenia.    
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V prípade nehody jadrovoenergetického 

zariadenia alebo inej radiačnej udalosti je 

rýchle stanovenie rádionuklidov v zdrojoch 

pitnej vody jedným z kľúčových bodov 

ochrany zdravia obyvateľstva. Európske a 

slovenské právne predpisy uvádzajú 

prípustné úrovne rádioaktívnej kontaminácie 

pitných vôd pri takejto mimoriadnej radiačnej 

udalosti. Tento príspevok je zameraný na 

stanovenie vybraných rádionuklidov vo 

vodných vzorkách s použitím rýchlych metód.  

Laboratórium rádiochémie Výskumného 

ústavu vodného hospodárstva v Bratislave je 

súčasťou Radiačného monitorovacieho 

systému Slovenskej republiky ako 

pohotovostná zložka. Našou úlohou v prípade 

mimoriadnej radiačnej situácie je stanovenie 

vybraných rádionuklidov v pitných, 

povrchových vodách, vo vodárenských kaloch 

a riečnych sedimentoch. Sledovanými 

rádionuklidmi sú najmä 137Cs, 134Cs, 3H, 

90Sr a celková objemová aktivita beta.   Naše 

laboratórium má personálne a technické 

kapacity na analýzu približne 40 vzoriek pre 

stanovenie rýchlej bety, pričom doba 

prípravy vzorky je 1 hodina a doba merania 

15 minút. Túto metodiku máme overenú 

úspešnou účasťou na medzilaboratórnych 

skúškach spôsobilosti. V prípade stanovenia 

objemovej aktivity trícia, sme schopní merať 

približne 32 vzoriek denne. V núdzovom 

režime by sme pri dobe merania 30 minút 

dosiahli detekčný limit 16 Bq.l-1. Izotopy cézia 

meriame gamaspektrometricky a pri dobe 

merania 1 hodina dosiahneme detekčný limit 

0,5 Bq.l-1  pre 137Cs. Denne môžeme 

analyzovať 8 vzoriek. Rovnako, v prípade 

merania objemovej aktivity 90Sr je naše 

laboratórium schopné za deň vykonať 8 

stanovení použitím extrakcie na tuhej fáze a 

meraním kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou.
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System for measurment of artificial radiioactivity in surface 

water bodies 

Petra Valdezová, Michal Fejgl, Miroslav Hýža  
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The purpose of this contribution is to present 

a research project concerning the 

development of a system for measurement 

of artificial radioactivity in surface water 

bodies enabling rapid determination of water 

contamination. Surface water bodies cover 

about 60% of drinking water sources in the 

Czech Republic.  In case of radiation accident 

surface water bodies are particularly 

vulnerable. This susceptibility to 

contamination makes them an important 

object of continuous measurement of 

radioactivity helping state authorities to 

speed up their decision-making process. The 

initial stage of this project is devoted to the 

analysis of the Czech nuclear power plants 

radiation accident scenarios. It particularly 

focuses on the identification of radionuclides 

that are crucial in rapid accident recognition 

and their required detection limits.  Based on 

thus obtained assumptions a measurement 

system with suitable parameters will be 

developed. The aim of this project is to 

introduce a measurement system that would 

operate within the monitoring system of the 

Czech Republic. This contribution is 

supported by research program BV 

VI2VS/575. 
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Nález a záchyt radioaktivního materiálu – „Opuštěný zdroj“ 

Jan Ryba  
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Nález a záchyt radioaktivního materiálu – 

cílem příspěvku je seznámit zájemce s 

vymezením nového legislativního rámce v 

oblasti nálezů a záchytu radioaktivního 

materiálu, který vychází z atomového zákona 

č. 263/2016 Sb. Konkrétní povinnosti 

uvedené především v § 6 a § 91, jsou kromě 

praktické potřeby i implementací evropské 

direktivy, konkrétně směrnice Rady 

2013/59/Euratom, ze dne 5. prosince 2013. 

Celý proces je zaměřen především na 

prevenci vzniku situace spojené s výskytem 

tzv. opuštěného zdroje a případnou  

minimalizaci následků na zdraví osob a 

životního prostředí.  

Předvedený poster a další doprovodný 

materiál uvádí formy a rozsah přijatých 

opatření k prvotnímu zjištění přítomnosti 

opuštěného zdroje, rámcové rozdělení 

povinovaných osob a následný postup při 

vzniku podezření na výskyt zdroje ionizujícího 

záření. Nedílnou součásti je i způsob 

následné likvidace opuštěného zdroje. 
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Očné šošovky sú považované za najcitlivejšie  

orgány ľudského tela, u ktorých sa po 

ožiarení nižšími dávkami ionizujúceho 

žiarenia ako sa dosiaľ predpokladalo, 

zaznamenávajú  šošovkové opacity a vznik 

radiačne podmienenej katarakty .Riziko 

zdravotného poškodenia očných šošoviek je 

najvýznamnejšie v skupine intervenčných 

zdravotníckych pracovníkov, kardiológov, 

urológov, traumatológov, ale rizikové sú aj 

ďalšie profesie v nukleárnej medicíne pri 

príprave rádiofarmák, v jadrovom priemysle 

pri vyraďovaní  JEZ z prevádzky, alebo pri 

vykonávaní generálnych opráv. Ohrození sú 

aj pacienti stomatologických ambulancií pri 

moderných vyšetreniach pomocou CBCT 

zariadení (najmä u detí). Keďže nová 

slovenská legislatíva zavádza od 1.2.2018 

niekoľkonásobne nižší  limit pre ekvivalentnú 

dávku na očné šošovky, využili sme špeciálne 

očné dozimetre EYE-DTM, navrhnuté a 

odskúšané v rámci európskeho projektu 

ORAMED a overené  pre novú veličinu Hp(3) 

účasťou SZU Bratislava v medzinárodnom 

porovnaní realizovanom na fantóme, pre 

rôzne referenčné spektrá rtg žiarenia a pre 

zdroj žiarenia  Cs 137. V prednáške budú 

prezentované výsledky vlastných meraní 

radiačnej záťaže očných šošoviek na 

vybraných pracoviskách v SR s uplatnením 

laboratórnych metód oddelenia radiačnej 

hygieny SZU a ich porovnanie s novým 

limitom vyjadreným osobným dávkovým 

ekvivalentom Hp(3). Poukážeme tiež na 

nutnosť zvýšenia úrovne znalostí o danej 

problematike na rizikových pracoviskách, 

najmä na striktné používanie OOPP a 

pravidelné monitorovanie nielen 

celotelových dávok žiarenia, ale aj 

ekvivalentných dávok očných šošoviek.  
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V našej štúdii sme sa zaoberali 

monitorovaním radiačnej záťaže pacientov, 

podstupujúcich CT koronarografické 

vyšetrenie a následným návrhom národných 

diagnostických referenčných úrovní pre CT 

koronarografiu. Diagnostické referenčné 

úrovne predstavujú základný spôsob, ktorým 

je možné eliminovať nadmerné ožiarenie 

populácie z lekárskych expozícií. Predstavujú 

jeden z najvhodnejších spôsobov 

optimalizácie jednotlivých vyšetrovacích 

metód. Hlavný problém, však, môže nastať 

pri tvorbe a návrhu národných diagnostických 

referenčných úrovní. Do našej štúdie bolo 

zaradených 1109 pacientov z 5 pracovísk v 

Slovenskej republike. Na základe spracovania 

všetkých údajov nami navrhovaná 

diagnostická referenčná úroveň v podobe 

DLP je 1460 mGy.cm a v podobe CTDIvol 204 

mGy. Tieto hodnoty predstavujú takmer o 

polovicu vyššie hodnoty diagnostických 

referenčných úrovní, ktoré sú navrhované 

napr. vo Francúzsku, Iráne, či Japonsku. 

Nárast nami navrhovaných diagnostických 

referenčných úrovní bol spôsobený 

dôsledkom nadmerných hodnôt jedného z 

vybraných pracovísk. Pri vylúčení daného 

pracoviska zo súboru by boli nami 

navrhované diagnostické referenčné v 

podobe DLP o 61% nižšie a v podobe CTDIvol 

o 72% nižšie. Dôsledkom tohto problému 

vzniká diskusia, aký je správny spôsob návrhu 

diagnostických referenčných úrovní, ktoré sa 

vytvárajú ako tretí kvartil sledovaného 

súboru. V našom príspevku sa budeme 

zaoberať problémami, ktoré môžu nastať pri 

návrhu národných diagnostických 

referenčných úrovní v CT koronarografii. 
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Nový návrh pixelového detektoru s vyčítacím čipem PHpix 

pro on-line monitorování výstupní dávkové distribuce v 

radioterapii 

Denis Dudáš1, Gordon Neue2, Miroslav Havránek2, Vladimír Kafka2, Lukáš 

Tomášek2, Václav Vrba2, Zdenko Janoška2, Milan Semmler1, Petr Voleš1 

1UJP Praha a.s., ČR  
2Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, Praha, ČR  

dudas@ujp.cz

Jedním z nejsledovanějších aspektů dnešní 

radioterapie je přesnost doručení 

předepsané dávky. Velikým přínosem do této 

oblasti by mohla být možnost on-line 

monitorování doručované dávkové 

distribuce. To by obnášelo použití 2D matice 

detektorů se značnou radiační odolností. 

Dnes používané 2D dozimetrické systémy 

(založené především na bázi CsI, GOS, aSe či 

aSi) jsou konstruovány pro kumulované 

dávky v oblasti jednotek kGy, což jejich 

praktické využití v tomto směru vylučuje. 

Křemíkový pixelový detektor s vyčítacím 

čipem PHpix, vyvíjený na katedře fyziky ČVUT 

FJFI ve spolupráci s UJP Praha a.s. 

představuje řešení tohoto problému. Je 

navržen přímo pro účely on-line 

monitorování prostorové dávkové distribuce 

a za cenu nižšího prostorového rozlišení, 

které není v oblasti radioterapie tak zásadní 

jako například v radiodiagnostice, nabízí 

mnohem vyšší radiační odolnost. 
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Dítě není dospělý! aneb Výsledky analýzy dávek ze 

skiagrafických vyšetření dětských pacientů 

Kateřina Chytrá, Leoš Novák  

SÚRO v.v.i., ČR  

katerina.chytra@suro.cz 

V minulých dvou letech proběhl sběr dat o 

skiagrafických rentgenových vyšetřeních ve 

vybraných zdravotnických zařízeních v ČR. 

Byly sledovány zejména výkony prováděné s 

vysokou četností a s nezanedbatelnou 

radiační zátěží, tj. zejména snímky hrudníku, 

břicha, pánve, lebky a páteře.   Téměř 

rovnoměrná rozložení součinu kermy a 

plochy vzhledem k hmotnosti pacientů 

odhalily, že parametry nastavované na 

rentgenových zařízeních nejsou upravovány 

dle tělesných proporcí pacienta.      Kromě 

dozimetrických veličin  byla sledována také 

závislost použití napětí na hmotnosti 

pacienta. Výsledky ukázaly, že například s 

napětím na rentgence 125 kV jsou 

snímkovány i děti s hmotností nižší než 15 kg. 

Díky digitálnímu zpracování obrazu není 

použití nevhodných expozičních parametrů 

na snímcích patrné, jako tomu bylo v dobách 

filmu.  Vzhledem k narůstající četnosti 

diagnostických rentgenových výkonů a 

rozbíhajícím se epidemiologických studiím  si 

optimalizace radiační ochrany v rentgenové 

diagnostice dětí žádá zvýšenou pozornost 

odborné společnosti. 
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Ožiarenie plodu tehotnej pacientky pri periradikulárnej 

terapii 

Dušan Šalát, Andrej Klepanec  

IFBLR, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, SR  
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Ožiarenie pacientov pri CT vyšetreniach 
predstavuje jedno z najvyšších rizík  
spôsobených ionizujúcim žiarením. Zvýšenú 
pozornosť je potrebné venovať najmä 
tehotným pacientkam, kde môže  pri 
niektorých CT procedúrach dôjsť k 
významnému ožiareniu plodu. Dávky na plod 
presahujúce 100 mGy predstavujú 
dvojnásobné zvýšenie rizika vzniku 
malformácií plodu v porovnaní s ich 
spontánnym výskytom v populácii. Dôsledné 
dodržiavanie základných princípov radiačnej 
ochrany (odôvodnenie a optimalizácia) vo 
výraznej miere prispieva k zníženiu týchto 
rizík. Periradikulárna terapia (PRT) pod CT 
kontrolou sa dnes stala bežnou liečebnou 
procedúrou pri bolestiach spôsobených 
herniáciami medzistavcových diskov, 
foraminálnou stenózou, stenózou spinálneho 
kanála a využíva sa aj u pacientov s 
pooperačnými epidurálnymi fibrotickými 
zmenami, s traumatickým poškodením 
miechy, spondylolistézou, polyneuropatiou a 
pod. V mnohých prípadoch  indikujúci lekár, 
rádiológ alebo rádiologický technik (asistent) 
podceňujú veľkosť ožiarenia, najmä pri 
opakovaných CT procedúrach. Napriek tomu, 
že takéto CT vyšetrenia nie sú akútne, 
dochádza k prípadom, kedy sú takto ožiarené 
aj tehotné pacientky, čo prezentujeme v tejto 
kazuistike. Výpočet dávky na plod sme 
realizovali pomocou  Monte Carlo simulácii 
obsiahnutých v DQC systéme, určeného pre 
automatické sledovanie ožiarenia pacientov 

na CT pracovisku. Vyšetrenie PRT bolo 
indikované po predchádzajúcom MR 
vyšetrení neurológom, ktorému 
predchádzalo ortopedické vyšetrenie na 
základe  bolestí, ktoré pacientka uvádzala v 
oblasti LS, s vyžarovaním do ĽDK po zadnej 
strane stehna a lýtka až do prstov a s  
bolesťami kolena vľavo. U pacientky boli 
realizované až tri  CT vyšetrenia počas dvoch 
kalendárnych mesiacov. Retrospektívne bolo 
zistené, že k ožiareniu  plodu došlo v prvých 
týždňoch po oplodnení t.j. v období 
blastogenézy (1-3 týždeň) aj organogenézy 
(4-8 týždeň). Napriek tomu, že plod  nebol  
priamo ožiarený  primárnym CT zväzkom, 
ekvivalentná dávka v maternici  bola  z 
rozptýleného žiarenia na úrovni 150 mGy. 
Porovnaním expozičných parametrov s inými 
CT pracoviskami bolo tiež zistené, že hodnoty 
dávok boli niekoľkonásobne prekročené. V 
uvedenom prípade sa nejednalo o akútne 
vyšetrenie a bolo možné ho odložiť na dobu, 
kedy možno tehotenstvo vylúčiť. Dôležité 
bolo uplatniť tzv."10 dňové pravidlo" t.j. 
vyšetrenie pod CT kontrolou vykonať do 10 
dní od začiatku menštruácie pacientky. Na CT 
pracovisku tiež nebol dostatočne realizovaný 
proces optimalizácie radiačnej ochrany. 
Dôsledným dodržiavaním základných 
princípov radiačnej ochrany by sa zabránilo 
zbytočným rizikám spôsobených pomerne 
vysokými dávkami na plod pri PRT 
vyšetreniach.



II. Radiačná ochrana pri aplikácii ionizujúceho žiarenia v medicíne 

 
30

The small field PTW MicroDiamond correction factors for 

Cyberknife, Leksell Gamma Knife Perfexion and linear 

accelerator 

Tomáš Veselský1,2,3, Josef Novotný Jr.1,2,3, Veronika Paštyková1,2  
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Dosimetry of small radiation fields in 

radiotherapy and radiosurgery has become 

important and discussed issue in recent 

years. There is completely new Alfonso 

dosimetric formalism. This formalism 

includes the use of the correction factors that 

need to be calculated using Monte Carlo or 

measured for particular detector. In this 

study, the correction factors for new 

synthetic single-crystal diamond detector 

(PTW 60019 MicroDiamond) were 

determined by measurement using Monte 

Carlo correction factors for Dosimetry Diode 

(PTW 60017) and Monte Carlo output factor 

data. Small fields of Cyberknife, Gamma Knife 

Perfexion and Varian Clinac were 

investigated. The full range of Cyberknife 

fixed cones and Iris collimator (from 60 mm 

in diameter down to 5 mm in diameter) were 

measured. Gamma Knife 4 mm and 8 mm 

collimators and Varian Clinac radiation fields 

from 10 cm down to 5 mm were used in this 

study. Synthetic single-crystal diamond 

detector was found to overestimate the 

output factor values (except for the smallest 

5 mm radiation field where it underestimates 

the correct value) for Cyberknife fixed cones 

and Iris collimator. The correction factors for 

both collimation systems did not exceed 3% 

of the uncorrected output factor values. In 

case of Gamma Knife, the detector was 

positioned with its axis parallel and 

perpendicular to the couch axis. Both 

detector orientations showed overestimation 

of the detector response in comparison with 

Monte Carlo data. However, the correction 

factors for both collimator sizes were within 

2% of the uncorrected output factor values. 

The correction factors for small fields of 

Varian Clinac accelerator were determined to 

be less than 1,5% even for the smallest field 

of 5 mm size. New MicroDiamond detector is 

according to this study found to be suitable 

for relative dosimetry of small radiosurgery 

fields with the correction factors less then 3% 

applied.    
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Studium kontaminace ran detektorem Timepix 

Peter Rubovič, Daniela Ekendahl, Jiří Hůlka 
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Detektor typu Timepix je hybridní 

polovodičový pixelový detektor. Citlivá vrstva 

detektoru může být vyrobena z Si, CdTe nebo 

GaAs o tloušťkách v rozsahu 300 µm až 2 

mm. Detektor je rozdělen na 65536 

čtvercových pixelů o straně 55 µm. Každou 

interagující částici tak lze vizualizovat a na 

základě tvaru stopy, kterou zanechá v 

detektoru, můžeme rozpoznat typ působícího 

záření. Jednotlivé pixely navíc umožňují určit 

deponovanou energii, tudíž ke každé stopě 

částice můžeme přiradit její energii. 

Nespornou výhodou takového uspořádaní je 

možnost nastavení detekčního prahu pro 

každý pixel, detektor je tedy prakticky bez 

šumu při hodnotě prahu kolem 5 keV.  V 

kombinaci s absencí okénka detektoru tak je 

možné detekovat těžké nabité částice (alfa, 

protony), beta záření, X i gama. Při doplnění 

detektoru o patřičné konvertory lze 

detekovat i neutrony. V příspěvku budeme 

prezentovat pilotní experiment týkající se 

studia kontaminace ran radionuklidy za 

použití detektoru Timepix. Jednoduché 

experimentální uspořádaní sestávající pouze 

z detektoru a osobního počítače bez potřeby 

kolimátoru umožňuje prostorovou lokalizaci 

radionuklidu, jeho identifikaci a případně i 

jeho hloubku ve tkáni. 
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Cone – Beam CT jako součást obrazem řízené radioterapie – 

kontrola kvality obrazu, možnosti optimalizace přídatné 

radiační zátěže 

Karel Nechvíl, Jiří Mynařík  

Multiscan Pardubice, ČR  

nechvil@multiscan.cz 

Kilovoltážní a megavoltážní zobrazovací 

modality jsou v dnešní době hlavními nástroji 

pro ověřování polohy pacienta na ozařovacím 

stole a změn jeho vnitřní morfologie před 

doručením jednotlivých léčebných 

ozařovacích frakcí. Pro současné vysoce 

konformní ozařovací techniky (3DCRT, IMRT, 

VMAT) závisí správné dodání dávky do 

cílového objemu významně právě na 

přesnosti polohy pacienta a jeho orgánů. 

Radioterapeutický proces se opírá o IGRT 

(obrazem řízená radioterapie) scénáře a 

zejména objemové zobrazování kV CBCT. 

Tato modalita nezanedbatelně zvyšuje 

přídatnou dávku pacientovi, která úzce 

souvisí s kvalitou tomografického obrazu. 

Cílem této práce je popsat základní principy 

CBCT v radioterapii, na základě dostupných 

doporučení a protokolů vybrat vhodné 

parametry a nastavit proces kontroly kvality 

CBCT obrazu. Dále je práce zaměřena na 

zhodnocení vlivu změny expozičních 

parametrů CBCT systému na kvalitu obrazu a 

přídatnou radiační zátěž pacienta. Zvolená 

problematika byla řešena pomocí aplikace 

databázové platformy MyQA (IBA Dosimetry 

GmbH), která byla na našem pracovišti 

instalována formou klient – vzdálený server. 

Obsahuje, mimo jiné, CBCT QA plug-in 

umožňující automatickou analýzu 3D obrazu 

některých fantomů (v našem případě 

Catphan® 504) a výpočet přesně 

definovaných parametrů kvality obrazu. Byla 

nasnímána široká škála CBCT obrazů s 

různými expozičními parametry (kV, mAs), 

spočteny odpovídající parametry kvality 

obrazu a zároveň v hlavovém fantomu 

změřen 10 cm ionizační komorou 

odpovídající index CTDIw za účelem 

relativního srovnání. Získaná data byla 

interpretována ve vztahu k fyzikální realitě. 

Tím byla do jisté míry ověřena funkčnost 

automatického výpočtu a jeho vhodnost pro 

použití v procesu kontroly kvality obrazu. 

Výsledkem této práce je nastavení procesu 

kontroly kvality obrazu CBCT systému, který 

je součástí lineárního urychlovače. Dále pak 

získání dat částečně umožňujících hledání 

prostoru pro kompromis mezi kvalitou 

obrazu a přídatnou radiační zátěží pacienta. 
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Odezva tří druhů 3D gelových dozimetrů na ozáření protony  

Václav Spěváček1, Hana Bártová1, Matěj Navrátil2  
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vaclav.spevacek@fjfi.cvut.cz 

Gelové dozimetry slouží k měření dávkové 

distribuce v prostoru. Jedná se o chemické 

dozimetry, ve kterých je aktivní složka 

fixovaná v hydrofilním gelu. Používají se 

hlavně k ověření prostorové distribuce dávky 

v radioterapii. Gelové dozimetry můžeme 

rozdělit do dvou skupin na dozimetry 

polymerní a radiochromní. Naším cílem bylo 

srovnat odezvu různých typů dozimetrů na 

ozáření protony a prozkoumat závislost 

odezvy na energii protonů. Ze skupiny 

polymerních dozimetrů jsme použili 

polyakrylamidový gelový dozimetr (PAGAT), 

zástupci radiochromních dozimetrů pak byli 

modifikovaný Frickeho gelový dozimetr s 

xylenolovou oranží (FeXO) a jeden z mála 

komerčně dostupných 3D radiochromích 

dozimetrů s obchodním názvem Presage. 

