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1. Pojmy a zkratky 

AČR   Armáda České republiky 

CLMS  centrální laboratoř monitorovací sítě 

ČSN   Státní technická norma ČR   

EES   existující expoziční situace 

GPS   Global positioning system 

HZS   Hasičský záchranný sbor 

JE   jaderná elektrárna 

KKC   Krizové koordinační centrum SÚJB 

KŠ   Krizový štáb Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 

LS   laboratorní skupina 

MDA  minimální detekovaná aktivita  

MonRaS programový prostředek pro ukládání, zpracování a zveřejňování výsledků z 

Monitorování Radiační Situace 

MRS   monitorování radiační situace 

MF   ministerstvo financí 

MS    mobilní skupina 

MU   mimořádná událost 

MV   ministerstvo vnitra 

NaI(Tl)  scintilační detektor (jodid sodný) 

NES   nehodová expoziční situace 

OOPP  osobní ochranné pomůcky a prostředky 

PES   plánovaná expoziční situace 

PPDE  příkon prostorového dávkového ekvivalentu 

RC    Regionální centrum SÚJB 

PČR   policie České republiky 

RKŠ   Regionální krizový štáb SÚJB 

RM   radioaktivní materiál 

SÚJB  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
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SÚRO  Státní ústav radiační ochrany v.v.i. 

TLD   termoluminiscenční dozimetr   

VDI   vnitřní instrukce (dokumentace SÚJB) 

ZHP   zóna havarijního plánování 

ŽP   životní prostředí 

Expoziční situace  

jsou všechny v úvahu připadající okolnosti vedoucí k vystavení fyzické osoby nebo životního 

prostředí ionizujícímu záření; expoziční situací je: 

1) plánovaná expoziční situace, která je spojena se záměrným využíváním zdroje ionizujícího 

záření, 

2) nehodová expoziční situace, která může nastat při plánované expoziční situaci nebo být 

vyvolána svévolným činem a vyžaduje přijetí okamžitých opatření k odvrácení nebo 

omezení důsledků, nebo 

3) existující expoziční situace, která již existuje v době, kdy se rozhoduje o její regulaci, 

včetně dlouhodobě trvajícího následku nehodové expoziční situace nebo ukončené činnosti 

v rámci plánované expoziční situace, 

Havarijní režim 

monitorování za radiační mimořádné situace 

Havarovaná JE 

jaderná elektrárna, na které vznikla radiační havárie 

Národní program monitorování 

stanovuje rozsah zajištění monitorování radiační situace na území České republiky a upřesňuje 

požadavky na předávání dat do datového střediska Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, včetně 

datových formátů a datových rozhraní.  

Nález  

odhalení výskytu RM nebo podezření na výskyt RM na libovolném místě životního prostředí, 

kromě případu, kdy jde o přepravu (viz záchyt) 

Normální režim 
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monitorování za obvyklé radiační situace 

Obvyklá radiační situace 

situace s výjimkou radiační mimořádné situace 

Plán havarijních cvičení MS  

stanovuje zaměření, rozsah cvičení a frekvenci jejich provedení 

Pojezdové měření 

kontinuální měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu při jízdě autem, sběr takto 

naměřených dat, data/času měření a zeměpisných souřadnic trasy průjezdu 

Radiační havárie 

radiační mimořádná událost, jejíž následky vyžadují zavedení neodkladných ochranných opatření 

na ochranu obyvatelstva a životního prostředí 

Radiační mimořádná situace  

situace, která následuje po radiační havárii nebo po takové nehodě nebo po takovém zvýšení 

úrovně radioaktivity nebo ozáření, které vyžadují opatření na ochranu fyzických osob  

Radiační nehoda 

událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření 

nebo nepřípustné ozáření fyzických osob 

Záchyt  

odhalení výskytu RM nebo podezření na výskyt RM při přepravě zboží přes místo, kde je 

monitorován příkon dávkového ekvivalentu nákladu 

2. Cíl metodiky 

Cílem této metodiky je zhodnotit existující postupy ve světle dnešních poznatků, sjednotit je a 

v případě potřeby doplnit. 