PAGAT i FeXO využívají pro fixaci informace o 

prostorové distribuci dávky želatinu. Presage 

je pevnolátkový dozimetr, který pro fixaci 

využívá polyuretanovou matrici. Vyhodnocení 

odezvy probíhalo ve všech třech případech 

pomocí optické tomografie (OT), v případě 

polymerního gelu PAGAT jsme navíc využili 

zobrazování pomocí magnetické rezonance 

(MRI). Příspěvek vznikl ve spolupráci s 

protonovým centrem v Praze (PTC). 
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Statistické hodnocení lékařského ozáření 

Jan Vinklář, Hynek Novák 
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Pro účely posouzení velikosti lékařského 

ozáření sumarizuje UNSCEAR za určené 

časové období data týkající se lékařského 

ozáření. Zde jsou presentovány výsledky 

šetření provedená pro UNSCEAR v 

rentgenové diagnostice, nukleární medicíně a 

v radioterapii. Pro sběr dat byla využita data 

od zdravotních pojišťoven, ÚZIS, SÚRO a 

vlastního šetření. Zpracované údaje se týkají i 

personálního a přístrojového vybavení v ČR. 

Pro frekvenční studie byla zpracována data 

od zdravotních pojišťoven, kde jsou uvedeny 

frekvence výkonů v závislosti na věku a 

pohlaví. Pro rentgenovou diagnostiku jsou 

zpracované informace o počtu provedených 

vyšetření pro věkové různé věkové kategorie. 

Počty vyšetření jsou členěny dle základních 

zobrazovacích modalit a to pro skiagrafii bez 

kontrastní látky, skiagrafii a skiaskopii s 

kontrastní látkou, CT a pro intervenční 

výkony. Je prezentováno jejich vzájemné 

procentové zastoupení. Stručněji byla 

zpracována data pro nukleární medicínu a 

radioterapii. Analyzované údaje lze využít pro 

stanovení zátěže populace z lékařského 

ozáření a srovnání s jinými typy expozice 

obyvatelstva. Poskytují informace o 

zastoupení různých vyšetřovaných modalit a 

umožní snadnější srovnání s úrovní lékařské 

péče v různých zemích. 
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Influence of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus 

intraradices on accumulation of radiocaesium by plants 
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The radiocaesium isotopes have been 

introduced into the environment via various 

routes for last several decades. Nowadays 

this radionuclide represents the main source 

of human exposure. It is expected to remain 

in the rooting zone of plants for decades and 

respectively to be involved in biological 

migration chains. Recently the alternative 

strategies, orientated towards the use of 

plants and microorganisms, separately or in 

combination, have been proposed for 

removing or immobilizing radiocaesium in 

the soil. Among these microorganisms, the 

arbuscular mycorrhizal (AM) fungi are 

supposed to have a principal role. AM fungi 

are important participants in the Cs cycle in 

the upper layers of soils. They have strong 

impact on mobility of radiocaesium in the soil 

and result to unavailability of this 

radionuclide to the other components in 

ecosystems.  Nevertheless, the role of AM 

fungi on the acquisition of radiocaesium by 

plants remains poorly understood and 

controversial. Furthermore, the various AM 

fungi and plants studied could also explain 

the controversial conclusions obtained, since 

fungi and plants have different capacity to 

accumulate and transport radiocaesium.  

Accordingly, the objectives of the research 

were to identify the capacity of AM fungi to 

take up and transfer radiocaesium to their 

hosts as well as to estimate the influence of 

arbuscular mycorrhiza on the radionuclide 

uptake by plants. The role of AM fungus 

Glomus intraradices in 137Cs and 134Cs 

isotope uptake by different plant species is 

studied. The impact of radiocaesium on 

mycorrhizal development and functioning of 

plant photosynthetic apparatus is 

considered. The possibility of mycorrhizal 

symbiosis application in phytoremediation of 

radioactively contaminated areas is analyzed. 

It is found that colonization of plants by AM 

fungus resulted to significant decrease of 

radiocaesium content in their aboveground 

parts, while it didn’t have considerable 

impact on the radionuclide uptake by plant 

root system. The research was carried out in 

frames of MYCOREMED project MEST-CT-

2005-020387 under support of the EC 7th 

Framework Programme. 
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Plasmid je kruhová molekula DNA, která se v 

přírodě vyskytuje v bakteriích jako 

samostatně se replikující molekula. Podle 

stupně poškození plasmid zaujímá jednu ze 

tří možných konformací. Makromolekula 

plasmidu s neporušenými řetězci zaujímá 

stočenou konformaci. Pokud dojde na 

plasmidu ke zlomu jednoho z řetězců, její 

konformace se změní na relaxovanou, pokud 

dojde ke zlomům na obou řetězcích, a to v 

dostatečné blízkosti, změní se forma na 

lineární.Cílem studie bylo zjistit míru přímého 

poškození DNA vysokoenergetickými ionty, 

které jsou jednou ze složek kosmického 

záření, a proto je  znalost biologických účinků 

těchto iontů klíčová pro dlouhodobé 

kosmické mise s lidskou posádkou.  V této 

studii byl použit plasmid pBR322 obsahující 

4361 bázových párů. Vodní roztok plasmidu 

pBR322 byl převezen na ledu do Japonska do 

Research Center for Charged Particle Therapy 

k ozáření na Heavy Ion Medical Accelerator in 

Chiba. Těsně před experimentem byly 

kapičky roztoku o známé koncentraci 

naneseny na podložní sklíčka a voda se z nich 

nechala vypařit tak, aby vznikly suché vzorky 

DNA. Polovina sklíček byla ozářena ionty 

uhlíku o energii 290 MeV/u a dávkovým 

příkonem 20 Gy/min. Druhá polovina sklíček 

byla ozářena jádry hélia o energii 150 MeV/u 

a dávkovým příkonem 12,6 Gy/min. Obě sady 

sklíček byly ozářeny dávkami 0 - 1400 Gy s 

krokem 200 Gy.  Po ozáření byly vzorky znovu 

rozpuštěny v destilované vodě, zamrazeny a 

převezeny na ledu do České republiky ke 

zpracování. Vzorky byly analyzovány pomocí 

agarózové gelové elektroforézy. Plasmid byl 

hodnocen samostatně pro zjištění míry 

indukovaných zlomů zářením, a dále po 

inkubaci s enzymy rozpoznávajícími 

poškození bází. 
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Výpočet radiačního poškození DNA dozimetru pomocí 

modelu RADAMOL 

Marek Sommer, Václav Štěpán 

ODZ, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, v. v. i., ČR 

sommema4@gmail.com  

DNA dozimetry detekují určitý typ poškození, 

typicky zlom DNA vlákna, který může být 

kalibrací přiřazen k nějaké dozimetrické 

veličině. Jednou z možností, jak určit 

množství zlomů na jednovláknové  DNA je její 

značení pomocí fluoroforu 6-FAM 

fosforamiditu, který při excitaci emituje 

viditelné světlo s maximem vlnové délky v 

516 nm, a zhášeče TAMRA (tetramethyl-6-

karboxyrhodamin), který, pokud je vázán v 

dostatečné blízkosti fluoroforu, zabraňuje 

jeho fluorescenci. Pokud dojde ke zlomu DNA 

vlákna a oddělení fluoroforu a zhášeče, 

fluorofor odpovídá na optickou stimulaci 

fluorescencí.  Teoretické modelování je 

užitečný nástroj, který například v 

radiobiologii umožňuje simulování poškození 

různých biomolekul v důsledku ozáření a 

spočítání výtěžků a typů poškození. Software 

RADAMOL umožňuje předpovídat poškození 

biomolekul OH, H radikály a solvatovanými 

elektrony, které ve velkých množstvích 

vznikají při radiolýze vody během ozařování. 

Hlavními vstupy do RADAMOLu jsou PDB 

struktura zkoumané biomolekuly (pozice 

každého atomu) a popis stopy záření (pozice, 

energie a typ každé interakce). V této práci 

byl RADAMOL použit na simulování 

radiačního poškození DNA dozimetru, 

tvořeným jednovláknovou DNA o délce 27 

bázových párů a zmíněným fluoroforem a 

zhášečem. Popis zdroje záření, Co-60,  byl 

vytvořen softwarem Geant4-DNA. Struktura 

dozimetru byla připravena v programu  

AMBER. 
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Biologická dozimetrie: srovnání vybraných 
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 2Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, 

ČR 

marcela.jelicova@unob.cz 

Ionizující záření má velmi negativní vliv na 

zdraví člověka, a proto je kladen důraz na co 

nejpřesnější určení velikosti absorbované 

dávky u ozářených osob. Současný trend 

zpětné rekonstrukce obdržené dávky 

ionizujícího záření se zaměřuje na metody 

sledující změny na buněčné a molekulární 

úrovni organizmu. Cílem biodozimetrie je 

hledat efektivní přístupy a metody k co 

nejpřesnějšímu a nejrychlejšímu odhadu 

absorbované dávky u ozářených osob. 

Dostupnost rychlé diagnostiky a detekce míry 

poškození jedince v případě expozice 

ionizujícímu záření a v závislosti na tom 

zahájení rychlé vhodné léčby by mohla být 

velmi užitečná, hlavně v současné době 

politických nepokojů a obav z hrozícího 

terorismu. Tento příspěvek je zaměřen na 

porovnání možností klasické biodozimetrické 

metody mikrojaderného testu s novými 

přístupy jako je využití průtokové cytometrie 

pro detekci γH2AX a elektrochemická 

detekce poškozené DNA. V posledních letech 

je velikým trendem využívání malých 

elektrochemických senzorů k rychlé a přesto 

senzitivní analýze látek různého druhu. 

Pomocí elektrochemie lze studovat strukturu 

či případné poškození nukleových kyselin, 

analyzovat látky interagují s DNA či detekovat 

produkty oxidačního stresu jako znaky 

radiačního poškození. Elektrochemická 

detekce nukleových kyselin s využitím 

tištěných uhlíkových elektrod by tak mohla 

sloužit ke stanovení zpětného odečtu 

obdržené dávky a tím se stát rychlým, 

přesným a citlivým biodozimetrickým 

nástrojem. 
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Radiosenzitivita kmenových buněk tukové tkáně 

Jana Konířová1, Jana Vachelová1, Anna Michaelidesová1,3, Marta 

Vandrovcová2, Lucie Bačáková2, Marie Davídková1 

1Ústav jaderné fyziky, AV ČR 
2Fyziologický ústav, AV ČR 

3Proton Therapy Center Czech Republic 

jana.vachelova@odz.ujf.cas.cz 

Kmenové buňky jsou nediferencované buňky 

mnohobuněčných organismů schopné 

diferencovat do jiných buněčných typů. 

Existují dva hlavní typy kmenových buněk: 

embryonální kmenové buňky a somatické 

kmenové buňky. Somatické kmenové buňky 

je možné nalézt v různých tkáních dospělého 

organismu. U lidí se běžně kmenové buňky 

izolují z kostní dřeně, krve a z tukové tkáně 

při liposukci. 

Kmenové buňky získané z tukové tkáně 

(adipose-derived stem cells, ASCs) jsou buňky 

mezenchymálního původu a nabízí zajímavé 

možnosti zejména v oblasti reparativní 

medicíny. Důležitá je především jejich 

schopnosti diferencovat do různých typů 

buněk jako jsou například adipocyty, 

osteocyty, myocyty a chondrocyty. V 

současné době je přes velký terapeutický 

potenciál ASC buněk jen velice málo známo o 

účincích ionizujícího záření na tento druh 

buněk. 

Cílem našeho projektu je popsat vliv záření 

na ASC buňky in vitro. Buňky byly ozářeny 

gama zářením (zdroj Co-60) a protonovým 

svazkem o energii 100 MeV. Po ozáření byla u 

buněk měřena proliferace, apoptóza a míra 

přežití. Pro lepší pochopení vlivu záření na 

chování ASC buněk na molekulární úrovni 

jsme použili qPCR analýzu. Touto metodou 

jsme sledovali především změny v expresi 

genů časné a pozdní odpovědi buněk na 

radiační poškození. 

První získané výsledky ukázaly jen velmi malé 

rozdíly v reakci buněk na poškození gama 

zářením a protonovým svazkem. Obecně 

jsme ale potvrdili, že vliv ionizujícího záření 

na ASC buňky je významný, především na 

úrovni proliferace, apoptózy a genové 

exprese. 
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Vliv změny dávkového příkonu Leksellova gama nože 

Perfexion na přežití buněčné linie DAOY 

Veronika Paštyková1, Jana Vachelová2, Miroslav David3, Markéta 

Hurychová3, Marie Davídková2, Josef Novotný jr.1, Roman Liščák1 

1Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR 
2Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR 

3Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, ČR  

veronika.pastykova@gmail.com  

Hlavním cílem studie je zhodnocení 

radiobiologického efektu vyvolaného změnou 

dávkového příkonu svazku záření použitého 

při radioterapii pomocí Leksellova gama nože 

(LGN) Perfexion. Za klinických podmínek 

dochází ke změnám dávkového příkonu v 

ozařovaných objemech vlivem dvou hlavních 

příčin: 1) Co-60 podstupuje radioaktivní 

přeměnu s poločasem 5,62 let, přičemž k 

výměně zdrojů na LGN dochází každých 5-7 

let a 2) k dosažení homogenního pokrytí 

cílového objemu je používána kombinace 

několika jednotek až desítek takzvaných 

„shotů“ s různými izocentry. Dávkový příkon 

se tedy mění i v rámci jednoho ozáření 

jednoho cílového objemu. 

Pro tuto pilotní studii byly použity 

meduloblastomární nádorové buňky linie 

DAOY, které byly ozařovány různými 

hodnotami dávkového příkonu na LGN 

Perfexion v Nemocnici Na Homolce v Praze. 

Byly použity dávkové příkony v rozmezí 0,35 

– 3,31 Gy/min. Ozařování probíhalo ve 

sférickém fantomu ABS Elekta se speciálně 

vytvořenou vložkou pro upevnění eppendorf 

tuby s buňkami v médiu. Pro zajištění co 

nejhomogennějšího ozáření tuby byl použit 

16 mm kolimátor LGN. Buňky byly ozařovány 

dávkami 0 – 6 Gy a pomocí klonogenních 

testů byly stanoveny křivky přežití buněk pro 

různé dávkové příkony. Křivky byly proloženy 

lineárně kvadratickým modelem a byla 

sledována závislost tvaru křivky a stejně tak i 

závislost parametru α/β na hodnotě 

dávkového příkonu LGN. 
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Dozimetrická analýza radiobiologických experimentů 

pomocí aplikace založené na Monte Carlo kódu Geant4 

Marek Sommer1, Martin Šefl1,2, Kateřina Pachnerová Brabcová1, Václav 

Štěpán1  

1ODZ, Ústav jaderné fyziky, AV ČR, v. v. i., ČR 
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Radiobiologické experimenty vyžadují 

pokročilé znalosti dozimetrie,  aby bylo 

zajištěno správné ozáření vzorků, a 

dostatečný popis zdroje záření, ozařovací 

geometrie a vhodných  dozimetrických 

veličin. Není-li taková odbornost zajištěna, 

mohou být výsledky nedůvěryhodné nebo 

nereprodukovatelné. Detailní dozimetrický 

plán a jeho popis je zejména důležitý v 

případě experimentů se zdroji protonů a 

iontů nízkých energií, při kterých se částice 

procházející vzorkem ocitnou blízko konce 

Braggovy křivky a jejich lineární přenos 

energie se výrazně mění. Pro usnadnění 

přípravy dozimetrických plánů jsme vyvinuli 

aplikaci založenou na otevřeném Monte 

Carlo kódu Geant4. Aplikace prozatím 

pokrývá radiobiologické experimenty 

ozařující vzorky v jedné ze tří 

nejpoužívanějších plastových mikrozkumavek 

o maximálních objemech 0,4, 1,5 a 2,0 ml. 

Takovými vzorky mohou být například 

roztoky plasmidové DNA pro studium 

primárního radiačního poškození nebo 

roztoky vychytávačů při zkoumání radiolýzy 

vody. Aplikace umožňuje počítat dávky a 

depozice energie jednak v uživatelem 

definované voxelové mřížce, jednak v celém 

objemu vzorku. Abychom zdůraznili 

důležitost daného tématu, otestovali jsme 

pomocí naší aplikace několik fyzikálních 

parametrů, které ovlivňují výslednou dávku a 

její distribuci ve vzorku. Na výsledcích 

simulací a porovnáním s výsledky vybraného 

experimentu ukážeme vliv volby energie 

zdroje, typu mikrozkumavky a objemu vzorku 

na dávkové distribuce ve vzorku a shrneme 

důsledky pro hodnocení studovaných efektů 

ionizujícího záření.   
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Jadrovochemický priemysel na Slovensku  

Oľga Holá  

FCHPT STU, Bratislava, SR 
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Príspevok bude informovať o finálnom 

spracovaní pripravovanej publikácie, ktorá sa 

týka jadrovochemického priemyslu na 

Slovensku z historického pohľadu až po 

súčasnosť. V publikácii sa zaoberáme jednak 

vzdelávaním z oblasti jadrovej chémie, ďalej 

prieskumom uránových ložísk Slovenska. 

Hlavná časť práce je však venovaná jadrovým 

elektrárňam, rádioaktívnym odpadom a ich 

vyraďovaniu. Predposledná kapitola sa týka 

produkcie rádionuklidov a rádiofarmák na 

Slovensku. V poslednej kapitole sme uviedli 

niektoré z význačných slovenských firiem, 

ktoré poskytujú rôzne dodávky, montáže, či 

služby najmä pre jadrové elektrárne. 

Publikácia má charakter rešeršného 

zostavenia príslušných informácií, pričom 

sme čerpali či už z knižných publikácií, 

časopisov, osobných zdelení, alebo z verejne 

dostupných webových stránok jednotlivých 

organizácií a firiem. 
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Postgraduálne vzdelávanie rádiologických technikov – 

aktuálny prehľad 
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Cieľom nášho príspevku je oboznámiť 

verejnosť o aktuálnej ponuke 

postgraduálneho vzdelávania rádiologických 

technikov na Slovenskej zdravotníckej 

univerzite v Bratislave v akademickom roku 

2017/2018 a analyzovať aktuálny stav tohto 

vzdelávania za posledné tri akademické roky. 

Na zber údajov sme použili informačný 

systém Slovenskej zdravotníckej univerzity v 

Bratislave. Celkovo sme zber údajov vykonali 

za obdobie rokov od 1.9.2014 do 30.6.2017. 

Na analýzu údajov sme použili štatistický 

program R-project, verzia 3.4.1. Za štatisticky 

významné výsledky sme považovali tie, 

ktorých p≤0,05. Výučba rádiologických 

technikov prebieha na Katedre rádiologických 

technikov Fakulty ošetrovateľstva a 

odborných zdravotníckych štúdií Slovenskej 

zdravotníckej univerzity v Bratislave. Katedra 

má v akademickom roku 2017/2018 otvorené 

štúdium pre zdravotnícke povolanie 

rádiologicky technik v špecializačnom odbore 

manažment v rádiologickej technike, 

nukleárna medicína, radiačná onkológia a 

špeciálna rádiológia a v certifikovanej 

pracovnej činnosti magnetická rezonancia – 

MR a mamografia. V akademickom roku 

2014/2015 katedra zabezpečila 17 

vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 

celkovo 145 účastníkov (55 osôb). V 

akademickom roku 2015/2016 katedra 

zabezpečila 15 vzdelávacích aktivít, na 

ktorých sa zúčastnilo celkovo 237 účastníkov 

(84 osôb). Nárast počtu účastníkov oproti 

predchádzajúcemu akademickému roku bol 

spôsobený otvorením špecializačného štúdia 

v špecializačnom odbore manažment v 

rádiologickej technike z dôvodu upravenia 

legislatívy. V akademickom roku 2016/2017 

katedra zabezpečila 16 vzdelávacích aktivít, 

na ktorých sa zúčastnilo celkovo 216 

účastníkov (84 osôb). Zistili sme, že so 

stúpajúcim vekom o 1 rok klesá účasť na 

vzdelávacích aktivitách katedry o 0,38 dňa, a 

teda tvrdíme, že so stúpajúcim vekom klesá 

záujem  o postgraduálne vzdelávanie u 

rádiologických asistentov (p<0,05). Keďže 

celkový počet účastníkov všetkých odborov 

špecializačného štúdia rádiologických 

technikov je za posledné dva roky konštantný 

a za posledné tri roky v stúpajúcej tendencii, 

môžeme teda konštatovať, že sa Slovenská 

zdravotnícka univerzita v Bratislave aktívne 

podieľa na ďalšom vzdelávaní rádiologických 

technikov.
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Metrologické laboratória ionizujúceho žiarenia 

Renáta Tothová, Miloš Ursíny 

VF, a.s ., SR  
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V súčasnosti sa zdroje ionizujúceho žiarenia, 

či už prírodné alebo umelé, používajú v 

rôznych oblastiach ľudskej činnosti. V rámci 

radiačnej ochrany je nevyhnutné poznať 

aktuálnu radiačnú situáciu v danom 

priestore. K tomu slúžia rôzne meradlá 

dávkového príkonu. Vo väčšine prípadov 

musia byť tieto meradlá pravidelne 

kalibrované alebo overované. Kalibrácia a 

overovanie meradiel sa vykonáva v 

metrologických laboratóriách ionizujúceho 

žiarenia.   Štandardnou súčasťou tohto typu 

laboratórií je ožarovač so zdrojom 

ionizujúceho žiarenia, ďalej kalibračná lavica 

umožňujúca polohovanie kontrolovaných 

prístrojov a systém zabezpečenia radiačnej 

ochrany obsluhy a iných pracovníkov.   

Zdrojom ionizujúceho žiarenia bývajú 

uzavreté rádioaktívne zdroje gama žiarenia, 

prípadne beta žiarenia alebo zdroje 

neutrónového žiarenia. Tieto zdroje sú 

uložené v tzv. ožarovačoch, ktoré umožňujú 

ich ukrytie a odtienenie tak, aby sa obsluha 

mohla bezpečne pohybovať v ich blízkosti, 

keď je ožarovač v základnej (nie pracovnej) 

polohe. Ožarovač spolu s kalibračnou lavicou 

po naviazaní zväzku umožňuje kalibráciu, 

resp. overenie meradiel dávkového príkonu. 