 

3. Vlastní popis metodiky 

3.1. Činnost MS při radiační havárii na území ČR (JE Dukovany a Temelín) 

Úkolem MS je dodat KŠ SÚJB včas dostatek adekvátních dat, která napomohou KŠ 

posoudit radiační situaci a navrhnout opatření na ochranu obyvatelstva na zasaženém území. 
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V časné fázi havárie (doba od počátku mimořádné události na JE do jednoho až dvou dnů 

po ukončení úniku radionuklidů z havarované JE) je nutné co nejdříve zmapovat dávkové příkony 

na zasaženém území. Vzhledem k tomu, že měřené dávkové příkony vypovídají pouze o stavu 

v okamžiku měření, ale již nedávají informaci o složení kontaminace ani dalším vývoji dávek, je 

nutné provést měření opakovaně a pokud možno doplnit je o kvalitativní a kvantitativní analýzu 

kontaminantu. Úkolem mobilních skupin je co nejdříve (zpravidla po ukončení úniku a přechodu 

kontaminovaných vzdušných mas) proměřit dávkové příkony na zasaženém území. O tom, kde 

konkrétně měřit a v jakých časových intervalech resp. s jakou frekvencí měření opakovat, 

rozhodne KŠ přímo nebo prostřednictvím regionálního KŠ (RKŠ). Pro zjednodušení komunikace 

mezi KŠ resp. RKŠ a MS byly v ZHP obou našich JE vytipovány trasy pro pojezdové měření, 

které zahrnují všechny sídelní jednotky v ZHP [11] 

Ve střední a pozdní fázi (doba následující po časné fázi, může trvat týdny i roky) je nutné 

rozhodnout o následných ochranných opatřeních, tj. o přesídlení obyvatelstva z kontaminované 

lokality, regulaci/zákazu resp. uvolnění distribuce potravin ze zasaženého území, o opatřeních 

v zemědělství, vodním hospodářství, atp. Úkolem MS je odebrat vzorky životního prostředí a 

dodat je do příslušné laboratoře.  Výběr lokalit, kde se budou vzorky odebírat, se bude provádět 

na základě map dávkových příkonů resp. map kontaminace umělými radionuklidy.  

Na základě rozhodnutí KŠ provedou MS výměnu TLD. Čas a rozsah určí KŠ. 

Činnost každé MS se v případě radiační havárie vždy řídí příkazy krizového managementu, 

nicméně obzvláště pro časnou fázi je třeba mít připravené a nacvičené postupy a předpřipravené 

pojezdové trasy, dokumentaci, apod. 

 

3.2. Radiační havárie mimo území ČR s možnými dopady na území ČR 

Úkolem MS je dodat KŠ SÚJB včas dostatek adekvátních dat, která napomohou KŠ 

odhadnout rozsah a závažnost kontaminace na celém území státu a na základě toho pak navrhnout 

opatření na ochranu obyvatelstva. MS provádí mapování dávkových příkonů, měření aktivit 

vybraných radionuklidů v povrchové vrstvě půdy, odběry vzorků životního prostředí po celém 

území republiky a výměnu TLD na základě rozhodnutí KŠ SÚJB.  
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3.3. Havarijní připravenost  

Členové MS pravidelně procvičují činnosti nutné pro monitorování a účastní se havarijních 

cvičení pořádaných SÚJB, kde jsou procvičeny všechny postupy zde uvedené. Nácviky 

pojezdových měření probíhají jednou za měsíc, kdy každá MS objede trasu cca 40 km, změří 

dávkový příkon příslušným přístrojem a data následně vloží do databáze MonRaS. Podobně 

jednou za měsíc každá MS změří PPDE a spektrum ve stanoveném bodě, určí hmotnostní aktivitu 

40K a případně plošnou aktivitu zjištěných umělých radionuklidů (137Cs).  Výsledky měření vloží 

do databáze MonRaS resp. nahraje spektrum. 