Systém zabezpečenia radiačnej ochrany je 

navrhnutý tak, aby v prípade porušenia 

podmienok ožarovania, bol zdroj bezpečne a 

rýchlo ukrytý, aby nedošlo k ožiareniu 

obsluhy alebo iných pracovníkov. Medzi 

porušenie podmienok ožarovania môže patriť 

napríklad zaznamenaný pohyb v priestore 

ožarovne, otvorenie dverí ožarovne, strata 

napájania alebo komunikácie so zariadením a 

podobne.    V tomto príspevku popisujeme 

vybrané možné súčasti a možnosti vybavenia 

takýchto laboratórií. 
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Co všechno ověřuje legální metrologie (Vztah Zákona a 

technických norem) 

Tomáš Soukup, Miroslava Novotná  

Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Praha, ČR  

tsoukup@cmi.cz 

Zákon č. 505/1990 Sb O metrologii je pro ČMI 

zákonem. Je povinen dodržovat jeho znění, 

nepřipustit výjimky a nevyžadovat přesahy, v 

rozsahu předepsaných pravomocí vyžadovat 

jeho plnění. Ověřovat stanovená měřidla (u 

měřidel používaných v oblasti regulované 

právní úpravou zjišťovat správnost měřidel a 

měření). Provádět schvalování typů 

stanovených měřidel. Z pověření ÚNMZ 

jišťovat zařazení stanovených měřidel do 

seznamu.  Důvody těchto činností nejsou jen 

legální, (sbírka zákonů), ale i morální - 

správnost jejich činnosti je ve všeobecném 

zájmu společnosti (formálně prezentované 

státem). Pokud je důvod morální, musí 

ověření zajistit společenský zájem, tedy 

potvrdit, že účel regulace je splněn, že 

používání zdrojů ionizujícího záření pro 

mírové účely nemůže společnost ohrozit.  

Jako příklad rozdílného přístupu technické 

normy a legální úpravy je v prezentaci 

uveden rozdíl v  přístupu technické normy IEC 

62244 „Radiation protection instrumentation 

– Installed radiation monitors for the 

detection of radioactive and special nuclear 

materials at national borders“ a předpisu 

Opatření obecné povahy č. 0111-OOP-C044-

14. Zatímco technická norma se zabývá 

všeobecným zkoušením měřidla a jeho 

vlastností, předpis pro ověřování měřidel 

„sestavy používané pro zjišťování přítomnosti 

zdrojů ionizujícího záření při nelegálním či 

nežádoucím transportu“ popisuje zkoušky 

skutečného použití pro daný druh vozidla. 

Rozdílné požadavky na zkoušku při 

skutečném použití platí i pro další měřidla a 

jejich konkrétní použití. Hlavně v oboru 

ionizujícího záření, kde většinu měřidel lze 

redukovat na detektor záření s čítačem 

impulsů a stopkami. Veškeré další údaje jsou 

věcí zpracování této základní informace, a 

ověření pouze kostry měřidla nemůže zajistit 

splnění výše uvedeného zájmu 

společenského. 
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 Budovanie primárneho etalónu aktivity rádionuklidov na 

báze LSC TDCR v podmienkach Slovenského metrologického 

ústavu 

Matej Krivošík, Jarmila Ometáková, Andrej Javorník, Pavol Blahušiak 

Slovenský metrologický ústav, Bratislava, SR  

krivosik@smu.gov.sk 

Slovenský metrologický ústav ako národná 
metrologická inštitúcia v Slovenskej republike 
v roku 2015 požiadal Agentúru na podporu 
výskumu a vývoja (APVV) o projekt Vývoj 
národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie 
etalonáže Rn-222 na Slovensku, ktorý bol 
schválený pod označením APVV-15-0017 a 
ústavu na jeho realizáciu boli pridelené 
požadované finančné prostriedky. Cieľom 
projektu je vybudovanie sekundárneho 
etalónu aktivity Rn-222 vo vzduchu a vo vode 
a vybudovanie primárneho etalónu aktivity 
rádionuklidov. Primárny etalón bude 
založený pricípe kvapalinovej scintilačnej 
analýzy v spojení s modelom merania na báze 
TDCR („triple-to-double coincidence ratio“) t. 
j. počítanie pomeru dvojných a trojných 
koincidencií. Aplikáciou matematického 
modelu, na ktorom je metóda TDCR založená, 
je tak  možné stanoviť detekčnú účinnosť pre 
daný rádionuklid, a tým aj jeho aktivitu. 
Kvapalinový scintilačný analyzátor fungujúci 
na báze TDCR je odlišný od konvenčných, 
bežne dostupných zariadení. Kým štandardný 
kvapalinový scintilačný analyzátor má dva 
fotonásobiče v koincidenčnom zapojení, 
takéto zariadenie je vybavené troma 
rovnakými sondami. Metóda TDCR bola 
vyvinutá pre priame stanovenie absolútnych 
aktivít rádionuklidov podliehajúcich beta (β-, 
β+ a EC) príp. alfa premene v kvapalnom 
scintilačnom kokteile. Metóda TDCR, ako aj 
CIEMAT/NIST, kombinuje experimentálne 
dáta s teoretickými výpočtami detekčných 

účinností pre jednotlivé rádionuklidy. 
Kompletné dáta premenovej schémy daného 
rádionuklidu sa použijú na výpočet účinností 
na základe fyzikálneho a štatistického modelu 
vyplývajúceho z interakcie beta častice, 
Augerovho a Comptonovského elektrónu so 
scintilačným kokteilom. Metóda TDCR 
využíva fyzikálny a štatistický model 
distribúcie scintilačných fotónov a ich 
detekčných pravdepodobností v 
trojsondovom detekčnom systéme. Systém 
bude vychádzať z koncepcie zariadenia, ktoré 
bolo navrhnuté a vyvinuté na základe 
spolupráce medzi RC POLATOM (PL) a LNE 
LNHB (FR). Cieľom je realizácia jednotky 
becquerel pomocou primárnej metódy a 
etalonáž čistých alfa a beta rádionuklidov. 
Snaha o skvalitňovanie výsledkov merania 
vyvoláva tlak na používanie tých 
najdokonalejších techník, označovaných ako 
primárne metódy merania. Konzultatívny 
výbor BIPM pre ionizujúce žiarenie CCRI(II) 
ustanovil v roku 2007 pravidlo, že ako 
kľúčové porovnania sa akceptujú iba také, 
ktorých výsledky boli získané niektorou z 
primárnych metód. Národný etalón aktivity 
rádionuklidov, ktorý Slovenský metrologický 
ústav uchováva, bol vybudovaný ako 
sekundárny etalón závislý na kalibráciách v 
zahraničí. Uvedené pravidlo ústavu prakticky 
odobralo možnosť zúčastňovať sa kľúčových 
porovnaní, pričom doplnkových porovnaní 
pre sekundárne etalóny je dostupných iba 
minimum.



III. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia 

 
47

Výsledky laboratória osobnej dozimetrie v medzinárodných 

porovnávacích meraniach 

Dušan Solivajs, Alžbeta Marečková 

Pracovisko osobnej dozimetrie, Slovenská legálna metrológia, n.o., SR  

solivajs@slm.sk 

V rokoch 2015 až 2017 sa Pracovisko osobnej 

dozimetrie SLM zúčastnilo 2 medzinárodných 

porovnaní organizovaných skupinou WG2 

organizácie EURADOS.  Prvé porovnania 

(IC2015ext) boli zamerané na stanovenie 

ekvivalentnej dávky v koži pomocou 

končatinových dozimetrov. Meraní sa 

zúčastnilo 52 organizácií so 72 

dozimetrickými systémami.  Ako referenčné 

zdroje žiarenia boli použité 137Cs, W-80, 

RQR3 (uhol dopadu 0° a 60°), RQR9, 90Sr/90Y 

a mix Cs+Sr. Naše laboratórium použilo na 

meranie termoluminiscenčné dozimetre s 

čipom TLD 100 (LiF:MgTi) v PE prsteňoch, 

ktoré ponúkame aj svojim zákazníkom. 

Dozimetre boli zmerané na čítači HARSHAW 

6600 a stanovenie dávky prebehlo podľa 

štandardných pracovných postupov nášho 

laboratória. V rámci druhého projektu 

(IC2016ph), ktorý bol zameraný na meranie 

osobného dávkového ekvivalentu Hp(10) a 

Hp(0,07) sme použili nové dozimetre typu 

LBG 01H1H0 s čipom TLD 100H (LiF:CuP) v 

puzdrách 8850 a zmerané boli na novom 

čítači nášho laboratória HARSHAW 6600 Plus. 

Meraní sa zúčastnilo 88 organizácií so 103 

dozimetrickými systémami. Ako referenčné 

zdroje žiarenia boli použité 137Cs, 60Co, N-

40 (uhol dopadu 0° a 60°), N-150 (uhol 

dopadu 0° a 45°), 90Sr/90Y a mix Cs+Sr. 

Výsledky obidvoch porovnávacích meraní 

potvrdili správnosť kalibrácie dozimetrického 

systému a vyhodnocovacích postupov 

používaných v Laboratóriu osobnej 

dozimetrie SLM. 

 



III. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia 

 
48

Analýza nejistot měření orgánových dávek pomocí 

LiF:Mg,Cu,P  v antropomorfním fantomu 

Kateřina Chytrá, Leoš Novák  

SÚRO v.v.i., ČR  

katerina.chytra@suro.cz 

V laboratoři SÚRO bylo provedeno 

experimentální stanovení orgánových dávek 

v antropomorfním fantomu jednoletého 

dítěte pro skiagrafická vyšetření hrudníku, 

břicha a lebky. K měření byly použity  

termoluminiscenční (TL) dozimetry 

LiF:Mg,Cu,P ve formě čipů.   Byla vytvořena 

2D mapa rozložení orgánů v těle 

antropomorfního fantomu. Fantom  s TL čipy 

byl pak ozářen dle standardních protokolů na  

rentgenovém zařízení DRGEM v laboratoři 

SÚRO. Vyhodnocení TL čipů probíhalo v 

readeru Harshaw 4500. Odezva TL čipů byla 

kalibraována ve veličině kerma ve vzduchu. 

Referenčním měřidlem byla cylindrická 

ionizační komora Radcal o objemu 6 cm3.   

Pro stanovení standardní nejistoty takto 

zjištěné orgánové dávky byl proveden rozbor 

nejistot odezvy TL čipu a ionizační komory. 

Odhady těchto nejistot pak byly použity ke 

stanovení nejistoty měření dávky v bodě, z 

niž byla následně stanovena standardní 

nejistota orgánové dávky.   Nejvýznamnějšími 

příspěvky k nejistotě byly směrová závislost 

TL čipu a různá individuální citlivost 

jednotlivých TL čipů, kterou nebylo možno 

korigovat z důvodu jejího kolísání v průběhu 

experimentu, neboť TL čipy byly do 

antropomorfního fantomu vkládány volně, 

čímž docházelo k jejich zněčištění, a to vedlo 

ke změnám individuální citlivosti jednotlivých 

TL čipů. 
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Porovnání LET spekter naměřených detektory Timepix a 

TEPC v referenčním směsném poli CERF 

Marek Sommer1, Martin Kákona1,2, Dagmar Peksová1,2, Carlos Granja1, 

Ondřej Ploc1  

1Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha , ČR 
2Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze, ČR  

sommema4@gmail.com 

Radiační pole na palubách letadel je složeno z 

mnoha typů částic (neutrony, alfa částice, 

miony, elektrony, pozitrony a gama) s velkým 

rozsahem energií. Správné experimentální 

vyhodnocení radiačního rizika je tedy 

náročnou úlohou. Pro stanovení operačních 

dozimetrických veličin je totiž třeba znát 

spektrum lineárního přenosu energie záření. 

Obvykle je jako referenční dozimetr používán 

tkáňově ekvivalentní proporcionální detektor 

(TEPC). Přístroj TEPC je však pro rutinní 

měření velký a těžký. Proto  vyvíjíme nové a 

testujeme již existující typy detektorů částic 

založené na silikonovém čipu. Z nich je 

Timepix velmi zajímavou možností, jelikož je 

schopen zaznamenat dráhy záření v 

křemíkovém čipu v reálném čase. Vyvinuli 

jsme novou metodu pro vyhodnocování LET 

ve vodě pomocí detektoru Timepix s jediným 

křemíkovým čipem. CERF (The CERN’s EU 

Reference Field Facility) je zařízení postavené 

pro kalibraci dozimetrů používaných na 

palubách letadel. Detektory TEPC Hawk a 

Timepix byly ozářeny ve stejných 

referenčních pozicích v poli CERF a jejich 

výsledky byly porovnány. Byla nalezena 

dobrá shoda  mezi LET spektry naměřenými 

oběma detektory. 
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Nový dozimetr KID pro měření kosmického záření 

Dagmar Peksová1, 3, Pavel Krist2, Martin Kákona1,3, Zbyněk Kocur4, Kseniia V. 

Larina5, Ondřej Ploc1 

1Oddělení dozimetrie záření, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 
2Oddělení urychlovačů, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Řež, ČR 

3Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, FJFI, ČVUT v Praze, ČR 
4DEVELICT Solutions s.r.o., Praha, ČR 

5Katedra elektroniky a automatizace jaderných elektráren, Ústav fyziky a technologie, 

Národní výzkumná polytechnická univerzita v Tomsku, Rusko 

d.snecek@seznam.cz 

Dozimetr KID je malý polovodičový 

nízkopříkonový detektor, vyvíjený pro běžné 

použití. Současná konstrukce je speciálně 

navržena po měření kosmického záření na 

palubách letadel. Koncepce návrhu odpovídá 

zařízením určeným pro nasazení ve světě 

Internetu věcí (IoT). Jako detekční prvek 

detektoru byly testovány tři varianty a) PIN 

fotodioda HAMAMATSU S2744-09, b) 9 

paralelně zapojených fotodiod typu Vishay 

TEMD5080X01, c) 16 fotodiod Vishay 

TEMD5080X01 opět v paralelním zapojení. 

Všechny varianty představují křemíkovou PIN 

fotodiodu. 

 Pro stanovení nejdůležitější měřitelné 

operační veličiny v dozimetrii posádek letadel 

H*(10)  pomocí křemíkového detektoru, jsou 

nutné dvě kalibrace. První slouží ke 

korektnímu převodu signálu na 

absorbovanou dávku v křemíku D. K 

převedení této veličiny na H*(10) je důležitá 

druhá kalibrace, která se provádí v 

referenčním směsném vysokoenergetickém 

poli CERF (CERN-EU high energy Reference 

Field) v CERNu. 

 Energetická kalibrace detektoru KID byla 

provedena pomocí α zářičů, konkrétně 

241Am, 252Cf  a 239Pu. Měření v 

referenčním poli CERF se uskutečnilo v rámci 

pravidelné kalibrace detektorů ODZ pro 

dozimetrii posádek letadel. Jako srovnávací 

detektor byl použit křemíkový detektor Liulin, 

který byl speciálně navržen pro měření 

kosmického záření na palubách letadel. 

Aktuální výsledky budou prezentovány. 
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Balónové lety s detektorem CANDY 

Jakub Šlegl1,2, Iva Ambrožová1, Marie Davídková1, Carlos Granja1, 

Magdalena Hlaváčová1, Pavel Krist1, Jan Kubančák1, Kateřina Pachnerová 

Brabcová1, Michal Šafránek1, Václav Štěpán1, Ondřej Ploc1, Jakub Kanděra2, 

Pavel Kovář2, Jakub Kákona2, Radim Možnar2,  Ondrej Pisarčík2, Martin 

Povišer2, Pavel Puričer2, Juraj Páterek2, Anna Selivanová2, Tomáš Svoboda2, 

Lenka Thinová2, Petra Vyletělová2, Jiří Záhora2, Martin Kákona1,2, Martina 

Lužová1,2, Dagmar Peksová1,2, Marek Sommer1,2, Kryštof Eben3, Jan Chroust4 

1Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 
2České vysoké učení technické v Praze, ČR 
3Ústav informatiky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 

4Universal Scientific Technologies s. r. o., Soběslav, ČR  

slegl@ujf.cas.cz 

Detektor CANDY je vyvíjen na Oddělení 

dozimetrie záření ÚJF AV ČR pro měření ve 

směsných polích, především na palubách 

letadel. Od konce roku 2015 do jara 2017 

jsme se s detektorem zúčastnili tří letů se 

stratosférickými balóny s cílem měřit 

závislost intenzity kosmického záření na 

výšce. Druhý z letů - LetFík2 - byl 

zorganizován jako studentský projekt, ke 

kterému jsme přizvali další instituce. Pro 

predikci letu jsme vytvořili program FÍKUS 

používající data z předpovědi počasí v 

projektu Medard Ústavu informatiky AV ČR. 

Na lokalizaci balónu během letu i na 

dohledání balónu po dopadu jsme 

spolupracovali s FEL ČVUT. Elektronika byla 

sestavena a naprogramována tak, aby co 

nejméně ovlivňovala měření. Členové týmu z 

FJFI ČVUT zajistili dostatečné množství lidí 

pro zdárné vypuštění balónu i jeho nalezení 

po skončení letu. Po celou dobu letu jsme 

sdíleli data mezi vzdálenými týmy i veřejností, 

což vedlo k rychlému nalezení místa dopadu.  

Třetí z letů byl proveden v rámci konference 

NearSpace 2017 v Polské Toruni zastřešené 

Vyšegrádskými fondy (Visegrad Closer to 

Space), které jsme se zúčastnili s upraveným 

detektorem ve verzi AIRDOS.  V prezentaci 

uvedeme výsledky našich měření při třetím 

letu (pozice Pfotzerova maxima) a návrhy na 

vylepšení pro další plánované lety v rámci 

projektu CRREAT. 
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Současné možnosti jaderných emulzí a jejich využití v 

dozimetrii 

Martina Lužová 1, Andrei Aleksandrovich Zaitsev2, Ondřej Ploc1, Věra 
Bradnová2, Iva Ambrožová1, Lenka Thinová3, Martin Kákona1, Václav 

Štěpán1, Jakub Kákona3, Roman Dvořák3, Michal Košťál4, Antonín Kolros4, 
Marie Davídková1, Pavel Igorevich Zarubin2 

1 Oddělení dozimetrie záření, ÚJF AV ČR 
2 Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně, Rusko 

3 ČVUT v Praze, ČR   
4 Centrum výzkumu Řež, ČR     
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Jaderné emulze jsou pasivní stopové 
detektory nabitých částic ionizujícího záření. 
V minulosti byla tato metoda velmi rozšířená 
a přispěla k objevu mnoha elementárních 
částic. S ústupem fotoprůmyslu se přestávaly 
vyrábět i fotoemulze a dnes již existuje málo 
podniků, které se tímto odvětvím zabývají. I 
tak však emulze nabízí mnoho možností 
využití v detekci částic a dozimetrii. Jejich 
hlavní předností je dosud nepřekonaná 
prostorová rozlišovací schopnost a možnost 
pozorování zaznamenaných stop v prostoru. 
Proto je naším cílem tuto metodu v ČR 
obnovit a zmodernizovat. Tloušťka emulze 
může být od 20 µm do 600 µm. Od 300 µm je 
možné mít emulzi zvlášť bez skleněné 
podložky. Lze také vyrobit oboustranně polité 
emulze na filmu, či emulzí polít přímo 
konkrétní vzorek, který chceme zkoumat. 
Senzitivita emulze může být při výrobě 
upravena v závislosti na plánovaném účelu 
jejího použití. S emulzemi lze detekovat 
protony od 0,1MeV do 4GeV, alfa-částice 
jakékoli energie i těžké ionty. Jinak lze v 
emulzi vidět stopy elektronů, mionů a 
nabitých pionů, případně dalších nabitých 
částic. Pro detekci tepelných neutronů se 
vyrábí emulze obsahující bór, který má velký 
účinný průřez pro reakci s tepelnými 

neutrony, kdy se rozpadne na dva 

detekovatelné fragmenty – lithium a helium. 
Díky tomu, že se jedná o velmi specifickou 
stopu, lze tyto události poměrně snadno 
spočítat a z účinného průřezu, doby 
ozařování a množství bóru v emulzi pak lze 
odhadnout i tok tepelných neutronů. V 
emulzi se nachází také atomy vodíku, se 
kterými mohou interagovat rychlé neutrony. 
Spočítáním stop odražených vysoko 
energetických protonů lze, podobně jako pro 
tepelné neutrony, odhadnout tok rychlých 
neutronů. Proskenování emulze a spočtení 
daných událostí může vést také ke zjištění 
polohy a tvaru neutronového svazku. 
Prezentovány budou výsledky z experimentu 
na reaktoru LR-0. Další praktickou aplikací 
může být zjišťování přítomnosti atomů uranu 
ve vzorcích vody. Emulze se nechá nasáknout 
v testované vodě, následně se vysuší a vyvolá 
standardním způsobem. Dojde-li před 
vyvoláním v emulzi k rozpadu atomů uranu, 
lze v ní nalézt stopy alfa-částic z těchto 
rozpadů. Snahou naší skupiny je najít 
ekonomicky přístupné řešení automatizace 
snímání obrazu emulzí mikroskopem KSM-1. 
Skenování emulzí již úspěšně probíhá na 
mikroskopu HSP-1000. Dalším krokem je 
automatické nalezení drah částic, jejich 
počítání a měření pomocí počítačového 
zpracování obrazu v programu ImageJ 
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Optimalizovaný scintilátor Gd3AlxGa5-xO12:Ce,Mg 
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5Tohoku University, Institute for Material Research, Sendai, Japan 
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Zhruba před deseti lety začal výzkum nového 

scintilačního materiálu na                              

bázi multikomponentních granátů, 

(Gd,Y,Lu)3(Al,Ga)5O12:Ce. Motivací k výzkumu 

materiálu tohoto složení byly určité 

nevhodné vlastnosti výchozího materiálu, 

LuAG:Ce (Lu3Al5O12:Ce). V důsledku 

přítomnosti mělkých elektronových pastí 

spojovaných s tzv. antisite defekty vykazoval 

LuAG:Ce velmi intenzivní pomalé složky 

scintilační odezvy. Nahrazení části Al za Ga 

tyto složky výrazně potlačilo, ovšem za cenu 

zvýšené pravděpodobnosti ionizace 

excitovaného stavu luminiscenčního centra a 

tedy ztráty excitační energie. Tento problém 

byl vyřešen snížením energie excitovaného 

stavu, jehož se dosáhlo záměnou Lu za Gd. 