 

4. Bezpečnost práce 

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje [6], [8], [3] a popř. další 

související předpisy.  

Pracovníci MS provádějí měření s použitím osobních ochranných pomůcek (ochranný oděv, 

pracovní obuv, návleky na boty, rukavice, respirátor) v míře odpovídající situaci v místě/oblasti, 

kde jsou činnosti MS prováděny. Pracovníci MS jsou vybaveni operativními elektronickými 

dozimetry, na kterých je nastaven alarm při překročení hodnoty dávkového příkonu 10 mikroSv/h 

a dávky 100 mikroSv. Po ukončení práce jsou pracovníci MS zkontrolováni na povrchovou 

kontaminaci (postup kontroly je uveden v Postupu 4 „Měření povrchové (plošné) kontaminace“, 

kapitola 6.4) a v případě podezření na vnitřní kontaminaci jsou pracovníci odesláni na měření 

vnitřní kontaminace v SÚRO. 

 

5. Metrologické zabezpečení 

Přístroje používané k měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu a plošné 

kontaminace jsou podrobovány pravidelnému ověřování podle zákona č. 505/1990 Sb., 

o metrologii ve znění pozdějších předpisů.   

Měření in situ svým charakterem nevyžaduje ověřená stanovená měřidla, je pouze orientační. 

Účinnostní kalibrace se provádí pomocí kalibračních etalonů s platnými certifikáty před zavedením 

přístroje resp. spektrometrické trasy do provozu a kontrola se provádí pomocí kalibračních etalonů 
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s platnými certifikáty jednou za rok dle stanoveného postupu („Stanovení plošné (hmotnostní) 

aktivity radionuklidů v půdě a ovzduší pomocí spektrometrie in situ“ kapitola 6.2). 

Hodnocení radiační situace v dané lokalitě pomocí detektoru příkonu dávky DC-3E je pouze 

indikativní, nevyžaduje tudíž ověření ani kalibraci detektoru. 

Kontrola kvality měření je pravidelně prováděna při účasti mobilních skupin na havarijních 

cvičeních a porovnáních. 

 

6. Postupy a principy pro jednotlivé činnosti mobilních skupin 

Jednotlivé postupy obsahují popis činnosti, přístrojové a materiální zajištění, řízení kvality, 

způsob vyjadřování výsledků včetně odpovídajících protokolů a způsobu předávání dat do KŠ. Až 

na výjimky zde není popsána práce s konkrétními přístroji.  

Přístrojové vybavení jednotlivých MS napříč rezorty se může lišit (viz Tabulka 1), čemuž též 

odpovídá činnost jednotlivých MS (viz Tabulka 2). 

 

Tabulka 1 – Vybavenost MS dle rezortu  

MS - rezort dávkový příkon povrchová kontaminace 
odběry vzorků 

ŽP (aerosolů) 1) 

SÚJB 

RC SÚJB 
GR135; RT - 30 

MobDOSE 
DC-3-E; LB 124 DWARF 100 2) 

SÚRO 
GR135; RT - 30 

MobDOSE 
LB 124, MicroCont II. 

DWARF 100 

DWARF JL 40 

MV 

HZS 
GR135; RT - 30 

MobDOSE 
DC-3-E - 

PČR 
GR135; RT - 30 

MobDOSE  
DC-3-E - 

MF – Celní správa 
GR135; RT - 30 

MobDOSE 
DC-3-E, CONTAMAT - 

AČR 3) 
DP 98, RDS 2000 

MobDOSE 
MicroCont H13420 - 

ČEZ 
GR 135/ FH40G/Rad/Eye 

B20-ER 

FHT 111m/RadEye 

AB100 

JAP/T/ 

VOPV12 
 

Vysvětlivky:  1) ... u jiných odběrů se nepoužívá žádný přístroj 

2) ... pouze MS RC SÚJB v Českých Budějovicích a v Brně 
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3) ... MS AČR nemá přístroje kompatibilní s ostatními MS a ani výstupy měření nejsou 

kompatibilní s formáty vstupujícími do MonRaS (s vyjímkou přístroje MobDOSE) 

Poznámky: 

 V tabulce je uvedena základní sestava přístrojů. Jednotlivé MS mohou používat i další 

přístroje, ale je nutné, aby přístroje prošly porovnáním při cvičení MS a formát výsledků 

měření byl kompatibilní s MonRaS. 

 Jak plyne z tabulky, pro odběry aerosolů v terénu jsou vybaveny 3 MS a z toho pouze jedna 

může odebrat jód na sorbent, což není zcela dostačující.  

 

Tabulka 2 – Činnost MS dle rezortů 

Činnost MS dle Postupů 

Postup Název 

Kapitoly Postupů pro MS z jednotlivých rezortů 

SÚJB MV MF – 

Celní 

správa 

AČR ČEZ 
RC SÚJB SÚRO HZS PČR 

1 
Měření příkonu 

prostorového dávkového 

ekvivalentu 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2.1 

2.3 

2.1 

2.2 

2.3 

2 

Stanovení plošné 

(hmotnostní) aktivity 

radionuklidů v půdě a 

ovzduší pomocí 

spektrometrie in situ 

2.1 

2.4 

2.1 

2.2 

2.3  

2.4 

2.5 

2.1 

2.2 

2.3  

2.4 

2.5 

2.1 

2.4 

2.1 

2.4 
- 

2.1 

2.4 

3 

Odběry vzorků životního 

prostředí mobilními 

skupinami  

 

2.1.2 1) 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 2) 

2.6 2) 

2.7 2) 

2.1 1) 

2.2     

2.3 

2.4 

2.5 2) 

2.6 2) 

2.7 2) 

2.2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.1.2 1) 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 2) 

2.6 2) 

2.7 2) 

4 

  

Měření povrchové (plošné) 

kontaminace 

2.1 

2.2.1 

2.1 

2.2.1 

2.2.2 

2.1 

2.2.1 

2.1 

2.2.1 

2.1 

2.2.1 

2.1 

2.2.1 

2.1 

2.2.1 

5 Svoz a rozvoz TL dozimetrů  

2.2 

 

2.2 

2.3 

- - - - - 
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6 

Metodika odhadu aktivity 

radionuklidů 

v objemných vzorcích 

v terénních podmínkách 

2 2 - - - - - 

 

Poznámka: 1) pouze RC SÚJB České Budějovice a RC SÚJB Brno 

2) potraviny a mléko odebírají MS zpravidla z obchodní sítě. Odběr zemědělských plodin se 

zkrmovanou nadzemní částí (krmivo) a potravin mimo obchodní síť provádí laboratoře 

Ministerstva zemědělství, MS pouze na vyžádání KŠ. 

 

6.1. Postup 1. Měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 

Postup je určen pro stanovení příkonu prostorového dávkového ekvivalentu (PPDE) popř. 

dávkového příkonu: 

 v konkrétním bodě,  

 za jízdy automobilem (pojezdové měření) a  

 pro odhad externích dávek, které obdrželi pracovníci MS. 

Součástí Postupu jsou 2 přílohy:  

Příloha 1 – Záznam měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu 

Příloha 2 – Záznam obdržených externích dávek 

 

6.2. Postup 2. Stanovení plošné (hmotnostní) aktivity radionuklidů v půdě pomocí 

spektrometrie in situ, kvalitativní stanovení obsahu radionuklidů v ovzduší 

Postup je určen pro stanovení plošné aktivity radionuklidů (v případě přírodních 

radionuklidů hmotnostní aktivity) v půdě a kvalitativního stanovení obsahu radionuklidů v 

ovzduší pomocí spektrometrie in situ. Součástí metody je i odběr vzorků půdy v místě měření pro 

pozdější laboratorní upřesnění kvantitativní analýzy. Odběr vzorků se provádí dle Postupu 3., 

kapitola 6.3. 