Výsledný materiál vykazoval málo intenzivní 

pomalé složky scintilační odezvy, došlo též ke 

zvýšení světelného výtěžku, zlepšení 

energetické rozlišovací schopnosti a snížení 

vlastní aktivity materiálu, to vše při 

zachování vynikajících vlastností původního 

LuAG:Ce - chemické stability, včetně 

samozřejmé nehygroskopičnosti a 

mechanické odolnosti. Další optimalizace 

materiálu bylo dosaženo pomocí kodopace 

Mg, která ještě více potlačila pomalé složky 

scintilační odezvy. Optimalizovaný materiál 

se složením Gd3AlxGa5-xO12:Ce,Mg (x = 2-3) 

(GGAG:Ce,Mg) je v současné době 

připravován v objemech, které umožňují 

jeho testování a případné nasazení v řadě 

aplikací. Optimalizovaný GGAG:Ce, Mg 

vykazuje světelný výtěžek asi 30 

fotonů/MeV, rozlišovací schopnost pro 137Cs 

asi 7 %. Jeho detekční účinnost je vysoká jak 

díky hustotě 6,63 g/cm3, tak vysokému 

efektivnímu protonovému číslu. Vlnová délka 

maxima emise činí zhruba 530 nm, díky 

čemuž lze konstruovat účinné scintilační 

detekční jednotky s polovodičovými 

fotocitlivými prvky (fotodiody apod.). Doba 

dosvitu činí asi 50 ns, pomalé složky odezvy 

jsou potlačeny, což umožňuje aplikace s 

měřením při vysoké četnosti interakcí. 

Materiál vyniká i radiační odolností. 
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Detekční systém pro automatickou lokalizaci zdrojů 

ionizujícího záření pomocí bezobslužných systémů 

Ota Fišera1, Luděk Žalud2, Jaroslav Kareš1, Pavel Čuda1, Michal Tomek1, 

František Burian2, Tomáš Jílek2, Tomáš Lázna2  
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V rámci příspěvku je popsán vývoj detekčního 

systému pro automatickou lokalizaci zdrojů 

ionizujícího záření, horkých skvrn nebo pro 

monitorování radiační situace. Systém, 

určený pro bezobslužné autonomní 

platformy, se skládá ze dvou scintilačních 

detektorů NaI(Tl). Každý detektor má vlastní 

elektronickou jednotku integrující funkce 

spektrometrického systému (256 kanálů, 

rozsah 30 keV – 2 MeV), vyhodnocení směru 

a komunikačního rozhraní. Systém využívá 

tzv. směrový detektor, který je umístěn ve 

směrově citlivém kolimátoru. Druhý detektor 

je tzv. všesměrový a je určen k měření 

dozimetrické veličiny. Celý detekční systém je 

umístěn na bezobslužném autonomním 

robotickém podvozku Morpheus vyvíjeném 

na VUT v Brně. Během vývoje detekčního 

systému byly využívány simulace metodou 

Monte Carlo (MCNP) za účelem (1) 

optimalizace konstrukčních parametrů 

detekčního systému (např. tloušťka stínicího 

materiálu kolimátoru a velikost kolimačního 

výřezu), (2) modelování odezvy detektoru pro 

numerické řešení stanovení dozimetrické 

veličiny. Systém zpracovává odezvu 

detektorů a poskytuje azimutální směr k 

významným zdrojům ionizujícího záření 

pomocí statistické analýzy radiačních dat z 24 

úhlových segmentů rozdělujících horizontální 

rovinu. Pro vyhodnocení radiační situace v 

rámci průzkumu zájmové lokality systém 

vyhodnocuje z naměřených dat 

dozimetrickou veličinu příkon prostorového 

dávkového ekvivalentu H*(10). Stanovení 

hodnoty H*(10) bylo ověřeno srovnáním 

vypočtených hodnot s referenčními 

hodnotami a dobrá shoda hodnot byla v 

celém testovaném rozsahu od 1∙10-7 do 1∙10-3 

Sv∙h-1. Byly provedeny i testy s reálnými zdroji 

ionizujícího záření v různých geometriích. 
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Autonomní robotický systém pro lokalizaci zdrojů záření 

gama 
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Příspěvek popisuje pokročilý systém pro 

monitorování plošné distribuce záření gama v 

definované oblasti zájmu a rovněž algoritmy 

pro zrychlení lokalizace zářičů. Systém je 

založen na robotické platformě Orpheus-X4, 

která je kromě detektorů vybavena moduly 

pro přesnou sebelokalizaci a navigaci ve 

vnějším prostředí na bázi technologie RTK-

GNSS. Pro měření jsou použity dva 

dvoupalcové detektory typu NaI(Tl), které 

mají díky geometrickému uspořádání a stínicí 

olověné vrstvě asymetrické směrové 

charakteristiky. K využití výsledné částečné 

směrové citlivosti byla navržena metoda 

průzkumu po kružnicových trajektoriích. 

Vyhledáním extrémů v datech naměřených 

podél jednotlivých kružnic je možné stanovit, 

v jakých směrech vzhledem k jejich středům 

se nachází zářiče. Pokud je cílem co 

nejpřesnější lokalizace zářiče a je známý 

pouze přibližný směr, ve kterém se nachází, 

nabízí se další možnost využití předloženého 

detekčního systému – poměrové 

vyhodnocování dat z obou detektorů. Díky 

tomu je robot schopný v průběhu přibližování 

ke zdroji záření korigovat svůj azimut a 

nasbírat tak data v jeho těsné blízkosti.  

Navržená metoda byla kromě simulace 

otestována i v terénu pomocí izotopů Cs-137 

a Co-60 o aktivitách v řádu desítek MBq v 

nepravidelném polygonu o obsahu 438 m2. 

Jako reference byla použita metoda 

mapování, kdy robot projel oblast po 

paralelních liniích, což trvalo 15 minut a 

dosažená průměrná přesnost lokalizace činila 

6 cm. Bylo zjištěno, že nasazením 

kružnicového algoritmu je za určitých 

okolností možné dosáhnout až 

pětinásobného zrychlení lokalizace, na 

druhou stranu se zhoršila přesnost o jeden 

řád. To je však stále dobrý výsledek ve 

srovnání s metodami prezentovanými v 

literatuře. Pro průzkum větší oblasti je nutné 

ji pokrýt větším počtem kružnic. Je-li zářič 

detekovatelný z více než jedné kružnice, lze 

snadno získat hrubou estimaci jeho 

parametrů, zejména souřadnic. Odhad 

parametrů je poté možné iterativně zpřesnit 

např. pomocí gradientních algoritmů.  Jako 

perspektivní se jeví spolupráce robotu s UAV 

– dronem. Náš tým vyvinul systém umožňující 

získání přesné mapy prostředí pomocí UAV, 

kterou může robot využít k navigaci mezi 

terénními překážkami. Dron může rovněž 

provést přibližné měření distribuce záření 

gama a zmenšit tak oblast, ve které je nutné 

nasadit pozemní robot. 
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Advanced Spectroscopy Portal - nová generácia 

monitorovacích brán 

Štefan Krnáč, Pavol Ragan 

METRA s.r.o., SR  

stefan.krnac@metra3.sk 

Na výrobu monitorovacích brán pre detekciu 

gama žiarenia sa spravidla používajú plastické 

scintilátory (PVT - polyvinyltoluén)alebo 

kryštalický NaI(Tl). Na rozdiel od NaI má PVT 

scintilátor zlé energetické rozlíšenie a nie je 

jednoduché získať informáciu o energii 

žiarenia dopadajúceho na detektor. 

Softvérové celospektrálne spracovanie na 

báze sofistikovaných algoritmov a metódy 

operátora odozvy poskytuje komplexnú 

analýzu spektra a výsledkom je rozlíšenie na 

úrovni NaI detektora. Získaná informácia 

umožňuje zásadným spôsobom znížiť počet 

alarmov, ktoré by inak bolo treba riešiť 

výjazdom a kontrolou vagóna pomocou 

ručných analyzátorov. Takéto zariadenie je 

možné umiestniť na živú koľaj, kde použitie 

klasickej brány predstavuje zásadný problém 

z pohľadu nízkej priepustnosti práve pre 

množstvo nevinných a falošných alarmov, 

ktoré je potrebné preverovať. 
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Skúsenosti z prevádzky stacionárnej monitorovacej brány 

na železničnej infraštruktúre 

Pavol Ragan, Štefan Krnáč 

METRA s.r.o., SR  

pavolragan@gmail.com 

Otázka výskytu opustených žiaričov v 

kovovom šrote je riešená len rámcovo v EÚ 

smerniciach. Smernica o HASS ako aj nová 

smernica ponecháva vo veľkej časti na 

členskom štáte aké riešenie zvolí. Zisťovanie 

výskytu žiaričov je užitočné robiť pri zbere a 

pri preprave kovového šrotu a určite rovnako 

aj na vstupe do železiarne, lebo náklady 

spojené s roztavením žiariča môžu dosahovať 

niekoľko desiatok miliónov Eur. Kontrola 

kovového šrotu pri jeho preprave na železnici 

je efektívnym prostriedkom na vyhľadávanie 

výskytu žiaričov na mieste ich najčastejšieho 

výskytu. Je to účinný nástroj pre aktívnu 

preventívnu politiku v ochrane zdravia ľudí a 

majetku. Monitorovacia brána je 

nainštalovaná na zvážnom pahorku 

železničnej stanice. Je to unikátne 

multifunkčné zariadenie. Skladá sa zo štyroch 

kooperujúcich systémov: 1. Stacionárny 

detekčný systém, ktorý je tvorený dvojicou 

veľkoplošných detektorov s príslušnou 

elektronikou. 2. Spektrometrický systém, 

ktorý umožňuje kvalitatívnu analýzu žiarenia 

gama. 3. Kamerový systém na identifikáciu 

vagónov a riadenie meraní. 4. Vyhodnocovací 

systém na báze celospektrálneho 

spracovania, ktorý zabezpečuje stanovenie 

potrebných veličín pre rozhodnutia orgánu 

radiačnej ochrany. Uvedený multifunkčný 

systém umožňuje monitorovať pohyb v 

detegovanom priestore, rozoznávať 

jednotlivé monitorované vagóny, odčítať 

identifikačné čísla vagónov, vykonáva 

korekciu na tienenie pozadia samotnými 

vagónmi, vykonáva tzv. Q2 analýzu žiarenia 

gama (súčasne kvantitatívnu aj kvalitatívnu 

analýzu), je schopný vykonať približnú 

lokalizáciu potencionálneho záchytu 

rádioaktívneho materiálu (ZRAM) v rámci 

vagóna a jeho prvotnú rádionuklidovú 

analýzu. Zariadenie môže pracovať bez 

obmedzenia prevádzky na železnici 24 hodín 

denne. V prezentácii sú uvedené výsledky z 

kontroly niekoľko desiatok tisíc vagónov. 
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Modifikácia metód stanovenia samária-151 pomocou 

kvapalinovej scintilačnej spektrometrie 

Jana Strišovská, Dušan Galanda, Alena Paholíková, Dominika Tatárová  

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR 
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Dlhožijúci izotop vzácnych zemín Sm-151 

(T1/2 = 90 rokov) je beta-emitujúci nuklid, 

ktorý sa v prostredí vyskytuje ako dôsledok 

jadrového testovania v atmosfére, ale hlavne 

ako produkt z činností jadrových zariadení. V 

jadrových reaktoroch Sm-151 vzniká 

štiepením počas ožarovania uránových 

palivových tyčí. Primárne sa premieňa na 

takmer stabilný izotop Eu-151 beta 

premenou (99,09 %). Táto štúdia je zameraná 

na modifikáciu metód stanovenia Sm-151 v 

pozaďových matriciach rôznorodého zloženia 

pri aplikovaní rádiochemickej separácie 

extrakčnochromatografickými metódami. 

Hlavným cieľom je zvýšenie efektivity 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy 

sledovaného rádionuklidu, pričom zavedené 

separačné postupy vyžadujú dlhý čas pri 

použití, pre rádiochemickú analýzu, relatívne 

veľkých objemov ako premývacích, tak aj 

elučných roztokov. Základom 

prezentovaného rádioanalytického postupu 

je aplikácia sekvenčnej separácie na dvoch 

extrakčných chromatografických materiáloch 

- sorbent DGA resin typu Branched a Ln resin. 

Sorbent DGA resin bol použitý na 

zakoncentrovanie Sm, keďže vykazuje 

extrémne vysokú afinitu pre lantanoidy a 

aktinoidy v oxidačnom stupni III v prostredí 

kyseliny dusičnej. Nevyhnutným krokom 

modifikácie bolo primárne charakterizovať 

podmienky použitia sorbentu Ln resin, 

predovšetkým zamerať sa na aplikáciu  

kyseliny dusičnej a stanoviť vplyv jej 

koncentrácie a množstva použitých objemov 

pre stanovenie prostredia s najvyššou 

afinitou sledovaného rádionuklidu k 

použitému extrakčnému činidlu. Na 

stanovenie výťažku samária sa použil izotop s 

dlhou dobou polpremeny Sm-147 (T1/2 = 

1,06E11 rokov). Hodnota aktivity Sm-151 

bola stanovená kvapalinovou scintilačnou 

spektrometriou (Tri-Carb 3300 Liquid 

Scintillation Counter, Canberra). 
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potenciálne mikroriasy pre bioremediáciu vôd 
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Bioremediácia kontaminovaného prostredia 

pomocou mikrorias (fykoremediácia) 

predstavuje šetrnú dekontaminačnú techniku 

znečistených vôd. Mikroriasy na rozdiel od 

rastlín majú nízke nároky na živiny (N, P, C) a 

rast, jednoduchú kultiváciu v laboratórnych 

podmienkach, ako aj rýchly nárast biomasy. V 

súčasnosti sa mikroriasy používajú najmä na 

dekontamináciu ťažkých kovov, rôznych 

organických rozpúšťadiel, pesticídov a mnoho 

ďalších. Experimenty boli zamerané na 

stanovenie fykoremediačného potenciálu 

mikrorias Chlamydomonas reinhardtii a 

Scenedesmus obliquus v cielene 

kontaminovaných vodných roztokoch 

obsahujúcich rádioizotopy Cs-137 a Co-60. 

Fykoremediačný potenciál sa stanovoval 

sledovaním vplyvu rôznych hodnôt pH 

prostredia – pre S. obliquus v prostredí pH 

2,5: 7, 9,2 a pre C. reinhardtii v pH 2,4: 7,5, 

9,5. Pri všetkých experimentoch sa zároveň 

sledoval pokles aktivity roztoku v čase. 

Kultivácia mikrorias prebiehala v svetelnom 

režime 12h/12h svetlo/tma pri svetle 

podporujúcom rast rastlín, pri laboratórnej 

teplote. Vzhľadom na stanovenie sorpčnej 

kapacity mikrorias bola použitá metóda na 

stanovenie koncentrácie mikrorias pomocou 

Bürkerovej komôrky. 
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Návrh stínění plazmového zdroje rentgenového záření 

Vojtěch Stránský, Roberto Versaci , Roman Truneček, Veronika Olšovcová, 

Shripal Gajjar  

Fyzikální ústav AV ČR  
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V mezinárodním výzkumném centru ELI 

Beamlines v Dolních Břežanech budou 

využívány vysokoenergetické lasery mimo 

jiné ke generování ultrakrátkých 

rentgenových pulsů. Jedním z experimentů, 

kde se bude rentgenovské záření vytvářet a 

používat je pracovní stanice Plasma X-ray 

Source (PXS). Experiment bude využívat 100 

mJ laser AVOJA, který bude uvnitř 

experimentální stanice PXS fokusován na 

obnovující se terč z tekutého kovu. Při 

interakci laseru s terčem dochází k ionizacím 

a urychlení elektronů, které při průchodu 

kovovým terčem způsobují emisi 

charakteristického a brzdného záření. Z 

isotropního zdroje jsou pomocí kolimátoru 

vytvořeny dva svazky pro experimentální 

účely a jeden pro diagnostiku.  Generované 

intenzivní rentgenovské pulsy o délce 10^-13 

s a frekvenci 1 kHz umožní studovat 

biologické děje. Přestože trvalé umístění 

experimentální stanice PXS bude ve stínícím 

boxu, navrženém tak, aby dávkový příkon na 

jeho povrchu nepřesahoval 0,1 uSv/h, první 

testování proběhne v prozatímní laboratoři 

za pomoci 10 mJ laseru Astrella v podpůrné 

laboratoři. Ačkoliv je výkon tohoto laseru 

výrazně nižší než výkon laseru AVOJA, PXS 

bude produkovat ionizující záření. Protože na 

tomto pracovišti bude PXS testováno bez 

stínícího boxu, je nutné navrhnout lokální 

stínění tak, aby byla zajištěna radiační 

ochrana experimentálních týmů.  

Generované radiační pole bylo 

charakterizováno pomocí Monte Carlo kódu 

FLUKA. Výsledky simulací byly 

vyhodnocovány s ohledem na požadavek 

maximálního příkonu H*(10)=0,5 uSv/h v 

oblastech, kde se může zdržovat personál. 

Dalším limitujícím faktorem byla mechanická 

stabilita stínění a minimalizace rozměrů s 

ohledem na design experimentů. Stínění 

zároveň nesmí negativně ovlivňovat 

experimenty a nemělo by ani komplikovat 

práci při manipulaci se vzorky.  Z výsledků 

simulací vyplynula potřeba konstrukce stínění 

tak, aby byl minimalizován zpětný rozptyl a 

tím i ozáření personálu. Navržené stínění 

vytvořené z olověných cihel absorbuje nejen 

primární záření, ale i velké množství 

zpětného rozptylu. S jeho pomocí byl 

dávkový příkon v prostorách, kde se zdržují 

experimentální týmy, snížen na hodnotu nižší 

než 0,01 uSv/h. 
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Dozimetrie kosmického záření v civilních letadlech podle 

norem ISO 

Ondřej Ploc1, Marek Sommer1,2, Martin Kákona1,2, Dagmar Peksová1,2, Jakub 

Šlegl1,2 

1ODZ, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 
2Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT v Praze, ČR  

ploc@ujf.cas.cz 

Posádky a pasažéři letadel jsou vystaveny 

zvýšeným hladinám kosmického záření 

galaktického a slunečního původu a 

sekundárního záření produkovaného v 

atmosféře, struktuře letadla a jeho obsahu. 

Dozimetrií expozic kosmickému záření v 

civilních letadlech se zabývá norma ISO 

20785 (Dosimetry for exposures to cosmic 

radiation in civilian aircraft) sestávající se v 

současné době ze 4 částí. První z nich, ISO 

20785-1 (Conceptual basis for 

measurements), poskytuje koncepční základ 

pro stanovení prostorového dávkového 

ekvivalentu, H*(10), používaného k 

hodnocení expozice kosmickému záření v 

civilních letadlech a pro kalibraci přístrojů 

používaných k tomuto účelu. Druhá část 

normy, ISO 20785-2 (Characterization of 

instrument response), specifikuje minimální 

požadavky na metody a postupy pro 

charakterizaci reakcí přístrojů používaných 

pro stanovení H*(10). Třetí část normy, ISO 

20785-3 (Measurements at aviation 

altitudes), poskytuje základ pro měření 

H*(10) v letových výškách pro hodnocení 

expozice kosmického záření v civilních 

letadlech. Čtvrtá část normy, ISO 20785-4 

(Validation of codes) je v přípravě a zabývá se 

standardizací validace kódů, dává základ pro 

schválení softwaru k výpočtu efektivní dávky 

obdržené na palubě letadla posádkou a 

pasažéry. Cílem příspěvku je upozornit na 

existenci těchto ISO norem a ukázat na 

konkrétním experimentu, jak mohou v praxi 

přispět ke zkvalitnění dozimetrie posádek 

letadel. Experiment proběhl v tomto roce na 

palubě letadla ABS jets při letu kolem světa s 

detektorem Liulin a jako kód k validaci byl 

použit program CARI. 
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AIRDOS – open source dozimetr pro měření na palubách 

letadel 

Martin Kákona1,2, Pavel Krist1, Václav Štěpán1, Dagmar Peksová1,2, Iva 

Ambrožová1, Jakub Šlegl1,2, Jiří Záhora2, Martina Lužová2, Marek Sommer1,2, 

Jakub Kákona2,3, Jan Chroust 3, Ondřej Ploc1 

1Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 
2České vysoké učení technické v Praze, ČR 

3Universal Scientific Technologies s. r. o., Soběslav, ČR  

kakona@ujf.cas.cz 

Představíme nový dozimetr AIRDOS, který byl 

vyvinut k měření na palubách letadel. Jedná 

se o dozimetr založený na projektu CANDY a 

je výsledkem naší snahy o vytvoření open 

source platformy pro měření ve směsných 

polích záření s nízkou intenzitou. Hlavní části 

zařízení AIRDOS tvoří detekční jednotka – PIN 

dioda, elektronika převádějící signál na 

energetická spektra, GPS modul, paměť a 

baterie umožňující nepřetržité monitorování 

po dobu jednoho měsíce. Bude prezentována 

metoda kalibrace pro vyhodnocení 

dozimetrických veličin  a výsledky z několika 

experimentů: měření na urychlovačích, v 

referenčním poli CERF a dále měření na 

letadlech během několika vybraných letů. 

Bude provedeno porovnání výsledků 

získaných pomocí AIRDOS a referenčního 

detektoru Liulin.  
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Vývoj a certifikace kvalifikovaného monitoru aerosolů a 

jódů PIM-301E 

Aleš Jančář, Jiří Čulen, Jaroslav Dostál, Vít Petráněk 

VF, a. s., ČR  

ales.jancar@vf.cz 

V příspěvku se zabýváme problematikou 

vývoje kvalifikovaného monitoru PIM-01E, 

testováním a certifikací.  Monitor byl navržen 

a vyvinut tak, aby vyhovoval podmínkám 

prostředí pro umístění na blokové a nouzové 

dozorně v jaderné elektrárně Dukovany. 