Je zde popsán postup stanovení plošné resp. hmotnostní aktivity vybraných radionuklidů v 

půdě pomocí jednoduchých přístrojů se spektrometrickými vlastnostmi: 
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 příručního spektrometru záření gama GR135 MiniSpec firmy SAIC/Exploranium G.S. Ltd. 

s krystalem NaI(Tl) o objemu 65 cm3 a 

 příručního spektrometru záření gama RT – 30 firmy Georadis s.r.o. s krystalem NaI(Tl) 

o objemu 104 cm3. 

Všechny přístroje patří do jednotného vybavení většiny MS MRS, je tedy vhodné využít 

jejich spektrometrické vlastnosti pro jednoduchá spektrometrická měření. Aby nemusel být 

kalibrován každý přístroj zvlášť, byly stanoveny kalibrační koeficienty pro vybrané radionuklidy 

a jejich minimální detekovatelné aktivity (MDA) pro dvě geometrie – bodový zářič v ose detektoru 

1m od čela detektoru („bodový zdroj“) a plošná resp. hmotnostní aktiva radionuklidu v půdě pro 

jeden „referenční“ detektor GR130 (sériové číslo: 9975; tento typ detektoru patřil k dřívějšímu 

vybavení mobilních skupin, později byl nahrazen novější verzí GR135 s podobnými vlastnostmi, 

takže naměřené kalibrační koeficienty je možné využít i pro tento novější typ) resp. RT – 30 

(sériové číslo: 3557).  

Účinnosti s referenčního detektoru GR130 pro geometrii „bodový zdroj“ a zdroj 137Cs 

(energie 661.6 keV) byly porovnány s ostatními detektory GR130. Jak plyne z Tabulky 3 a Obr. 

1a, odchylky pro jednotlivé detektory nejsou vyšší než 12%. Je tedy možné kalibrační koeficienty 

včetně minimálně detekovatelných aktivit stanovené pro referenční detektor použít i pro ostatní 

detektory GR130 s tím, že nejistota měření při použití přenesené kalibrace je zvýšena pouze o 

maximálně 12%, což je v havarijních podmínkách akceptovatelné. 

Při podobném porovnání účinnosti pro detektory GR135 s referenčním detektorem GR130 

byla zjištěna nižší účinnost (odchylka do 24%) – viz Tabulka 3, Obr. 1b. Ani tento rozdíl není 

v rámci ostatních chyb závažný, přesto byla provedena kalibrace i detektoru  GR135 v SÚRO a 

byly napočítány nové kalibrační koeficienty a MDA.  Porovnání účinností s referenčním 

detektorem GR135 (sériové číslo 5498) je v Tabulce 3 a Obr. 1c. Je vidět, že odchylky účinností 

detektorů v MS se snížily a dosahují maximálně 12% podobně jako u detektorů GR130. 
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Obr. 1a – Porovnání účinnosti detektoru GR130 pro geometrii bodový zdroj, 1m od čela 

detektoru, v ose detektoru 

 

Obr. 1b – Porovnání účinnosti detektoru GR135 pro geometrii bodový zdroj, 1m od čela detektoru, 

v ose detektoru, s účinností referenčního detektoru GR130 
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Obr. 1c – Porovnání účinnosti detektoru GR135 pro geometrii bodový zdroj, 1m od čela detektoru, 

v ose detektoru s účinností referenčního detektoru GR135 

 

Poznámka: Rozdíl v účinnostech obou detektorů je dán rozdílným tvarem jejich krystalu. 

Zatímco detektor GR130 má krystal ve tvaru hranolu o rozměrech 1,5” x 1,5”x 2,0”, krystal 

detektoru GR135 má tvar válce o průměru 1,5” a délce 2,2”. 