Monitor měří objemovou aktivitu 

radioaktivních aerosolů a jódů ve vzdušnině 

za normálního a abnormálního provozu, 

projektových i nadprojektových havárií.  
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Kalibrace plastových detektorů pro monitorování 

Marcel Ohera, Lubomír Gryc, Irena Češpírová, Martina Vtelenská 

SÚRO v.v.i., ČR  

marcel.ohera@suro.cz 

Plastové detektory mají po řadu let 

významné využití jako radiační monitorovací 

portály. Pro kontrolu vozidel se využívají 

především stacionární velkoplošné detektory 

s délkou a šířkou řádově až 100 centimetrů a 

tloušťkou jednotek centimetrů, pro další 

aplikace (skenování osob při průchodu na 

hromadné akce, pojízdné skeny vozidel) lze 

využít detektorů menších rozměrů. Plastové 

detektory menších rozměrů našly též 

uplatnění v radiačním monitorování  pomocí 

leteckých prostředků, ať již u bezpilotních 

prostředku UAV nebo při leteckém 

monitorování z vrtulníku.  Přestože plastové 

detektory vykazují spektrometrické vlastnosti 

při detekci záření gama, nelze je používat 

přímo k identifikaci nuklidů, jsou ale velmi 

vhodné jako signální detektory pro 

monitorování procházejících osob např. na 

letišti, mohou se využít i pro detekci 

kermového příkonu ve vzduchu přímo v 

leteckém prostředku a s možností podle 

okamžité výšky letu přepočítat na kermový 

příkon ve vzduchu 1 m nad zemí. Vzhledem k 

jejich nízké ceně, malé velikosti a 

jednoduchosti obsluhy mohou být velmi 

užitečné v první fázi monitorování 

mimořádné radiační situace, kdy je 

nejdůležitější stanovení příkonu dávkového 

ekvivalentu a nikoliv stanovení aktivit 

jednotlivých nuklidů. Výhodou, vzhledem k 

jejich ceně, by byla možná i jejich rychlá 

výměna v případě kontaminace na rozdíl od 

drahých leteckých monitorovacích systémů 

se scintilačními nebo i polovodičovými 

detektory. V prezentaci jsou uvedeny některé 

plastové detektory s různými rozměry a jejich 

systémy využívané SÚRO při leteckém 

monitorování, jsou uvedeny postupy a 

výsledky kalibrace plastových detektorů 

prostřednictvím zdrojů a s využitím simulace 

Monte Carlo pro různé geometrie. Dále jsou 

prezentovány některé výsledky měření s 

těmito plastovými detektory z různých 

poletových měření včetně zpracování těchto 

dat do mapových podkladů. Hodnoty jsou 

porovnány s dalšími monitorovacími 

prostředky radiace používané při leteckém 

radiačním průzkumu, především s výsledky 

leteckého gamaspektrometru IRIS a 

polovodičového detektoru HPGe.   Poster je 

vypracován na základě projektů Ministerstva 

vnitra ČR ID: VI20172020104 a 

VH20172020015. 
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Ověření metodiky výpočtů odezvy ionizační komory 

použitelné pro široký rozsah dávkových příkonů – Monte 

Carlo simulace 

Tomáš Urban, Jaroslav Klusoň 

KDAIZ FJFI ČVUT v Praze, ČR 

tomas.urban@fjfi.cvut.cz 

V některých aplikacích je vhodné, resp. až 

nutné, mít k dispozici kontinuální monitor 

pro široký rozsah dávkových příkonů. V 

příspěvku je diskutováno ověření a použití 

navržené metodiky simulačních výpočtů pro 

prvotní odhad odezvy ionizační komory (IK) 

na monoenergetické linie fotonů a elektronů 

z intervalu od desítek keV až do jednotek 

MeV. Tyto simulační výpočty byly provedeny 

pro různé varianty IK (různý objem IK, tlak a 

složení pracovního plynu) i geometrického 

uspořádání zdrojového členu. Ve stejných 

konfiguracích zdrojového členu byl 

nasimulován příkon kermy ve vzduchu v 

místě středu IK. Na základě těchto 

modelových výpočtů dle navržené metodiky 

byl pro příslušný objem IK, tlak a složení 

pracovního plynu a jednotkovou emisi zdroje 

stanoven odhad závislosti ionizačního proudu 

na energii zdrojových částic, odhad rozsahu 

proudu komory pro široký rozsah měřitelných 

dávkových příkonů (až 9 dekád) a energetická 

závislost odezvy IK. Použitelnost navržené 

metodiky i získané výsledky simulační 

výpočtů pro různé varianty IK jsou v 

příspěvků dále diskutovány. 
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Charakterizace materiálů pro použití v antropomorfních 

fantomech vyrobených metodou 3D tisku 

Jaroslav Šolc1, Ludmila Burianová1, Tomáš Vrba2 

1Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Praha, ČR 
2FJFI ČVUT v Praze, ČR  

jsolc@cmi.cz 

Jedním ze zdrojů nejistot stanovení 

absorbované dávky v nukleární medicíně je 

kvantitativní zobrazování. Značná nejistota je 

dána způsobem kalibrace, která, pokud je 

vůbec k dispozici, je založena na 

zjednodušených fantomech, jež se podobají 

reálným pacientů pouze omezeně. Snížením 

této nejistoty se zabývá mezinárodní 

výzkumný projekt “Metrology for clinical 

implementation of dosimetry in molecular 

radiotherapy” (MRTDosimetry), jehož jedním 

z témat je výzkum v oblasti 3D tisku kvazi-

realistických antropomorfních fantomů. 

Tento příspěvek popisuje charakterizaci 

materiálů vhodných pro 3D tisk s důrazem na 

stanovení součinitele zeslabení fluence 

fotonů. Od několika komerčních firem byly 

získány vzorky různých materiálů (ABS, HiPS, 

NYLON, PET, PLA, PVA, PMMA, 

Polycarbonate, atd.), u kterých byla 

stanovena hustota, lineární součinitel 

zeslabení (LSZ) a Hounsfieldovy jednotky 

(HU). LSZ byl získán pro energie fotonů 59.5 

keV, 121.8 a 344.5 keV pomocí kolimovaných 

svazků radionuklidových zářičů Am-241 a Eu-

152. Tyto energie pokrývají energetický 

rozsah CT skenerů a nejčastěji používaného 

terapeutického radionuklidu I-131. Průměrná 

hodnota HU byla stanovena z DICOM snímků 

získaných na radioterapeutickém simulátoru 

Philips Brilliance CT Big Bore. Parametry 

materiálů byly porovnány s vodou a měkkou 

a tukovou tkání. Z výsledků je patrné, že 

vlastnosti vzorků 3D tisku jsou silně závislé 

jak na typu tiskárny a jejím nastavení, tak i na 

tiskovém vlákně. Byly například nalezeny 

rozdíly až 15% v LSZ stejného typu materiálu, 

ale vytištěného různými firmami na různých 

tiskárnách z tiskových strun různých výrobců. 
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Využitie autorádiografie na meranie aktivity 

Andrej Javorník1,2, Anton Švec1 

1Slovenský metrologický ústav, SR 
2Strojnícka fakulta, STU v Bratislave, SR  

javornik@smu.gov.sk 

Slovenský metrologický ústav (SMU) ako 

národná metrologická inštitúcia v zmysle 

zákona o metrológii 142/2000 Z.z. a vyhlášky 

Úradu pre normalizáciu metrológiu a 

skúšobníctvo (UNMS) 210/2000 Z.z.  

zabezpečuje koncepciu rozvoja metrológie, 

uskutočňuje výskum a vývoj v oblasti 

metrológie. Oddelenie Ionizujúceho žiarenia 

SMU sa v poslednom období venovalo 

spôsobu stanovenia aktivity plošných zdrojov 

alfa/beta žiarenia pomocou okienkového 

scintilačneho detektora. V rámci tohto 

výskumu sa skúma aj možnosť merania 

aktivity plošných zdrojov alfa/beta pomocou 

autorádiografie. Autorádiografia sa používa 

najmä pre medicínske zobrazovacie účely ako 

aj pre zobrazenie rozloženia aktivity v 

molekulárnej biológii a rádiofarmaceutickom 

výskume. Pre metrologické účely možno 

využiť autorádiografiu na hodnotenie 

homogenity štandardov a vzoriek, ale aj na 

meranie aktivity. Príspevok zhŕňa základné 

poznatky o zobrazovacej metóde pomocou 

pamäťovej fólie BAS-MS 2025 na zariadení 

Typhoon 9210 a výsledky prvých meraní so 

štandardmi typu EM a EZ s rádionuklidmi 
241Am, 137Cs a 204Tl. 



III. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia 

 
68

Využití CdZnTe detektoru v portálovém monitoru 

Anna Selivanová, Jan Helebrant, Lubomír Gryc, Karin Fantínová  

SÚRO v.v.i., ČR  

anna.selivanova@suro.cz 

V rámci projektu PoMoZ a vývoje 

portálového monitoru byl testován vybraný 

CdZnTe detektor. Mezi výhody CdZnTe 

detektorů patří dobré spektrometrické 

vlastnosti a nenáročný provoz nevyžadující 

chlazení. Tyto vlastnosti jsou vhodné pro 

portálové systémy měření osob při průchodu 

bránou a vyhledávání zářičů. Pomocí 

transportního kódu MCNP byly realizovány 

simulace CdZnTe detektoru od společnosti 

Kromek. Detektor obsahuje krystal o velikosti 

1 cm3 s koplanární mřížkou. Na základě 

komerčně nabízených monitorů byla zvolena 

geometrie brány, v níž byly umístěny dva 

stejné CdZnTe detektory naproti sobě. Pro 

tuto geometrii byly simulovány detekční 

účinnosti a spektra pozadí. V simulaci pozadí 

byly uvažovány pouze přírodní radionuklidy a 

jejich dceřiné produkty. Ze simulovaných 

spekter pozadí byly stanoveny MDA pro 

bodové zdroje a vybrané umělé radionuklidy.
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Testy možnosti využití plastového detektoru k rychlému 

screeningu velkého počtu osob 

Irena Češpírová, Marcel Ohera, Eva Čermáková  

SÚRO v.v.i., ČR  

irena.cespirova@suro.cz 

Jednou ze současných bezpečnostních hrozeb 

je možnost zneužití radioaktivního materiálu 

při masových akcích, v podzemní dopravě 

(metro), událostech s účastí chráněných osob 

nebo nelegálního převozu takového 

materiálu.  Pro rychlý screening velkého 

počtu osob nebo techniky je nutno použít 

rychlé a dostatečně velkoobjemové 

detektory s možnou spektrometrickou 

odezvou. Toto umožňují nové velkoobjemové 

portálové detektory s plastovými scintilátory, 

které jsou schopné detekovat gama s 

dostatečnou účinností a rychlostí. Jako 

perspektivní možnost se jeví využití 

plastových scintilačních detektorů, které sice 

nemají vhodnou spektrometrickou odezvu, 

ale jsou dostatečně citlivé, lze vyrobit 

poměrně veliké objemy krystalů a zároveň 

jsou cenově dostupné.  Poster představuje 

testy možnosti využití plastového detektoru 

(rozměr: 300 x 300 x 50 mm3) při sledování 

procházejících osob. Na základě kalibrací 

pomocí bodových a plošných zdrojů byly 

odhadnuty minimální aktivity, které je 

detektor již schopen zachytit při průchodu 

kolem něj ve vzdálenosti do několika metrů. 
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Dozimetrie oční čočky v ČR. Srovnávací měření dozimetrů 

Tomáš Čechák1, Miluše Budayová2, Zdeněk Zelenka3, Jiří Studený4, Vladimír 

Sochor5, Jiří Martinčík1 

1KDAIZ FJFI ČVUT v Praze, ČR 
2SÚJB, Praha, ČR 

3Nuvia Dosimetry, ČR 
4VF, a. s, ČR 

5Český metrologický institut , Oblastní inspektorát Praha, ČR 

Tomas.Cechak@fjfi.cvut.cz 

SÚJB každoročně pořádá testování a 

porovnání služeb osobní dozimetrie v oblasti 

legální dozimetrie v ČR. Srovnávací měření 

pod záštitou SÚJB organizuje a vyhodnocuje 

KDAIZ. V letošním roce bylo porovnávací 

měření zaměřeno na dozimetrii oční čočky.  

Srovnávacích měření se zúčastnilo pracoviště 

Nuvia Dosimetry (filmové dozimetry) a  VF 

a.s. Černá Hora (OSL dozimetry). Ozáření 

testovaných dozimetrů bylo provedeno na 

pracovišti ČMI OI. V referátu je uveden popis 

provedených experimentů a výsledky 

srovnávacích měření. 
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Osobní dozimetrie externího záření v SÚRO 

Michaela Kapuciánová, Zina Čemusová, Daniela Ekendahl  

SÚRO v.v.i., ČR  

michaela.kapucianova@suro.cz 

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. (SÚRO) 

používá k měření osobních dávek svých 

zaměstnanců dozimetrický systém založený 

na termoluminiscenci (TL). Dozimetry jsou 

koncipovány tak, aby umožňovaly stanovení 

osobních dávkových ekvivalentů nejen v 

různých směsných radiačních polích fotonů a 

záření beta, ale i ve směsných polích fotonů a 

neutronů. Samotný termoluminiscenční 

dozimetr (TLD) se skládá z karty osazené 4 

detektory 7LiF:Mg,Cu,P a plastového obalu 

osazeného různými filtry. Filtry rozdílně 

absorbují dopadající záření, čímž je dosaženo 

různé energeticky závislé odezvy detektorů 

pod jednotlivými filtry. Tímto způsobem je 

umožněno semikvantitativní vyhodnocení 

spektra, a následně i osobních dávkových 

ekvivalentů Hp(10), Hp(3) a Hp(0.07). Pro 

vyvolání a měření TL slouží automatická 

čtečka Harshaw 6600. Provedené 

experimenty, srovnávací měření a praktické 

zkušenosti potvrzují, že použitý dozimetrický 

systém plně vyhovuje potřebám pro měření 

osobních dávek externího ozáření na bázi 

měsíčního monitorování, a to i při méně 

standardních podmínkách ozáření. Kromě 

legální výše popsané osobní dozimetrie 

provádí SÚRO také rozsáhlý výzkum v oblasti 

retrospektivní a osobní havarijní dozimetrie. 

K tomu je využíván měřící systém TL/OSL Risø 

DA-20 na bázi termálně a opticky 

stimulované luminiscence (OSL). Pro potřeby 

havarijní připravenosti již byla vypracována 

certifikovaná metodika umožňující odhad 

osobní dávky na základě měření OSL rezistorů 

extrahovaných z mobilních telefonů. Dále byl 

vyvinut nízkonákladový dozimetr založený na 

využití OSL běžné kuchyňské soli. K dispozici 

je certifikovaná metodika pro stanovení 

osobní dávky pomocí solného dozimetru. V 

rámci projektu Bezpečnostního výzkumu MV 

ČR (identifikační číslo VI20152020033) jsou 

zkoumány možnosti dozimetrického využití i 

dalších předmětů a materiálů vykazujících 

luminiscenci jako například dentální 

keramika, čipové moduly z platebních a SIM 

karet, skla extrahovaná z mobilních telefonů, 

stavební materiály. Pro potřeby neutronové 

osobní dozimetrie jsou studovány rovněž 

metody založené na neutronové aktivaci 

biologických vzorků a soli. Kromě toho jsou 

zkoumány možnosti dozimetrických aplikací 

nových typů pixelových detektorů. Laboratoř 

dozimetrie v SÚRO v současné době 

disponuje širokým spektrem metod osobní 

dozimetrie, které mohou být využity ve 

složitých situacích radiačních nehod a 

incidentů.
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Variácie 14C a 13C v atmosfére rôznych oblastí Slovenska 

Karol Holý1, Alexander Šivo1, Pavel Povinec1, Marta Richtáriková1, Ján 

Šimon2, Monika Műllerová1, Martin Bulko1  

1Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave, SR 
2Strojnícka fakulta , Žilinská univerzita, Žilina, SR  

holy@fmph.uniba.sk 

Antropogénny 14C prítomný v 

atmosférickom oxide uhličitom bol v 

uplynulých 60 rokoch monitorovaný hlavne v 

súvislosti s jadrovými skúškami v atmosfére. 

V súčasnosti je 14C využívaný ako stopovač v 

mnohých environmentálnych štúdiách. Na 

Slovensku (stanica Bratislava) sa aktivita 14C 

v atmosférickom CO2 meria od roku 1967. V 

predkladanom príspevku sú prezentované 

výsledky monitorovania 14CO2 a 13CO2 na 

šiestich regionálnych staniciach na Slovensku 

počas rokov 2007 - 2014. Merania poskytujú 

informácie o zmenách 13C a 14C v čistej 

vysokohorskej oblasti (stanica Chopok 2000 

m n.m.), prímestskej oblasti Bratislavy 

(stanice Rovinka a Vysoká na Morave), vo 

vidieckej a poľnohospodársky aktívnej 

lokalite (stanica Žlkovce), ako aj v mestskej 

oblasti kontaminovanej fosílnymi palivami 

(stanice BA-Mlynská dolina a BA-centrum). 

Okrem toho sa stanica Žlkovce nachádza v 

bezprostrednej blízkosti jadrovej elektrárne 

Jaslovské Bohunice a monitoruje jej vplyv na 

životné prostredie. 

Na merania izotopov uhlíka v atmosfére boli 

vzorky CO2 nepretržite zhromažďované počas 

jedného mesiaca vo výške 3 m nad zemou 

dynamickou absorpciou CO2 v roztoku NaOH. 

Následne bol zo vzoriek pripravený CH4, ako 

náplň nízkopozaďového proporcionálneho 

počítača, ktorý bol použitý na 

zaznamenávanie rozpadov 14C. Na 

stanovenie δ13C vo vzorkách bola použitá 

hmotnostná spektrometria. 

Významné sezónne variácie Δ14C boli zistené 

na každej stanici okrem stanice Chopok, s 

maximami v letných a minimami v zimných 

mesiacoch (december - február). Zatiaľ čo v 

letných mesiacoch sú rozdiely v Δ14C merané 

na jednotlivých staniciach minimálne, v 

zimných mesiacoch, napr. v centre Bratislavy, 

sú Δ14C o 40% nižšie ako na stanici Chopok. 

Toto bolo spôsobené vysokými emisiami CO2 

pri spaľovaní  fosílnych palív v centre 

Bratislavy v zimných mesiacoch. 

V kontraste s týmto boli v lokalite Žlkovce 

zistené najnižšie ročné hodnoty δ13C 

(priemer ~ 13,9 ‰), pravdepodobne v 

dôsledku intenzívnejšej pôdnej respirácie v 

tejto poľnohospodárskej oblasti. Na stanici 

Vysoká na Morave bola pozorovaná 

najvýraznejšia sezónna variácia δ13C s 

minimom v zime (~ 13,2 ‰) a maximom v 

lete (~ 10,7 ‰). 

Získané dáta môžu byť použité napr. na 

kvantifikáciu fosílnych emisií CO2 do 

atmosféry a na testovanie nových prístupov 

ich výpočtov, ktoré budú nezávislé na 

štatistických údajoch a v štúdiách o 

klimatických zmenách. 

Táto práca bola finančne podporovaná 

Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR a SAV 

(VEGA projekty č. 1/3046/06, 1/0678/09 a  

1/0143/14).
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HAMRAD - autonomní monitorování radioaktivity ovzduší  

Miroslav Hýža1, Petr Rulík1, Jan Kubančák2, Jan Surý2, Lukáš Skála2, Vojtěch 

Bednář2  

1SÚRO, v.v.i., Praha, ČR 

 2NUVIA a.s., ČR 

miroslav.hyza@suro.cz 

Včasná detekce radioaktivních aerosolů je 

jedním z klíčových aspektů radiologického 

monitorování ovzduší, který byl intenzivně 

řešen již v minulých společných projektech 

SÚRO/NUVIA. Pozornost byla soustředěna 

zejména na možnosti real-time spektrometrie 

prostřednictvím detektoru umístěného přímo 

nad kontinuálně prosávaným aerosolovým 

filtrem. Toto přímočaré řešení vyniká 

zejména jednoduchostí HW i SW 

implementace a poskytuje skutečně okamžité 

výsledky byť za cenu vyšších detekčních 

limitů v důsledku vysokého pozadí tvořeného 

dceřinými produkty radonu. Tato práce 

představuje první výsledky projektu 

HAMRAD, jehož cílem je vyvinout 

monitorovací zařízení, které bude pracovat v 

sekvenčním režimu. Prototyp zařízení 

disponuje zásobníkem filtrů, které jsou 

měničem vzorků postupně posouvány do 

vzorkovací, vymírací a měřící polohy. Tento 

sekvenční přístup, kdy je odděleno 

vzorkování od měření je kompromisem mezi 

včasností alarmového hlášení a úrovní 

detekčních limitů. Průtok je uživatelsky 

nastavitelný v rozmezí 0-10 m3/hod. Měření 

zajišťuje HPGe detektor v olověném stínění, 

který dovoluje citlivou kvalitativní i 

kvantitativní analýzu odebraného vzorku.  

Časové zpoždění alarmového hlášení je dáno 

časovým krokem, který nastaví uživatel v 

závislosti na jeho monitorovacích 

požadavcích. Zařízení je zcela autonomní a 

obsluha se tak redukuje pouze na doplňování 

čistých filtrů do zásobníku s kapacitou 250 ks. 

Spektrometrická i technologická data jsou 

přenášena prostřednictvím GPRS/GSM na 

centrální server, ze kterého lze uživatelsky 

rovněž měnit nastavení provozních 

parametrů. Detekční limity byly hodnoceny 

pro vybrané radionuklidy očekávané v 

ovzduší po havárii JE. Dosažené detekční 

limity (MDA podle ISO 11929, α=β=0.05) pro 

8h měření a sledované radionuklidy 131I, 

134Cs a 137Cs  jsou po řadě 3 mBq/m3,           

2 mBq/m3 a  2 mBq/m3.  



III. Dozimetria a metrológia vonkajšieho a vnútorného ožiarenia 

 
74

 Odezva na kosmické záření a radon ve vzduchu při 

dozimetrii a spektrometrii v životním prostředí 

Jaroslav Klusoň, Lenka Thinová, Tomáš Svoboda, Kamila Johnová, Tomáš 

Brunclík   

FJFI ČVUT v Praze, ČR  

kluson@fjfi.cvut.cz 

Kosmické záření a koncentrace dceřiných 

produktů přeměny radonu ve vzduchu 

představují složky přírodního pozadí, které 

přispívají k hodnotám měřených 

dozimetrických veličin při monitorování 

životního prostředí (ŽP). Odhad jejich 

příspěvku k odezvě dozimetrického nebo 

spektrometrického systému je významný 

jednak z důvodů rozdílné citlivosti různých 

detekčních systémů na kosmickou složku, 

jednak s ohledem na jejich potenciální 

fluktuace, které ovlivní citlivost měření 

nízkých koncentrací případných 

kontaminantů v ŽP, resp. opakovatelnost 

takových měření. Ke stanovení příspěvků od 

kosmického záření v případě scintilační 

spektrometrie gama byla provedena měření s 

několika systémy s detektory 3“x3“ NaI(Tl) a 

spektrometry s detektory 2“x2“ NaI(Tl) a 

1,5“x1,5“ LaBr3(Ce) na rozsáhlé vodní ploše 

(zamrzlé/volné dle ročního období). 

Energetické distribuce příkonů kermy ve 

vzduchu byly z experimentálních scintilačních 

spekter stanoveny dekonvoluční technikou s 

využitím modelových matic odezev. V rámci 

druhé série měření byla stanovena i 

koncentrace dceřiných produktů přeměny 

radonu ve vzduchu. Odezva na radon ve 

vzduchu (ve zvolených modelových 

podmínkách) byla simulována (s využitím 

kódu MCNPX) již v dřívější studii, v rámci 

prezentované práce pak byla simulována 

odezva na modelový zdroj kosmického záření 

(implementovaný v MCNP6). Výsledky byly 

porovnány se získanými experimentálními 

daty. Měření byla provedena i s integrálními 

monitory (NB3201 s energeticky 

kompenzovaným plastickým scintilátorem, 

resp. v druhé sérii měření i monitorem 

SAFECAST s GM detektorem) k odhadu 

rozdílu citlivosti jednotlivých detekčních 

technik na kosmické záření. Rozdíly v 

citlivosti stanovené pro spektrometr s 

detektorem 3“x3“ NaI(Tl) a monitor NB3201 

korespondují s průměrnými hodnotami 

rozdílů odezev z výsledků dlouhodobého 

monitorování ŽP v okolí JE Temelín. Poster 

prezentuje výsledky provedených měření, 

jejich porovnání s modelovými daty, odhady 

příspěvků analyzovaných složek přírodního 

pozadí při měření testovanými detekčními 

systémy a diskutuje podmínky použitelnosti 

detektoru LaBr3(Ce) pro měření v ŽP na 

úrovni přírodního pozadí. 
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Průběh defektoskopické zkoušky účinnosti biologického 

stínění budovaného komplexu horkých komor 

Petra Krejčová, David Zoul  

Centrum výzkumu Řež, s.r.o., ČR  

petra.krejcova@cvrez.cz 

Tato práce popisuje metodiku realizace 

defektoskopické zkoušky účinnosti 

biologického stínění komplexu horkých 

komor budovaného v Centru Výzkumu Řež 

s.r.o. Účelem testu bylo doložení, že 

biologické stínění horkých komor má 

požadovanou účinnost, že radiační ochrana je 

optimalizována a plánovaný provoz 

pracoviště III. kategorie se zdroji ionizujícího 

záření bude bezpečný. Metodika zahrnuje 

celkovou realizaci experimentu, jakož i 

způsoby monitorování a vyhodnocení 

dozimetrických veličin v průběhu testu, za 

použití uzavřených vysokoaktivních zářičů 

60Co o aktivitách 300 TBq a 60 GBq. Měření 

prokázalo, že stínící schopnosti komplexu 

horkých komor Radiochemie II plně vyhovují 

požadavkům radiační ochrany na pracovišti 

III. kategorie. Pro maximální přípustné 

aktivity zpracovávané v jednotlivých 

komorách není překročení 1/10 ročního 

limitu efektivní dávky pro pracovníka 

pravděpodobné.
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Porovnání technických zkoušek bránových měřidel podle 

IEC62244 a OOP č. 0111-OOP-C044-14 

Tomáš Soukup, Miroslava Novotná  

Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Praha, ČR  

tsoukup@cmi.cz 

Požadavky technických norem na vlastnosti 

měřidel ne vždy odpovídají požadavkům 

legislativy. Česká legislativa vyžaduje splnění 

předpokladu, že „měřidlo může plnit účel, 

pro který je určeno“. Ovšem v oboru 

ionizujícího záření mohou být měřidla určena 

pro několik rúzných účelů, v některých 

případech účel použití odpovídá zákonné 

definici stanovených měřidel. Laboratorní 

měřidla mohou být podle způsobu použití 

měřidly stanovenými, a současně při jiné 

metodě plnit i jiné účely, kontrolu 

technologie, aplikovaný výzkum i třeba 

základní výzkum. U měřidel v průmyslu se 

zdá, že nenabízejí jiný způsob využití. A přece 

při stejném použití mohou zkoušky 

provedené různým způsobem dát i 

protichůdné výsledky. Bránová měřidla, 

instalovaná pro kontrolu ilegálního či 

nepovoleného transportu radioaktivních 

látek, mají nejčastěji za cíl kovový šrot nebo v 

odpad. Klasické zkoušky statickým zdrojem 

záření nejsou schopny klasifikovat taková 

měřidla. Ale i dynamické zkoušky se zdrojem 

záření ve volné konfiguraci nepostihnou 

podstatnou vlastnost těchto měřidel: tedy 

nalezení zdroje záření v materiálu s velkou 

stínicí schopností. V tom případě se  sníží 

odezva (pozadí) záření při průjezdu 

kontrolovaného vozidla. Při zkouškách 

nového měřidla (v roce 2017) pro speciální 

použití, kdy není definováno vozidlo a 

zkoušky jsou provedeny podle definic 

technické normy IEC 62 244, jsme mohli 

porovnat odezvy zařízení na nestíněný zdroj 

záření se zkouškami za reálných podmínek, 

kdy vozidlo výrazně sníží odezvu detekčního 

systému a systém přesto nalezne zdroj 

záření. Nejlépe je to vidět na několika 

obrázcích, které jsou uvedeny na tomto 

posteru.
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 NAZ - ozáření z radonu a přírodního zdroje záření na 

pracovištích a zkušenosti z dozoru 

Růžena Šináglová 

SUJB, ČR  

ruzena.sinaglova@sujb.cz 

Atomový zákon (263/2016 Sb.) rozlišuje v 

oblasti přírodních zdrojů záření dva druhy 

možných expozičních situací – existující a 

plánované. Za existující expoziční situaci je 

považováno ozáření z radonu - „pracoviště s 

možným zvýšeným ozářením z radonu“, 

plánované expoziční situace se vyskytují na 

„pracovištích s možností zvýšeného ozáření z 

přírodního zdroje záření“ označovaných také 

jako pracoviště NORM. Existují pracoviště, 

která mohou být současně obojím typem 

pracovišť a mohou se v něm vyskytovat obě 

expoziční situace, jak plánované, tak 

existující. Takovýmto typem pracovišť jsou 

například úpravny vody, kde je upravována 

voda z podzemního zdroje vody. Zde je třeba 

vždy správně posoudit, o jakou expoziční 

situaci se v daném případě jedná, neboť 

rozsah povinností provozovatelů je odlišný 

pro každou z těchto expozičních situací. U 

úpraven vod je rozhodující, zda je s vodou z 

podzemního zdroje nakládáno bez další 

úpravy, nebo dochází k úpravě vlastností 

vody. Pokud je s vodou pouze nakládáno, 

například čerpáním, shromažďováním nebo 

jiným obdobným způsobem a nedochází k 

úpravě vlastností vody, jedná se o 

neplánovanou expoziční situaci. V úpravnách 

vody může existovat také plánovaná 

expoziční situace, pokud jde o provoz zařízení 

na úpravu vlastností podzemní vody nebo 

nakládání s vodárenskými kaly z úpravy vody 

z podzemního zdroje nebo v případě 

nakládání s materiálem, u kterého bylo 

prokázáno, že obsah přírodního radionuklidu 

v něm přesahuje uvolňovací úroveň. Pokud 

jsou z úpravny vody uvolňovány radioaktivní 

látky (kaly, usazeniny, odpadní vody a 

odpady, použité filtry a filtrační náplně a 

pod.), musí se předcházet neodůvodněnému 

nahromadění radioaktivní látky uvolňované z 

pracoviště a zajistit měření a hodnocení 

obsahu radionuklidů v uvolňované 

radioaktivní látce. Při výběru vhodných 

technologií k úpravě vody by měl být brán 

zřetel i na obsah přírodních radionuklidů v 

surové vodě. Pozornost je třeba věnovat těm 

technologiím, kde jsou dány předpoklady ke 

kumulaci radionuklidů v odpadních látkách – 

ve filtračních náplních, odpadní vodě a 

vodárenských kalech. Pokud jsou tyto látky 

uvolňovány z úpravny vody, je třeba se 

předem ujistit o tom, že jsou v těchto 

odpadních látkách splněny příslušné 

uvolňovací úrovně, pokud nejsou splněny, je 

třeba zvolit vhodný způsob nakládání s 

těmito látkami, který je v souladu s 

podmínkami stanovenými atomovým 

zákonem pro uvolňování radioaktivní látky z 

pracovišť s možností zvýšeného ozáření z 

přírodního zdroje záření. 
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Nový integrální systém pro měření  intenzity větrání  SÚRO 

v.v.i. Praha  a jeho význam pro praxi 

Karel Jílek, Jan Lenk, Ivan Hupka  

SÚRO v.v.i., ČR 

karel.jilek@suro.cz 

Základním prostředkem k zajištění 

požadované kvality vzduchu ve vnitřním 

prostředí budov je intenzita větrání  (dále jen 

větrání) , která  fyzikálně  ovlivňuje chování 

všech  typů   aerosolových a plynných 

kontaminantů v budovách (radioaktivní,  

chemické,biologické) a navíc zprostředkovává 

jejich přenos z venkovního prostředí do 

interiérů budov.  Větrání má tak zásadní vliv 

na zdraví a pohodu přítomných lidí. Od roku 

2000 je  v SÚRO Praha zavedena technika 

kontinuálního měření větrání v budovách  s 

využitím indikačních plynů N20 a SF6, která je 

hojně využívána  především v radonové 

diagnostice budov, kde pomáhá kvantifikovat 

velikost  celkového přísunu radonu do 

měřené budovy a stanovit absolutní účinnost  

provedeného ozdravného opatření. Od 

letošního roku má  SÚRO Praha od SÚJB 

Praha nově certifikovánu a osvědčenu 

metodiku  stanovení průměrného  větrání  

pod č.j. SÚJB/RCHK/4581/2017, založenou  

na technice  integrálního měření  větrání, 

nově vyvinutou  v SÚRO Praha.  Integrální 

měřidla větrání pak umožňují jeho plošné 

měření  v budovách (rodinné domy, byty ve 

výškových domech, školy, školky apod.) v 

běžném rozsahu  větrání  (0,05 - 2) h-1  a dále 

stanovení toků vzduchu mezi  jednotlivými 

zónami budovy tj. mezi  poschodími nebo 

jednotlivými místnostmi. Doba měření se 

může pohybovat od řádu dnů do několika 

měsíců. V příspěvku bude nejprve přestavena 

vlastní technika integrálního měření větrání. 

Dále pak  uvedeny typické příklady jejího 

použití v rámci radiační  problematiky  a  

sumarizovány  nejdůležitější  dosavadní 

výsledky měření větrání  z obytných  a 

pobytových místností budov. 
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Kontinuální monitorování objemové aktivity radonu na 

pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu 

Petra Vyletělová, Aleš Froňka 

SÚRO v.v.i., ČR     

petra.vyletelova@suro.cz 

Nový atomový zákon č. 263/2016 Sb. definuje 

pracoviště s možným zvýšeným ozářením z 

radonu a ukládá povinnost zajistit měření za 

účelem stanovení efektivní dávky pracovníků 

na těchto pracovištích, pokud pracovní doba 

překročí 100 hodin ročně. Je-li podle 

metodického návodu při prvním měření 

překročena referenční úroveň 300 Bq/m3 pro 

průměrnou objemovou aktivitu radonu v 

ovzduší na pracovišti, musí být na základě 

opakovaného měření posouzeno, zda může 

být u pracovníků překročena hodnota 

efektivní dávky 6 mSv za 12 měsíců.  Při 

určování efektivní dávky v důsledku inhalace 

radonu a produktů jeho přeměny za rok se 

běžně využívají kontinuální monitory radonu. 

Hodnoty OAR zjištěné krátkodobým 

kontinuálním měřením se pak použijí ke 

korekci roční průměrné hodnoty OAR 

stanovené integrálním měřením. Časový 

integrál OAR odpovídající době pobytu 

pracovníka na pracovišti do jisté míry závisí 

na použitém kontinuálním monitoru a jeho 

vlastnostech, mezi které patří například jeho 

citlivost, měřicí rozsah a rychlost odezvy. Tyto 

parametry je nutné brát v potaz při výběru 

kontinuálního monitoru pro dané pracoviště 

s určitým pracovním režimem.  Pomalá 

odezva kontinuálního monitoru zkresluje 

výslednou hodnotu efektivní dávky zejména v 

případech, kdy dochází k velkým variacím 

OAR v čase nebo je pracovní doba krátká či 

nepravidelná. Přesto se v aktuálním 

metodickém návodu případná korekce na 

opožděný náběh kontinuálního monitoru 

neuvažuje, což by se mělo v budoucnu 

změnit.   
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Radón vo Važeckej jaskyni 

Iveta Smetanová1, Karol Holý2, Monika Műllerová2, Lucia Kunáková3, Helena 

Cabáneková4 

1Ústav vied o Zemi, SAV, Bratislava, SR 
2Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave, SR 

3Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, SR 
4Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR  

geofivas@savba.sk 

Kontinuálny monitoring objemovej aktivity 

radónu vo Važeckej jaskyni prebieha od 

novembra 2015 na troch meracích 

stanovištiach (Vstupná sieň, Jazerná sieň a 

Galéria). Všetky tri stanice v jaskyni sú 

vybavené mikroklimatickým monitorovacím 

systémom, meria sa relatívna vlhkosť a 

teplota jaskynného ovzdušia a koncentrácia 

oxidu uhličitého. Meranie objemovej aktivity 

radónu sa vykonáva pomocou pasívneho 

detektora alfa častíc Barasol (Algade, 

Francúzsko). V priebehu jarných a letných 

mesiacov v roku 2017 boli na všetkých troch 

stanovištiach v jaskyni uskutočnené 

krátkodobé porovnávacie merania objemovej 

aktivity radónu s použitím pasívneho 

kontinuálneho detektora TSRP1 (Tesla, ČR). 

Merania potvrdili vysoké hodnoty objemovej 

aktivity radónu vo Važeckej jaskyni, aj 

rozdielny priebeh denných zmien objemovej 

aktivity radónu na jednotlivých staniciach. 

Zároveň boli na meracích stanovištiach 

vykonané aj integrálne merania objemovej 

aktivity radónu, pomocou stopových 

detektorov Ramarn (ČR) a CR-39. Najvyššie 

hodnoty objemovej aktivity radónu boli 

zistené na stanici Galéria, ktorá je situovaná v 

najvzdialenejšej časti prehliadkovej trasy od 

vchodu, v klimaticky najstabilnejšej časti 

jaskyne. Výskum objemovej aktivity radónu 

vo Važeckej jaskyni bol podporovaný 

vedeckou grantovou agentúrou VEGA MŠ SR 

a SAV v rámci projektov 02/0135/12, 

01/0143/14 a 02/0083/15. 
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Stanovenie objemových aktivít produktov premeny radónu 

a torónu pomocou odberov na filter 

Ondrej Pisarčík , Karel Jílek 

SÚRO v.v.i., ČR 

ondrej.pisarcik@suro.cz 

Príspevok popisuje metódu súčasného 

stanovenia objemových aktivít produktov 

premeny radónu a torónu v ich zmiešanom 

poli pomocou odberov skúmaného vzduchu 

na filter. Sú porovnané výsledky získané 

pomocou jednorázových odberov z 

radónovej komory na filter s výsledkami 

prístroju REP. REP je zariadenie vyvinuté v 

Státním ústavu radiační ochrany so sídlom v 

Prahe a určené pre kontinuálne meranie 

objemových aktivít dcérskych produktov 

radónu a torónu. Jak v prípade jednorázových 

odberov, tak v prípade prístroju REP sa 

využíva alfa spektrometria. Pre prípad čistého 

radónového vzduchu sú porovnané výsledky 

získané alfa spektrometriou a gama 

spektrometriou s využitím NaI(Tl) detektoru. 
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Historický prehľad efektívnych dávok posádok lietadiel 

spoločností registrovaných v Českej a Slovenskej republike 

Jan Kubančák, kolektív autorov  

ODZ, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i., ČR  

kubancak@ujf.cas.cz 

Členovia posádok dopravných prúdových 

lietadiel patria k skupine najexponovanejších 

radiačných pracovníkov s ročnými 

efektívnymi dávkami na úrovni 2 4 mSv. S 

podobnými strednými hodnotami 

efektívnych dávok sa stretávame u 

pracovníkov v priemysle či rádioterapii.    

Oddelenie dozimetrie žiarenia ÚJF AV ČR sa 

profesnému ožiareniu leteckého personálu 

venuje už viac ako 20 rokov. V Českej 

republike realizujeme službu osobnej 

dozimetrie posádok lietadiel od už roku 1998, 

na Slovensku od roku 2011. Túto skúsenosť 

chceme preto využiť k tomu, aby sme Vám 

odprezentovali krátky historický prehľad tejto 

zaujímavej problematiky. 
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Príprava a aplikácia kompozitného sorbentu pre stanovenie 
226Ra vo vodách 

Sylvia Dulanská, Michaela Štofaníková, Ľubomir Mátel  

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR 

dulanskas@gmail.com 

Kompozitný sorbent bol pripravený  na báze 

oxidov mangánu a bol aplikovaný pre 

zakoncentrovanie 226Ra vo vzorkách vôd. 

Testoval sa vplyv vybraných katiónov  na 

separáciu rádia, vplyv prietokovej rýchlosti a 

možnosti elúcie 226Ra. Rádium bolo merané 

pomocou alfa spektrometri, výťažok 

separácie bol stanovený gama 

spektrometricky pomocou 133Ba. Nová 

metóda separácie 226Ra vo vodách bola 

porovnaná s komerčne dostupnými 

metódami pre stanovenie 226Ra. 
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 Radonová kalibrační komora a detekční systém NuEM 

LUCAS jako součást radonového programu monitorování 

Černá Hora 

Monika Babková, Lucie Fišerová  

NUVIA, a.s., ČR 

monika.babkova@nuvia.cz 

Radonová kalibrační komora spolu s 

komplexním detekčním systémem NuEM 

LUCAS tvoří současně s přenosnými 

detektory radonu AlphaGUARD (Saphymo) a 

RAD7 (Durridge) komplex zařízení určených 

pro postupné zavádění radonového 

programu monitorování v republice Černá 

Hora. Přístroje jsou určeny ke stanovování 

objemové aktivity radonu a thoronu ve 

vzorcích vzduchu, půdy, vody a splňují 

požadavky zadané Mezinárodní agenturou 

pro atomovou energii pro monitorování 

radonové situace v Černé Hoře. Radonová 

komora o objemu 1 m3 je určena pro 

přístrojovou kalibraci a stejně jako detekční 

systém NuEM LUCAS byla vyrobena a dodána 

firmou Nuvia a. s. Pro prvotní ověření funkce 

kalibrační komory byly použity suché 

průtočné zdroje Rn-222 (ČMI) s uživatelsky 

nastavitelnými průtokovými čerpadly 

AlphaPUMP (Saphymo). Pro ověření 

detekčního systému NuEM LUCAS byla 

provedena série odběrů vzorků Rn-222 v 

kalibrační radonové komoře ve spolupráci se 

SÚRO v.v.i. a vyhodnocení probíhalo ve 

spolupráci s kalibračními laboratořemi 

SÚJCHBO v.v.i. Výstupem práce je mimo jiné 

soubor metodických postupů při odběru a 

analýze vzorků čerpající z norem ČSN 

757622-24. 
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Predikcia navýšenia rizika rakoviny pľúc vplyvom fajčenia 

pre pobytové priestory 

Radoslav Böhm1, Karol Holý1, Antonín Sedlák2 

1Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave, SR 
2 SÚRO v.v.i., ČR  

bohm@fmph.uniba.sk 

Biologické a fyzikálne rozdiely medzi 

prostredím v baniach a pobytových 

priestoroch znemožňujú priamu extrapoláciu 

rizika baníkov do oblasti nízkych expozícii, 

ktoré zodpovedajú expozíciam bežnej 

populácie. Baníci sú vystavení vysokým 

expozíciám  relatívne krátke obdobie na 

rozdiel od bežnej populácie, ktorá je 

exponovaná počas celého života malými. 

Kumulatívna expozícia obyvateľstva je zhruba 

o rád nižšia a stredná expozičná rýchlosť je 

asi o dva rády vyššia ako v banskom 

prostredí.  Pri predikcii navýšenia rizika 

rakoviny pľúc vplyvom fajčenia sme pre 

pobytové priestory namiesto samotného 

rizika odvodené pre baníkov extrapolovali 

mechanizmus interakcie medzi fajčením a 

radónovou expozíciou. Mechanizmus sme 

prebrali z modelu hraničnej energie. Model je 

založený na predpoklade, že  pri danej dávke 

D bude bunka subletálne poškodená, ak 

deponovaná merná energia z neprekročí 

hraničnú mernú energiu  z0 . Toxické 

komponenty tabaku  zvyšujú odolnosť 

poškodených buniek na radiáciu a hraničná 

energia narastá. Po uplynutí proliferačnej 

doby, vznikne nová bunka. Pred samotným 

delením materskej bunky prebehne 

množstvo procesov, z ktorých najzávažnejším 

je kontrola a dôsledná oprava chýb. V 

prípade zistenia závažných chýb k deleniu 

bunky vôbec nedôjde. V modelovom 

priblížení sme preto predpokladali, že novo 

vzniknutá bunka je úplne zdravá, takže jej 

možno prisúdiť takú  hraničnú energiu, akú 

mali bunky pred začatím fajčenia. Modelom 

sme určili. Pri výpočte navýšenia 

onkologického účinku produktov premeny 

radónu vplyvom fajčenia pre pobytové 

priestory sme zohľadnili redukciu účinku 

ionizujúceho žiarenia s časom uplynutým od 

expozície ako aj obštrukčný faktor závislý od 

dĺžky a intenzity fajčenia. Výsledky sme 

porovnali s epidemiologickými dátami, 

pričom bola dosiahnutá významná zhoda. Z 

analýz vyplýva, že model  prahovej energie 

môže významne prispieť k hodnoteniu 

radónového rizika bežnej populácie. Model 

sa dá použiť pre rôzne ožarovacie scenáre, 

fajčiarske návyky a dokáže predikovať riziko 

aj pre podmienky, ktoré nie sú pokryté 

epidemiologickými dátami. Model má navyše 

potenciál predikovať navýšenie rizika aj u 

fajčiarov, ktorí prestali fajčiť.. 
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Misia na Mars ako výzva pre radiačný výskum a radiačnú 

ochranu  

Róbert Hinca, Vladimír Slugeň  

ÚJFI FEI STU Bratislava, SR 

robert.hinca@stuba.sk 

Smerovanie kozmického výskumu v najbližšej 

budúcnosti je zadefinované snahou o 

uskutočnenie pilotovanej misie na Mars v 

spolupráci ESA – NASA - Roskozmos. Týmto 

sa má otvoriť cesta k dlhodobým výpravám 

do ďalekého kozmu. Počiatočným štádiom, 

alebo prvým krokom (pre niekoho 

alternatívnym k misii na Mars a pre Čínu 

hlavným), by mala byť vesmírna stanica na 

orbite mesiaca podľa vzoru medzinárodnej 

vesmírnej stanice ISS, osvojenie mesiaca a 

pilotované dlhodobé lety na mesiac s cieľom 

testovania posádok a techniky na 

medziplanetárne lety.  

Radiačné podmienky letu na Mars sú 

determinované viacerými zložkami, ktoré 

tvorí galaktické žiarenie, slnečné žiarenie, 

žiarenie pri prelete radiačnými pásmi a 

radiačnými podmienkami na Marse. 