 

 

Tabulka 3. – Porovnání účinností detektorů GR130 a GR135 pro geometrii bodový zdroj, 1m od 

čela detektoru, v ose detektoru (Poměr = Poměr účinností (měřená účinnost/účinnost referenčního detektoru)); 

Účinnosti referenčních detektorů (SÚRO) pro GR130 a GR135  

Detektor 

GR130 
Účinnost 

Poměr 
[%] 

Detektor 

GR135 
Účinnost 

Poměr [%] 

ref. det. GR130 
Poměr [%] 

ref. det. GR135 

1 2.68E-05 97.8 1 2.05E-05 75.9 89.1 

2 2.75E-05 100.3 2 2.21E-05 81.9 96.1 

3 2.56E-05 93.5 3 2.21E-05 81.9 96.1 

4 2.82E-05 102.7 4 2.17E-05 80.4 94.3 

5 2.70E-05 98.5 5 2.30E-05 85.2 100.0 

6 3.06E-05 111.7 6 2.07E-05 76.7 90.0 

7 2.82E-05 102.9 7 2.24E-05 83.0 97.4 

8 2.62E-05 95.7 8 2.22E-05 82.2 96.5 

9 2.94E-05 107.5 9 2.58E-05 95.6 112.2 

10 2.52E-05 91.9 10 2.23E-05 82.6 97.0 

11 2.68E-05 97.7 11 2.05E-05 75.9 89.1 

12 2.64E-05 96.2 12 2.40E-05 88.9 104.3 

13 3.03E-05 110.8 13 2.31E-05 85.6 100.4 

14 2.67E-05 97.6 14 2.25E-05 83.3 97.8 

15 2.66E-05 97.1     

průměr 2.74E-05 101.6  2.24E-05 82.8 97.2 
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referenční 

detektor 
2.74E-05   

2.74E-05 GR130 

2.30E-05 GR135 
  

 

Stejným způsobem byly stanoveny kalibrační koeficienty pro vybrané radionuklidy a jejich 

MDA pro dvě geometrie – bodový zářič v ose detektoru 1m od čela detektoru („bodový zdroj“) a 

plošná resp. hmotnostní aktiva radionuklidu v půdě pro jeden „referenční“ detektor RT - 30 

(sériové číslo: 3557). Následně bylo provedeno porovnání s ostatními detektory RT - 30 pro 

geometrii „bodový zdroj“ a zdroj 137Cs (energie 661.6 keV). Jak plyne z Tabulky 4 a Obr. 2, 

odchylky pro jednotlivé detektory nejsou vyšší než 9%. Je tedy možné kalibrační koeficienty 

včetně minimálně detekovatelných aktivit stanovených pro referenční detektor použít i pro ostatní 

detektory RT - 30 s tím, že nejistota měření při použití přenesené kalibrace je zvýšena pouze o 

maximálně 8%, což je v havarijních podmínkách akceptovatelné. Podrobný popis kalibrací je 

uveden v [19]. 

 

 

Obr. 2 – Odchylky účinností detektorů RT - 30 pro geometrii bodový zdroj 137Cs ve vzdálenosti 1 

m od středu krystalu v ose kolmo na detektor od účinnosti referenčního detektoru RT – 30 (3557). 

 

Metoda in situ pomocí přístrojů GR135 MiniSpec a RT – 30 je vhodná pro terénní měření 

– je rychlá a jednoduchá. Nevýhodou zůstává malá rozlišovací schopnost scintilačního detektoru, 

díky které je použití této metody možné pouze pro omezený počet radionuklidů ve spektru resp. 
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pro omezený počet energetických linií neležících blízko sebe. Při vyhodnocení je pak nutno počítat 

s určitou chybou odhadu aktivit. 

Mimo výše uvedené přístroje disponují některé MS (SÚRO, HZS) i polovodičovými 

detektory. Postup obsahuje popis kvalitativního a kvantitativního stanovení obsahu radionuklidů 

(umělých i přírodních) v životním prostředí pomocí těchto detektorů. Vzhledem k různým 

geometriím a typům detektorů je nutné při stanovení jejich kalibračních koeficientů postupovat 

pro každý detektor individuálně.   