Kritickými sú okrem radiačných pásov 

maximá slnečnej aktivity v 

medziplanetárnom priestore. Experimentálne 

údaje podmienok v medziplanetárnom 

priestore pri lete na Mars boli získané v rámci 

misie Phobos-Grunt spojenej s pristátím na 

mesiaci Marsa Phobos a cestou späť na Zem 

(1000 dňová misia skončila poškodením 

aparátu v atmosfére pri návrate a zrútením 

do Pacifiku aj so vzorkami pôdy z Phobosu). 

Simuláciou absorbovanej dávky v kremíkovej 

vzorke boli stanovené hodnoty 100 mGy od 

galaktickej zložky a 10 Gy od slnečnej zložky 

pre hrúbku tienenia 1 g.cm-2. Zvýšenie 

hrúbky tienenia o rád zníži slnečnú zložku 

dávky asi 20 krát, pričom galaktická zložka sa 

zníži zanedbateľne. Slnečná zložka použitá pri 

týchto výpočtoch predstavovala maximum 

slnečnej aktivity, ktorý sa môže dosiahnuť 

s pravdepodobnosťou  1 % (raz na 100 letov). 

Radiačná ochrana kozmického aparátu si pri 

budúcich misiách zjavne vynúti nové riešenia 

v dostupných spôsoboch ochrany: ochrany na 

úrovni použitých materiálov a elektronických 

prvkov, ochrany použitím 

elektromagnetických polí a ochrany 

výpočtových prostriedkov softvérovými 

metódami. Požiadavky k ochranným 

materiálom kozmického aparátu a ochrana v 

podmienkach budúcich letov je úloha 

multidisciplinárna, ktorá v sebe spája riešenie 

teoretických problém, počítačovej simulácie 

a experimentálnych meraní. Smerovanie 

radiačného výskumu môže v blízkej 

budúcnosti viesť k vytvoreniu radiačnej 

ochrany nového pokolenia a vytvoreniu 

polovodičových mikroelektronických prvkov s 

vysokou odolnosťou a spoľahlivosťou v 

podmienkach ožiarenia. Takéto požiadavky 

na techniku vznikajú nielen v súvislosti s 

kozmickým výskumom. Podobné úlohy sa 

riešia aj v súvislosti s prácami s 

rádioaktívnymi materiálmi napríklad aktuálne 

pri nasadzovaní robotov na  zneškodňovanie 

následkov havárie vo Fukušime.  
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Zkušenosti s využitím měřidel RAMARN v Radonovém 

programu České republiky 

Josef Holeček1, Marcela Berčíková2, Jaroslav Slovák2, Petr Otáhal1 

1SÚJCHBO, v.v.i., Milín, ČR 
2SÚJB, Praha, ČR  

otahal@sujchbo.cz 

Měřidlo RAMARN, vyrobené Státním ústavem 

jaderné chemické a biologické ochrany, je 

určeno pro integrální stanovení objemové 

aktivity radonu. Při jeho výrobě bylo využito 

detekčních vlastností stopového detektoru s 

citlivou vrstvou KODAK LR 115. Tento 

detektor je umístěn do polypropylénové 

difúzní komory a exponován po dobu od 2 do 

14 měsíců. Během expozice dochází při 

interakcích alfa částic k poškození 

polymerního nitrátu celulózy, který tvoří 

citlivou vrstvu detektoru.   Poškození je 

zviditelněno leptáním ve vodném roztoku 

hydroxidu sodného. Po leptání je poškození 

zviditelněno ve formě bílých stop na 

červeném pozadí. Při vyhodnocení je 

provedeno stanovení počtu stop na jednotku 

plochy, tato hodnota je pomocí převodního 

faktoru, určeného ve spolupráci s 

Autorizovaným metrologickým střediskem K 

113 pro měřidla objemové a ekvivalentní 

objemové aktivity radonu, převedeno na 

časový integrál objemové aktivity radonu.  V 

tomto Autorizovaném metrologickém 

středisku jsou měřidla pravidelně ověřována. 

Měřidla RAMARN se účastní 

mezilaboratorních porovnávacích měření i v 

zahraničí. Snadná konstrukce a vysoká 

spolehlivost měřidel umožnily jejich použití v 

rámci Radonového programu České 

republiky.  

Radonový program ČR 2010 až 2019 - Akční 

plán navazuje na výsledky Radonového 

programu ČR-Vyhledávací program, který byl 

schválen na období let 2000 až 2009 

usnesením vlády ČR č. 538 ze dne 31. 5. 1999, 

doplněným usnesením vlády ČR č. 970 ze dne 

7. 10. 2002.  Byl zpracován v souladu s 

platnou právní úpravou ČR v oblasti radiační 

ochrany a zohledňoval aktuální trendy v 

členských státech EU. Akční plán ČR zahrnuje 

Strategii informovanosti, protiradonové 

prevence, usměrňování stávajícího ozáření z 

radonu a odbornou vědecko - technickou 

podporu pro realizaci jeho úkolů. 

V rámci plnění strategie protiradonové 

prevence a usměrňování stávajícího ozáření z 

radonu bylo použito více než 110 000 měřidel 

RAMARN, z nichž převážná část byla využita 

na vyhledávání objektů se zvýšenou 

koncentrací radonu.  Měřidla RAMARN jsou 

také využívána ke stanovení koncentrace 

radonu ve školských objektech.  Mateřské 

školy, které byly odborně proměřeny a 

splňují platné předpisy týkající se 

koncentrace radonu v pobytových 

místnostech, jsou označeny samolepkou s 

nápisem Školka bez radonu.  Informace o 

Radonovém programu jsou uvedeny na 

internetu na webové stránce 

www.radonovyprogram.cz či www.sujb.cz. 
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Detekčné systémy pre kontinuálne monitorovanie 222Rn a 

jeho krátkožijúcich produktov premeny v atmosfére 

Karol Holý1, Markus Helej1, Attila Moravcsík2, Monika Műllerová1, Martin 

Bulko1 

1Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, FMFI UK v Bratislave, SR 
2Úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, SR  

holy@fmph.uniba.sk 

Dominantnú časť atmosférickej rádioaktivity 

tvorí 222Rn a jeho produkty premeny. 

Hlavným zdrojom 222Rn (radónu) v atmosfére 

je 226Ra obsiahnutý v pôde. Časť 222Rn 

produkovaného alfa premenou 226Ra je 

uvoľňovaná z pôdnych zŕn do pôdneho 

vzduchu a odtiaľ je radón transportovaný 

prevažne difúziou do vonkajšej atmosféry. 

Bežné objemové aktivity 222Rn sú na úrovni 

jednotiek až desiatok Bq/m3 a závisia od 

komplexu meteorologických podmienok ako 

je intenzita slnečného žiarenia, rýchlosť 

vetra, oblačnosť a ďalšie parametre. Radón a 

jeho produkty premeny sú užitočné 

stopovače vertikálnych výmenných procesov 

v atmosfére, transportu a doby zotrvania 

aerosólov v atmosfére a pod. Na našom 

pracovisku bol na kontinuálne monitorovanie 

krátkožijúcich produktov premeny 222Rn 

postavený detekčný systém na báze Si 

detektora s citlivou plochou 450 mm2. 

Vzduch je presávaný cez filter umiestnený v 

tesnej blízkosti detektora, na ktorom sa 

zachytávajú aerosólové častice. Určenie 

aktivity krátkožijúcich produktov premeny 

radónu (218Po, 214Pb, 214Bi a 214Po) sa 

uskutočňuje metódou merania v troch 

časových intervaloch (1. interval: presávanie 

vzduchu + meranie -20 minút, 2. interval:  

meranie – 30 minút, 3. interval: meranie – 70 

minút), pričom na výpočty aktivít sú použité 

zaregistrované počty impulzov v troch 

energetických oknách 218Po,  214Po a 212Po. Pri 

reálnych meraniach bol vzduch presávaný cez 

ten istý filter až 1 týždeň. Detekčným 

systémom je možné získať 12 údajov za deň o 

objemových aktivitách 218Po,  214Pb, 214Bi a 
214Po s neistotou pod 20 %. Postavený 

detekčný systém bol využitý aj pre meranie 

objemovej aktivity 222Rn tzv. dvojfiltrovou 

metódou. Vzduch zbavený aerosólov na 1. 

filtri vstupuje do akumulačnej nádoby s 

objemom 200 l, kde premenou 222Rn vznikajú 

jadrá 218Po a jeho ďalších produktov 

premeny. Tieto sú zachytávané na 2. filtri, 

ktorý je umiestnený pod Si detektorom. 

Aktivita 222Rn je určovaná z plochy píku 218Po. 

Vzduch je cez systém presávaný nepretržite a 

kalibračné koeficienty pre výpočet 

objemových aktivít 222Rn boli určené Ward-

Borakovou metódou. Detekčné systémy 

umožňujú kontinuálne získavať poznatky o 

variabilite objemových aktivít 222Rn, 218Po, 
214Pb, 214Bi a 214Po a tiež o rovnovážnom 

faktore F v atmosfére. Táto práca bola 

finančne podporovaná vedeckou grantovou 

agentúrou MŠ SR a SAV (VEGA projekt č. 

1/0143/14). 
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Európsky výskumný projekt pre inováciu metrológie v 

oblasti merania radónu 

Monika Mazánová, Vlasta Zdychová  

Český metrologický institut – Oblastní inspektorát Praha, ČR  

monika.mazanova@gmail.com 

European Association of National Metrology 

Institutes“ (EURAMET) každoročne vyhlasuje 

a podporuje „European Metrology 

Programme for Innovation and Research“ 

(EMPIR). EMPIR je dlhodobý program s 

vysokou kvalitou výskumu a vývoja v rámci 

metrologickej komunity v Európe. Jedným z 

podporovaných projektov je „Metrology for 

Radon Monitoring (MetroRADON). Projekt 

MetroRADON bol zahájený v júny 2017 a 

bude prebiehať celé tri nasledujúce roky. 

Smernica Európskej rady 2013/59/EURATOM 

(EU-BSS), ktorá stanovuje základné 

bezpečnostné normy (BSS) na ochranu pred 

nebezpečenstvami vyplývajúcimi z 

vystavovania sa ionizujúcemu žiareniu, 

vytvára nové výzvy v oblasti metrológie 

merania radónu a kalibrácií v Európe. Podľa 

EÚ-BSS musia členské štáty EÚ zabezpečiť, 

aby úrovne koncentrácií radónu neprekročili 

hranicu 300 Bq•m-3 a sú povinné do roku 

2018 včleniť EÚ-BSS do ich vnútroštátnych 

právnych predpisov. Táto zmena v legislatíve 

si bude vyžadovať spoľahlivé kalibračné a 

meracie metódy pre nízke koncentrácie 

radónu v rozsahu od cca. 100 Bq•m-3 do 300 

Bq•m-3. Významné zlepšenie metrologickej 

infraštruktúry v Európe v oblasti kalibrácie 

radónu pri nízkych koncentráciách je 

nevyhnutným predpokladom na to, aby bolo 

možné splniť požiadavky EÚ-BSS. 

Cieľom európskeho výskumného projektu 

MetroRadon je vyvinúť spoľahlivé techniky a 

metodológie, ktoré umožnia meranie radónu 

a kalibrácie pri nízkych koncentráciách 

radónu. Výsledky projektu budú 

implementované do smernice Európskej rady 

2013/59/EURATOM (EU-BSS), ktorej jedným z 

cieľov je znížiť riziko rakoviny pľúc 

európskych občanov kvôli vysokým 

koncentráciám radónu vo vzduchu v 

uzavretých priestoroch. Tento cieľ zahŕňa 

preskúmanie vplyvu thorónu (220Rn), 

harmonizáciu meraní radónu v interiéroch a 

pôdach a vývoj nových metód na identifikáciu 

a charakterizáciu prioritných oblastí výskytu 

radónu v Európe. V projekte sa taktiež vyvinú 

nové rádioaktívne referenčné zdroje s 220Rn 

a 222Rn so stabilnými a známymi rýchlosťami 

emanácie radónu na realizáciu referenčných 

nízkych koncentrácií radónu vo vzduchu. 

Vytvorené referenčné stabilné koncentrácie 

radónu vo vzduchu budú využité na overenie 

nadväznosti kalibračných laboratórií v 

Európe. 

Program EMPIR je spolufinancovaný 

členskými štátmi EURAMETu, ktoré sa tohto 

programu zúčastnia, a Európskou úniou. 
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Vývoj národného etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže 

Rn-222 na Slovensku 

Jarmila Ometáková, Pavol Blahušiak, Matej Krivošík, Andrej Javorník, 

Miroslav Chytil 

Slovenský metrologický ústav, SR  

ometakova@smu.gov.sk 

V roku 2016 Slovenský metrologický ústav 

získal projekt s názvom „Vývoj národného 

etalónu Rn-222 a zabezpečenie etalonáže Rn-

222 na Slovensku“. 

Projekt je zameraný na vývoj sekundárneho 

etalónu Rn-222 vo vzduchu ako aj 

primárneho etalónu aktivity rádionuklidov. 

Aktuálnosť cieľov projektu vychádza z úlohy 

SMÚ, ako národnej metrologickej inštitúcie, 

zabezpečiť kalibrácie a overovania rôznych 

typov meradiel aktivity radónu vo vzduchu a 

vo vode pri zisťovaní stavu radiačnej záťaže 

obyvateľstva spôsobovanú radónom. Z 

uvedených faktov vyplynula nutnosť 

vybudovať primárny etalón pre radónové 

veličiny, ktorého existencia momentálne na 

Slovensku absentuje. Originálnosť projektu 

spočíva v jedinečnosti zariadenia na 

Slovensku a v myšlienke, že etalónom na 

stanovenie aktivity radónu bude merací 

systém zostavený v SMÚ a nie žiarič s krátkou 

dobou polpremeny. Metrologická podpora je 

pre problematiku expozície žiareniu 

rozhodujúca a spočíva v priamom meraní 

obsahu radónu v jednotlivých matriciach. 

Meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo 

vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej 

aktivity radónu 222 vo vzduchu sú podľa 

vyhlášky č. 210/2000 Z.z. o meradlách a 

metrologickej kontrole určené meradlá a 

každoročne podliehajú následnému overeniu.  

Primárna etalonáž je založená na primárnej 

metóde merania - kvapalinovej scintilačnej 

spektrometrii na báze TDCR (triple-to-double 

coincidence ratio) ako jednej z metód 

štandardizácie rádionuklidov v kvapalnej 

forme uznanej Konzultatívnym výborom pre 

ionizujúce žiarenie (CCRI) Medzinárodného 

úradu pre miery a váhy (BIPM) v Sèvres.  

Sekundárny etalón pozostáva z niekoľkých 

súčastí. Jeho základ tvorí radónová komora 

navrhnutá a zostavená na SMÚ a merací 

systém Alpha Guard. Vývoj radónovej komory 

spočíval v návrhu a realizácii nerezovej 

tlakovej nádoby s objemom 1000l, 

zabezpečení tesnosti komory ako aj v návrhu 

a realizácii systému na sledovanie 

termodynamických parametrov plynu 

(teplota, tlak, vlhkosť). Merací systém s 

možnosťou nadväznosti na primárny etalón 

bude slúžiť na prenos jednotky Becquerel Rn-

222 vo vzduchu do praxe. Na vytvorenie 

radónovej atmosféry vo vnútri komory je 

používaný rádionuklidový zdroj obsahujúci 

soľ Ra-226 s aktivitou 118 kBq naviazaný na 

Český metrologický inštitút. V súčasnosti 

prebieha stanovenie presného objemu 

nádoby a plochy vnútorných stien radónovej 

komory a definovanie parametrov radónovej 

atmosféry. 

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na 

podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvyč. APVV-15-0017. 
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Porovnávací měření příkonu prostorového dávkového 

ekvivalentu pro potřeby nového atomového práva v ČR 

Petr Otáhal1, Radek Černý1, Marcela Berčíková2, Jaroslav Slovák2 

1SÚJCHBO, v.v.i., Milín, ČR 
2SÚJB, Praha, ČR  

otahal@sujchbo.cz 

1. ledna 2017 vstoupil v platnost zákon č. 

263/2016 Sb., atomový zákon. V praxi 

existuje široká škála přístrojů umožňujících 

měření příkonu prostorového dávkového 

ekvivalentu v obytných nebo pobytových 

místnostech podle § 97 odst. 1) písm. b) 

vyhlášky č. 422/2016 Sb. (O radiační ochraně 

a zabezpečení radionuklidového zdroje, dále 

jen vyhláška). Vzhledem k významu externího 

ozáření v pobytových a obytných 

místnostech, které je vyjádřeno jednotkou 

PPDE (příkon prostorového dávkového 

ekvivalentu), vyvstala potřeba vytvoření 

standardu simulujícího reálné měřící 

podmínky. Tyto měřící podmínky musí 

reflektovat  rozsah hodnot PPDE od 

přírodního pozadí až nad referenční úroveň 

dle vyhlášky.   SÚJCHBO, v.v.i. vytvořilo 

certifikovanou metodiku pro srovnání 

různých přístrojů používaných ke stanovení 

příkonu prostorového dávkového 

ekvivalentu. Jako zdroj záření jsou použity 

panely z domu typu START, které obsahují 

významně zvýšený obsah přírodních 

radionuklidů, zejména členů uran-radiové 

řady. Vyhodnocení srovnání bude provedeno 

na základě vytvořené metodiky certifikované 

SÚJB – „Provádění porovnávacích měření 

přístrojů pro stanovení PPDE pro přírodní 

ozáření uvnitř budov s obytnou nebo 

pobytovou místností“. 
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Modelování časových řad objemové aktivity radonu 

Vojtěch Stránský1, Petra Vyletělová2, Lenka Thinová3, Aleš Froňka2 

1Fyzikální ústav AV ČR 
2SÚRO, v.v.i., ČR 

3FJFI ČVUT v Praze, ČR 

vojtech.stransky@eli-beams.eu 

Časový vývoj objemové aktivity radonu (OAR) 

je do jisté míry ovlivněn meteorologickými 

parametry. Míra ovlivnění závisí na prostředí, 

ve kterém se radon vyskytuje. Tento 

příspěvek se zabývá analýzou vývoje OAR v 

různých prostředích, a v rodinném domku, v 

jeskyních a ve vnějším ovzduší v blízkosi 

odvalu po těžbě uranových rud.  Pro měření 

OAR byly využity kontinuální monitory Radim 

3A a sondy TSR 2 systému TERA. Tyto 

systémy bylo v jeskyních i ve vnějším 

prostředí nutné chránit před vlhkostí pomocí 

boxů. Oba systémy lze díky napájení pomocí 

baterie umístit i do oblastí, kde není k 

dispozici napájení ze sítě. Pro účely 

identifikace nejdůležitějších parametrů byla 

využita lineární regrese, pro předpovězení 

budoucího vývoje OAR pak Box-Jenkinsova 

metodologie. Tyto metody se běžně využívají 

pro modelování ekonimckých dat, lze je ale 

úspěšně aplikovat i na přírodní časové řady. V 

úvahu je nicméně potřeba brát všechna 

omezení, která tyto metody mají. Především 

je nutné pochopit vzájemné vztahy mezi 

proměnnými a důkladně zvážit výsledky 

statistických testů modelu.  Z vytvořených 

modelů vyplývá, že pro modelování je 

vhodné využít i zpožděné hodnoty 

vysvětlujících proměnných, tedy 

meteorologických parametrů. V některých 

případech je možné využít i zpožděných 

hodnot časové řady OAR. Jako nejdůležitější 

vysvětlující proměnná se ve většině případů 

jeví teplota. 
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Kompozitné sorbenty pre separáciu rádionuklidov 

Ľubomír Mátel, Silvia Dulanská, Veronika Silliková 

Katedra jadrovej chémie, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, SR 

matel@fns.uniba.sk 

V 70 – tych rokoch minulého storočia sa veľa 

vedcov v rôznych inštitúciách zaoberali 

štúdiom separácie mikromnožstviev 

rádionuklidov z prírodných a odpadových vôd 

za použitia anorganických sorbentov. 

Predpokladom pre úspešné aplikácie bola 

rýchla, jednoduchá a efektívna metóda 

aplikovaná na veľké objemy. Perspektívnym 

sa ukázali granulované selektívne sorbenty so 

základom komplexných zlúčenín železa (jeho 

základnou zložkou je ferokyanid). Sorbovali 

rádioaktívne prvky a tiež niektoré ťažké kovy 

z vodného prostredia s obsahom veľkého 

množstva prímesí. Základná chemická zložka 

bola známa pod názvom berlínska modrá. 

Dôležitými vlastnosťami kompozitných 

sorbentov sú hlavne vysoká selektivita pre 

separované rádionuklidy, vysoká chemická, 

termická a radiačná stabilita. Kvapalné 

rádioaktívne odpady obsahujú rôznorodú 

koncentráciu solí (od vysokých koncentrácií 

až po nízke), ktoré nedovoľujú použitie 

bežných ionexov. Nové možnosti ukázali 

technológie s použitím kompozitných 

sorbentov na anorganickej báze, vhodné tiež 

pre kolónové aplikácie napr.: CsTreat, 

SrTreat, CoTreat; BIFEGE a FERROCYN 

(kompozitné sorbenty s pruskou modrou na 

celulózovom nosiči); ANFEZH, RATZIR 

((hydroxid zirkónia - ZrOх(OH)у, kde x = 0 – 1, 

y = 2 – 4); RATZIR-K (hydroxid zirkónia na 

aluminosilikáte); FEZHEL (kompozitný sorbent 

K4[Fe(CN)6] na celulóze); NIKET(ferokyanid 

niklu NIKET - K (ferokyanid niklu na 

aluminosilikáte); MODIKS (MnO2 na 

aluminosilikáte), UNIKET ((berlínska (pruská) 

modrá na poréznej celulóze КхFey[Fe(CN)6], 

kde x = 0.2-0.8; y = 1.2-1.8)); SMET (CuS2 na 

aluminosilikáte); IONSIV, ktoré našli svoje 

uplatnenie pri spracovaní rádioaktívnych 

odpadov a tiež v systéme monitorovania 

radiačnej kontaminácie vodného prostredia, 

haváriách v Černobyle a Fukushime. 
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Výsledky nezávislého monitorování radionuklidů v 

aerosolových výpustech z ventilačních komínů JE v letech 

2010-2016 

Pavel Žlebčík1, Helena Malá1, Pert Rulík1, Marek Kurfiřt2, Rostislav Striegler2 

1Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., ČR 

 2ČEZ a.s., JE Temelín, JE Dukovany, LRKO, ČR 

pavel.zlebcik@suro.cz 

Nezávislé monitorování výpustí z jaderných 

elektráren Temelín (ETE) a Dukovany (EDU) 

do ovzduší je prováděno v rámci kontrolní 

činnosti Státního úřadu pro jadernou 

bezpečnost (SÚJB) a je zajišťováno laboratoří 

Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO) 

Praha. Příspěvek hodnotí stanovené aktivity 

vybraných radionuklidů pomocí 

spektrometrie gama v inspektory SÚJB 

vybraných celých týdenních a ve spojených 

měsíčních vzorcích aerosolových filtrů 

pokrývajících kontinuálně celý kalendářní rok. 

Analyzována byla data pro 2 ventilační 

komíny EDU a 5 ventilačních komínů ETE v 

období od roku 2010 do roku 2016, přičemž 

jeden soubor dat byl dodán provozovatelem 

JE a druhý v rámci nezávislého monitorování 

laboratoří SÚRO. Bylo provedeno porovnání 

intervalů hodnot aktivit jednotlivých 

radionuklidů z obou souborů v určitém 

časovém období, přičemž spodní hranici 

intervalu konkrétního radionuklidu tvoří 

součet vypouštěných aktivit (v případě 

aktivity < MVA je započtena nula) a horní 

hranici intervalu tvoří součet aktivit a MVA 

(MVA je započtena, v případě aktivity ležící 

pod MVA). Takto získaný interval byl dále 

rozšířen o nejistotu stanovení intervalu. 

Výsledky provozovatele JE a nezávislého 

monitorování (SÚRO) byly považovány za 

shodné, pokud byl průnik intervalů nenulový, 

v případě disjunktnosti intervalů byla 

konstatována neshoda. V případě obou 

jaderných elektráren jsou hodnoty ve velmi 

dobré shodě s nezávislým monitorováním a 

počet rozdílných hodnot se pohybuje na 

nízké úrovni, kolem 5%. Práce byla vykonána 

za Institucionální podpory Ministerstva vnitra 

(MV- 21618-1/OBVV-2017) pro rok 2017. 
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Sanace starých ekologických zátěží v ÚJV Řež, a. s. - alfa sál  

Radek Pošvař, Drahomíra Holubová, Karel Svoboda  

ÚJV Řež, a.s., ČR 

radek.posvar@ujv.cz 

ÚJV Řež, a. s. je od svého založení roku 1955 

vedoucí výzkumnou organizací v oblasti 

jaderné fyziky, jaderné energetiky a 

radiochemie v ČR. V areálu ÚJV jsou v 

provozu dva výzkumné reaktory, horké i 

polohorké komory, laboratoře, zařízení pro 

nakládání s radioaktivními odpady a mnoho 

dalších technologií. V důsledku těchto 

činností vzniklo v ÚJV značné množství 

radioaktivních odpadů, kontaminovaných a 

ozářených materiálů, zařízení a stavebních 

konstrukcí určených k vyřazení a likvidaci. 

Tyto staré radioaktivní zátěže lze 

charakterizovat jako ekologické závazky 

vzniklé před privatizací ÚJV. Realizace 

sanačních prací ÚJV probíhala a nadále 

probíhá úspěšně. Výsledky pravidelného 

monitorování potvrzují, že nedochází k úniku 

radioaktivních látek do životního prostředí.  

Tato práce se zaměřuje na vyřazení 

pracoviště alfa sál v objektu 250 – 

Radiochemie. Alfa sál sloužil k výzkumu a 

vývoji chemických separačních a analytických 

postupů týkajících se uranů a transuranů v 

rámci chemie palivového cyklu (především 

separace a stanovení plutonia, americia, 

neptunia, curia a uranu). Po revoluci v roce 

1989 došlo v této oblasti k útlumu aktivit. V 

době transformace ÚJV na akciovou 

společnost (1993) zůstalo toto pracoviště v 

majetku státu a bylo opuštěno. Provádělo se 

zde pouze pravidelné monitorování, kontrola 

funkčnosti všech technických opatření k 

zajištění radiační ochrany a údržba. V roce 

2015 došlo na tomto pracovišti vlivem 

kombinace degradace stářím s radiační 

degradací jednoho z plastových obalů k úniku 

látky obsahující Am a Pu. Kontaminace byla 

lokální a v mezích nepřekračující zásahové 

úrovně. Zdraví pracovníků ani životní 

prostředí nebylo ohroženo. Nicméně tato 

událost vedla k urychlení sanace pracoviště, 

která proběhla v letech 2016 a 2017. K 

tomuto účelu byl vytvořen pracovní postup 

upravující způsob provedení sanačních prací 

včetně solidifikace nejrizikovějších materiálů. 

Zároveň specifikoval podmínky bezpečnosti 

práce a radiační ochrany. Takže byla během 

prací zajištěna vysoká úroveň radiační 

ochrany a jaderné bezpečnosti. 



V. Jadrová energetika, koncepcia vyraďovania jadrovoenergetických zariadení                                   

 
96
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vzorků použitím gama tomografie 

David Zoul, Pavel Zháňal  
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Pracovníci výzkumné aktivity Materiálové a 

mechanické vlastnosti společnosti Centrum 

Výzkumu Řež, s.r.o., sídlící v Řeži u Prahy v 

České republice, studující procesy degradace 

mikrostrukturních a mechanických vlastností 

konstrukčních materiálů komponent 

jaderných reaktorů po dlouhodobé provozní 

expozici, vyvinuli a úspěšně otestovali 

unikátní tomografický přístroj umožňující 3D 

pohled do nitra malých radioaktivních vzorků 

o průměru až několika desítek milimetrů. 

Přístroj byl navržen tak, aby detekoval 

domény s různými úrovněmi radioaktivity. To 

umožní odhalit strukturální nehomogenity, 

jako jsou např. dutiny, praskliny nebo oblasti 

různého chemického složení. Jedinečný 

design kolimátoru, použití krokových motorů 

pro jemné a přesné skenování vzorků, spolu s 

pokročilým softwarem pro 3D rekonstrukci 

obrazu vyvinutým v Centru Výzkumu Řež, 

s.r.o., skýtají rozlišení blížící se 1 mm3. Získání 

komplexního popisu degradace strukturních 

a mechanických vlastností konstrukčních 

materiálů komponent jaderných a 

termojaderných reaktorů po dlouhodobé 

provozní expozici, slouží k hodnocení jejich 

životnosti, spolehlivosti a bezpečnosti. 

Možnost skenování a následné rekonstrukce 

3D mapy distribuce aktivity uvnitř vzorku, v 

kontextu výsledků mechanických zkoušek a 

metalografických analýz, znamená další velmi 

užitečnou informaci pro celkový obraz 

strukturální a mechanické degradace 

materiálů dlouhodobě vystavených vysokým 

neutronovým tokům. Zařízení pracující na 

podobném principu se používají po desetiletí, 

např. v nukleární medicíně pro diagnostiku 

maligních nádorů a stále častěji se uplatňují 

rovněž v jaderném průmyslu. Jako jedni z 

prvních na světě jsme však vyvinuli obdobné 

zařízení použitelné pro účely 

nedestruktivního testování drobných 

radioaktivních vzorků. 
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Oxidy kovů ve formě nanočástic s velkým 

aktivním měrným povrchem mohou 

vykazovat vysokou adsorpci radionuklidů. V 

rámci řešení projektu bezpečnostního 

výzkumu jsou tyto materiály uvažovány jako 

aktivní složka kompozitních filtrů pro čištění 

radioaktivních oplachových roztoků. V první 

fázi byly studovány sorpční vlastnosti 

vybraných nanosorbentů např. na bázi NiO, 

Al2O3, Y2O3 pro záchyt radionuklidů 241Am, 

60Co, 137Cs a 90Sr. Studované materiály byly 

porovnány s univerzálním sorpčním 

materiálem – aktivním uhlím. Dále byly 

studovány i sorpční vlastnosti 

polyakrylonitrilu jakožto uvažovaného nosiče 

pro přípravu kompozitních materiálů. 

Vodnou fází byly pufrační roztoky kyseliny 

citrónové a citronanu sodného. Koncentrace 

citronanových aniontů, jakožto 

dekontaminačního činidla používaného 

integrovaným záchranným systémem při 

radiačních nehodách, byla zvolena              

0,01 mol.l-1. Byla studována základní závislost 

hmotnostního rozdělovacího koeficientu Dg 

na pH v rozsahu pH = 2 až 12. Obecně lze 

získané výsledky shrnout, že oxidy kovů ve 

formě nanočástic adsorbují radionuklidy 

spíše v zásadité oblasti pH.  Nejlepší sorpční 

vlastnosti vykazoval sorbent NiO/TiO. 
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Veľkým problémom v oblasti životného 

prostredia je znečisťovanie vodných sústav s 

rádionuklidmi, ktoré sú antropogénneho 

pôvodu – jadrové elektrárne, jadrové palivo, 

nukleárna medicína a pod. Jednými z týchto 

rádionuklidov sú aj izotopy stroncia, ktoré 

vznikajú ako produkty jadrového štiepenia 

uránu-235. Stroncium funguje ako analóg 

vápnika a jeho mobilita v biologických 

systémoch je pomerne vysoká. Nahrádza 

vápnik v kostiach a jeho dcérsky rádionuklid 

Y-90 spôsobuje ožiarenie kostnej drene. 

Stroncium tvorí rozpustné zlúčeniny a do 

životného prostredia sa dostalo počas testov 

jadrových zbraní a pri vážnych nehodách na 

jadrových zariadeniach. 

V poslednej dobe sa na odstraňovanie 

kontaminácie vody používajú adsorbenty, 

ktoré nepoškodzujú životné prostredie, sú 

tzv. nízko-nákladové a manipulácia s nimi je 

veľmi jednoduchá. Medzi takéto adsorpčné 

materiály patrí aktívne uhlie, chitosan, huby, 

živice atď.  Aktívne uhlie má v porovnaní s 

inými materiálmi vysokú účinnosť pri 

adsorpcii rádionuklidov, a to aj z dôvodu 

poréznej štruktúry, veľkého množstva 

funkčných skupín či veľkého špecifického 

merného povrchu. Špecifické vlastnosti 

závisia od zdroja organického materiálu, z 

ktorého sa adsorbent pripravuje a od použitej 

metódy. V poslednej dobe sa na výrobu 

aktívneho uhlíka používa biomasa ako 

napríklad vlna, rašelina, orechové škrupiny, 

kaučuk a pod. 

Študoval sa vplyv pH na adsorpciu Sr-85 na 

neaktivovaný (CN) a aktivovaný (CA) uhlík. Z 

odpadového kaučuku, ktorý sa používal v 

automobilovom priemysle, boli pripravené 

uhlíky karbonizáciou a v prípade CA následne 

aktiváciou s KOH. Rádioizotop Sr-85 sa 

nachádzal 

vo vode, ktorá bola označená nosičom a 

ktorej pH bolo upravené pomocou 1M HCl  

a 0,1M NaOH na hodnoty 2, 3, 4, 6 a 8.  Zistilo 

sa, že v prípade vzoriek s počiatočným pH 

vyšším ako pH 4 vykazovali uhlíky tlmivé 

vlastnosti, pričom pH(eq) bolo v rozmedzí 

7,5 až 7,8 pre CA a pH(eq) pre CN bolo od 6,5 

do 6,9.  Percento sorpcie stroncia na 

neaktivovaný uhlík sa pohybovalo v rozmedzí 

0 – 3 %. Avšak po aktivácii sa sorpčné 

vlastnosti materiálu výrazne zvýšili a 

percento sorpcie sa pohybovalo v rozsahu 

15,71 % až 94,95 %, pričom pH stúpalo v 

poradí 2 < 3 < 4 < 6 ≈ 8. Chyba merania bola 

menej ako 5 %. 
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Studie využití polykarbonátu pro integrující dozimetrii 

vysokých dávek ionizujícího záření 

David Zoul, Martin Cabalka, Markéta Koplová 

Centrum výzkumu Řež s.r.o., ČR     
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Cílem této práce je studium možností využití 

polykarbonátu jako opakovaně použitelného 

radiochromického integrujícího dozimetru 

pro měření vysokých dávek ionizujícího 

záření. Vzorky byly po krátkou dobu (v řádu 

hodin) vystaveny vysokým dávkám 

ionizujícího záření vysokoaktivního zdroje 

60Co v průmyslové ozařovně. Po expozici 

byla měřena optická denzita vzorků v 

pravidelných intervalech. Opakovatelnost 

použití polykarbonátových integrujících 

dozimetrů byla zkoumána metodou známou 

jako annealing. Tento způsob umožňuje 

urychlit blednutí vzorků např. jejich zahřátím.  

S cílem ověřit vliv koncentrace kyslíku na 

změny optické denzity a rychlosti difúze 

kyslíku do materiálu, byly některé vzorky 

uchovávány v čisté kyslíkové atmosféře. 

Měření prokázala malé zvýšení difúzní 

rychlosti kyslíku a demonstrovala vliv zvýšené 

koncentrace kyslíku na rychlost změny 

optické denzity materiálu. 
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Nezávislé monitorování plynných výpustí do 

ovzduší z jaderných elektráren Temelín (ETE) 

a Dukovany (EDU) prováděné v rámci 

kontrolní činnosti Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost (SÚJB) zajišťují 

laboratoře Státního ústavu radiační ochrany 

(SÚRO) Praha. Kromě aktivit vybraných 

radionuklidů ve vzácných plynech a jódových 

patronách pomocí spektrometrie gama byly 

stanovovány aktivity 3H v destilátu vzdušné 

vlhkosti a aktivity transuranů v aerosolových 

filtrech. Tato stanovení byla prováděna pro 2 

ventilační komíny EDU a 5 ventilačních 

komínů ETE v období od roku 2010 do roku 

2016, přičemž jeden soubor výsledků byl 

dodán provozovatelem JE a druhý v rámci 

nezávislého monitorování laboratoří SÚRO. 

Pro vybraná data pak bylo provedeno 

porovnání intervalů hodnot aktivit 

jednotlivých radionuklidů z obou souborů v 

určitém časovém období, přičemž spodní 

hranici intervalu konkrétního radionuklidu 

tvoří součet vypouštěných aktivit (v případě 

aktivity < MVA je započtena nula) a horní 

hranici intervalu tvoří součet aktivit a MVA 

(MVA je započtena, v případě aktivity ležící 

pod MVA). Takto získaný interval byl dále 

rozšířen o nejistotu stanovení intervalu. 

Srovnávací metoda ukázala velmi dobrou 

shodu výsledků. Práce byla vykonána za 

Institucionální podpory Ministerstva vnitra 

(21618-1/OBVV-2017) pro rok 2017. 
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Mapový software QGIS a jeho využití pro radiační ochranu  
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Příspěvek se zabývá využitím open-source 

mapového software QGIS v oblasti radiační 

ochrany. QGIS patří mezi tzv. geografické 

informační systémy (GIS) a je k dispozici pod 

svobodnou licencí GNU General Public 

License (GNU GPL).  To znamená, že je k 

dispozici zdarma I pro komerční využití a lze 

ho tedy nasadit na libovolný počet počítačů a 

snadno tak zajistit jejich vzájemnou 

nahraditelnost v terénu apod. To může být 

velmi důležité zvláště v krizových situacích.  

Licence také umožňuje úpravu programu pro 

konkrétní účely bez nutnosti složitého 

vyjednávání s vlastníky jako u proprietárního 

software s komerční licencí.  SÚRO používá 

QGIS již mnoho let, program byl využit i v 

rámci pravidelných cvičení ZÓNA, nebo 

mezinárodních porovnání leteckých skupin.  

Prezentovány jsou příklady konkrétního 

využití v rámci Mobilní a letecké skupiny 

SÚRO atd. na zpracování dat z terénních 

měření a jejich prezentaci formou mapových 

výstupů (s využitím bezplatných mapových 

podkladů jako např. OpenStreetMap). QGIS 

lze snadno používat v návaznosti s dalším na 

SÚRO používaným open-source programem 

SAGA GIS (System for Automated 

Geoscientific Analyses), používaným pro 

pokročilé metody zpracování dat 

(interpolace, geostatistika ap.).  Pozornost je 

věnována také na míru vyvinutým doplňkům 

(pluginům) pro QGIS, z nichž mnohé vznikly 

jako výsledek práce studentů v rámci 

spolupráce mezi SÚRO, v.v.i a FSv ČVUT.  

Sdělení bylo vypracováno na základě 

výsledků řešení projektu bezpečnostního 

výzkumu Ministerstva vnitra ČR RAMESIS   

(ID: VI20152019028) a TAČR - Centrum 

rozvoje technologií pro jadernou a radiační 

bezpečnost: RANUS - TD (ID: TE01020445). 
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PROJEKTOVÝ MANAŽMENT 
• Riadenie projektov SPPR-IPMA certifikovanými projektovými  manažérmi a ich 

personálne poskytovanie 

KÚPA ALEBO PREDAJ PODNIKU – AUDIT 
• Environmentálny, právny a podnikateľský audit 

PRIESKUM, HODNOTENIE A OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 
• Monitorovanie a ochrana životného prostredia 

• Projektovanie a realizácia monitorovacích systémov 

• Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) 

• Výpočtové modelovanie šírenia kontaminácie v podzemných a povrchových vodách 

GEOLOLOGICKÉ PRÁCE 
• Ložiskový, Hydrogeologický, Inžinierskogeologický prieskum a Geologický 

prieskum životného prostredia 

• Geochemické, Meračské, Technologické, Laboratórne práce 

• Monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 

• Sanácia geologického prostredia a environmentálnej záťaže 

• Odborný geologický dohľad pri sanácii 

• Vypracovanie geologickej štúdie a odborného geologického posudku 

STAVBY A TECHNOLÓGIE 
• Projektové a konštrukčné práce, inžinierska činnosť 

• Projektovanie a dodávka  lyzimetrických zariadení 

Poradenská, konzultačná a expertízna činnosť v oblasti prírodných 

a technických vied 

SLUŽBY PRE NUKLEÁRNY PRIEMYSEL 
• Projektová, bezpečnostná,  prevádzková a  EIA dokumentácia 

• Služby v oblasti radiačnej bezpečnosti a rádioekológie 

• Monitorovanie ionizujúceho žiarenia a rádioaktívnej kontaminácie na pracovisku 

alebo v jeho  okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb 

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 



 

  



 

  

VZNIK JAVYS, a. s.  

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. (JAVYS, a. s.) vznikla v roku 2005. Podľa 
transakčných dokumentov o privatizácii Slovenských elektrární, a. s., (SE) bola 
založená 6. júla 2005 štátna organizácia GovCo, a. s., do ktorej boli vyčlenené 
odštepné závody SE-VYZ (manažment rádioaktívnych odpadov, vyhoretého jadrového 
paliva a vyraďovanie jadrovej elektrárne A1) a SE-EBO (prevádzka jadrovej elektrárne 
V1). Od 1. apríla 2006 prevzala spoločnosť zodpovednosť za prevádzku JE V1, 
vyraďovanie jadrových zariadení, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi a s vyhoretým 
jadrovým palivom. V roku 2007 sa zmenil jej názov na Jadrová a vyraďovacia 
spoločnosť, a. s. Stala sa priamou nasledovníčkou viac ako 50-ročnej histórie jadrovej 
energetiky v bývalom Československu.  
V súčasnosti JAVYS, a. s., plní nezastupiteľnú úlohu v záverečnej časti slovenskej 
jadrovej energetiky, pričom ekonomicky a technicky optimalizuje jej procesy. Pri 
všetkých realizovaných činnostiach dodržiava vysoký štandard jadrovej bezpečnosti a 
ochrany životného prostredia. 

POVERENIE MH SR NA VÝKON ČINNOSTÍ 
Na základe ustanovení zákona č. 350/2011, ktorým sa dopĺňa atómový zákon č. 
541/2004, Ministerstvo hospodárstva SR poverilo spoločnosť JAVYS, a. s. na národnej 
úrovni za všetkých prevádzkovateľov JZ výkonom činností súvisiacich s ukladaním 
rádioaktívnych odpadov a vyhoretého jadrového paliva.  
Všetky činnosti realizuje JAVYS, a.s. v súlade so schváleným dokumentom Stratégia 
záverečnej časti mierového využívania jadrovej energie a s postupmi stanovenými 
Vnútroštátnou politikou a Vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým 
jadrovým palivom a s rádioaktívnymi odpadmi v SR spracovanými podľa zásad 
smernice EK 2011/70/Euratom. 

HLAVNÉ ČINNOSTI 
• Vyraďovanie jadrových zariadení 
• Nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi  
• Nakladanie s vyhoretým jadrovým 
palivom  
• Nakladanie s inštitucionálnymi 
rádioaktívnymi odpadmi a zachytenými 
rádioaktívnymi materiálmi  
• Realizácia prepráv rádioaktívnych 
odpadov, materiálov a vyhoretého paliva  
• Výkon akcionárskych práv 

JAVYS, a. s., je držiteľkou certifikátov podľa medzinárodných noriem:  
• manažérstva kvality ISO 9001,  
• environmentálneho manažérstva ISO 14001, 
• manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO OHSAS 18001,  
• manažérstva služieb informačných technológií ISO 20000-1. 



 

  

OLREM Systems s.r.o. 

OLREM Systems je společnost specializovaná v oboru online monitorování ionizujícího 
záření. Její unikátně navržené detektory záření patří ke špičce v oboru, a to zejména 
s ohledem na jejich nízké radiační pozadí a vysokou citlivost.   
 

Monitory záření 
Monitory záření nabízené společností OLREM Systems jsou navržené firmou 
Radiation Detection Systems se sídlem v Adelaide v Austrálii. OLREM Systems má 
výhradní právo k jejich dovozu a distribuci v rámci EU. Monitory záření je možné 
použít k online sběru a vyhodnocení dat v rámci OLREM Platform.  
 

V případě, že není online služba dostupná, je možné provozovat zařízení v režimu 
offline a ukládat data do vnitřní paměti zařízení.   
 

Novinka 
CRM-FT 
The Continuous Radon Monitor-Flow Through, CRM-FT, používá vysoce citlivé 
nízkopozaďové detektory založené na principu Lucasových komor. K odběru 
měřeného vzorku vzduchu je CRM-FT vybaven výkonnou pumpičkou, vzorek je 
odebírán vzorkovací hadicí a kazeta vstupního filtru na monitoru tak může být 
vzdálena od odběrného místa více než 100 m.  Tato vlastnost činí CRM-FT ideálním 
zařízením pro monitorování radonu v místech s omezenou přístupností i v místech, 
kde není dostupný zdroj elektrické energie pro napájení přístroje. CRM-FT je možné 
použít pro sběr a vyhodnocení dat online. Spodní hranice detekce je 8 Bq/m3. 
 

 
 

OLREM Systems s.r.o.  
Devonska 1179/4, 152 00 Prague, Czech Republic 
jiri.kvasnicka@olrem.co 
oto.macenauer@olrem.com 
www.olrem.com 
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