 

Tabulka 4. – Porovnání píkové účinností detektorů RT - 30 pro bodový zdroj 137Cs ve vzdálenosti 

1 m od středu krystalu v ose kolmo na detektor (na „spodek“ detektoru) 

Sériové číslo 

detektoru 
Účinnost 

Poměr účinností 

det/ref 

Sériové číslo 

detektoru 
Účinnost 

Poměr účinností 

det/ref 

3519 3.96E-05 1.04 3556 3.79E-05 0.99 

3520 4.04E-05 1.06 3557 3.81E-05 1.00 

3521 3.99E-05 1.05 3558 3.78E-05 0.99 

3522 4.08E-05 1.07 3559 3.76E-05 0.99 

3523 4.03E-05 1.06 3560 3.72E-05 0.98 

3524 3.99E-05 1.05 3561 3.63E-05 0.95 

3525 4.04E-05 1.06 3562 3.72E-05 0.98 

3526 3.98E-05 1.04 3563 3.74E-05 0.98 

3527 4.01E-05 1.05 3565 4.09E-05 1.07 

3528 3.99E-05 1.05 3566 3.94E-05 1.03 

3529 4.03E-05 1.06 3567 4.02E-05 1.06 

3530 3.97E-05 1.04 3568 3.75E-05 0.98 

3531 4.04E-05 1.06 3569 4.05E-05 1.06 

3555 3.57E-05 0.94 Průměr: 3.91E-05 ± 0.15E-5 

 

 

Součástí Postupu jsou tři přílohy: 

Příloha 1 - Tabulky konverzních faktorů K pro GR135 pro vybrané radionuklidy  

Příloha 2 - Tabulky konverzních faktorů K pro RT - 30 pro vybrané radionuklidy 
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Příloha 3 - Záznam spektrometrického měření radionuklidů 

 

6.3. Postup 3. Odběry vzorků životního prostředí  

Postup je určen pro odběr vzorků životního prostředí (půda, voda, potraviny, atd.) 

mobilními skupinami pro následné laboratorní stanovení hmotnostních, plošných nebo 

objemových aktivit přírodních a umělých radionuklidů v těchto vzorcích.  

Sběr potenciálně kontaminovaných vzorků životního prostředí s následnou kvalitativní a 

kvantitativní analýzou obsahu umělých radionuklidů se provádí za účelem zjištění jejich 

kontaminace umělými radionuklidy. 

Tento postup se vztahuje k odběru následujících vzorků životního prostředí: 

 aerosoly a jódy 

 půda – povrchová vrstva (0 – 20 cm) a porost 

 sníh 

 voda  

 povrchová  

 pitná  

 potraviny 

 mléko 

 zelenina, obilí, ovoce, maso,  

 lesní plody, houby  

 zemědělské plodiny - krmivo  

 

Při odběru vzorků se používá jednoduchých nástrojů a pomůcek tak, aby odběr byl 

jednoduše proveditelný bez potřeby náročného školení a tréninku složek MRS, ale zároveň i 

reprodukovatelný při dalším odběru. Součástí odběru je změření dávkového příkonu v místě 

odběru dle Postupu 1. a zaznamenání přesné polohy odběru pomocí GPS (je-li to relevantní). 

Velký důraz je kladen na to, aby nedošlo k vzájemné kontaminaci vzorků při vlastním odběru nebo 

při následném transportu do laboratoře. Po odběru vzorku je nezbytné otřít odběrové pomůcky 

(rýč, lopatka ...) tak, aby nedošlo ke kontaminaci dalšího odebíraného vzorku.  

Výjimkou je odběr aerosolů a jódu, kdy je potřeba použít mobilní odběrové zařízení; 

vybrané MS jsou vybaveny odběrovým zařízením DWARF JL 40 resp. novějším DWARF 100 

firmy Senya Ltd., v případě nutnosti lze použít i jiné zařízení s obdobnou funkcí (Sierra Misco, 
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Staplex případně další). Postup obsahuje posloupnost činností při odběru aerosolů včetně výměny 

filtrů.  

Poznámka: V rámci MRS vlastní takovéto odběrové zařízení pouze 3 MS (SÚRO, RC 

SÚJB České Budějovice a RC SÚJB Brno) – viz Tabulka 1.  Vzhledem k tomu, že se používají 

dva různé typy (DWARF 100 a DWARF JL 40), které se vzájemně výrazně liší obsluhou, je 

v Postupu oběma věnována samostatná kapitola. 

Součástí Postupu jsou formuláře pro odběr jednotlivých monitorovaných položek: 

Příloha 1 - Průvodka k odebranému vzorku aerosolu a jódu 

Příloha 2 - Průvodka k odebranému vzorku sorbentu 

Příloha 3 - Průvodka k odebranému vzorku půd a porostu 

Příloha 4 - Průvodka k odebranému vzorku sněhu 

Příloha 5 - Průvodka k odebranému vzorku vod 

Příloha 6 - Průvodka k odebranému vzorku potravin 

Příloha 7 - Průvodka k odebranému vzorku mléka 

Příloha 8 - Průvodka k odebranému vzorku krmiv 

 

6.4. Postup 4. Měření povrchové (plošné) kontaminace 

Postup je určen pro stanovení plošné kontaminace  resp. povrchů předmětů a osob. 

Měření povrchové kontaminace se provádí za účelem zjištění kontaminace území, objektů, 

zařízení, automobilů a různých předmětů, které mohou být potenciálně kontaminovány v důsledku 

radiační nehody, respektive kontaminace zasahujících nebo jinak zúčastněných osob. Na základě 

těchto měření mohou být následně navržena opatření (např. dekontaminace). Měření slouží i jako 

kontrola účinnosti provedených opatření. 

Měření povrchové kontaminace  resp.  lze provádět přímo na místě pomocí 

přenosných detektorů povrchové kontaminace nebo nepřímo pomocí stěru (u kontaminovaných 

objektů), kdy se příslušný materiál (filtrační papír, gáza, ubrousek) použitý ke stěru předá ke 

změření ve spektrometrické laboratoři. 
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Během vlastního měření je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby detektor nepřišel do styku 

s kontaminovaným předmětem z důvodu hrozící povrchové kontaminace přístroje. Jestliže to 

s ohledem na charakter měřeného záření lze, je vhodné detektor zabalit do 

igelitového/mikrotenového obalu. (Pokud je podezření na přítomnost jiného než gama zářiče, 

přístroj se nebalí. Sáček by záření částečně či úplně odstínil, obzvláště jednalo-li by se o  zářiče.) 

Součástí Postupu jsou formuláře pro záznam měření povrchové kontaminace: 

Příloha 1 – Záznam měření plošné (povrchové) kontaminace osoby 

Příloha 2 – Záznam měření plošné (povrchové) kontaminace předmětu 

Příloha 3 – Záznam měření povrchové kontaminace vozidla 

Příloha 4 – Průvodka k odebranému vzorku stěru  

 

6.5. Postup 5. Svoz/rozvoz TLD  

Postup je určen pro výměnu resp. doplnění TLD v síti MRS. Navazuje na certifikovanou 

metodiku [9]. 

Dozimetry převzaté od laboratorní skupiny, resp. CLMS, jsou určeny pro umístění do 

stálých měřících míst sítě TLD, resp. nově ustanovených měřících míst, ve formě a uspořádání 

odpovídajícím požadavkům a pravidlům uvedených v příslušné metodice TLD [9]. V průběhu 

rozvozu/svozu TLD probíhá sběr a záznam údajů v souladu s metodikou [9]. Stálá měřící místa 

TLD včetně příslušných tras jsou uvedena v [11], další podrobnosti o měřících místech jsou 

uváděny do příslušné databáze MRS. Dozimetry vyzvednuté z měřících míst včetně 

zaznamenaných údajů jsou určeny k předání LS, resp. CLMS, která provede jejich vyhodnocení. 

Součástí svozu detektorů je měření dávkových příkonů během jízdy (pojezdové měření) 

dle Postupu 1. z důvodu možnosti pozdějšího dopočtu resp. odhadu dávek, které jednotlivé 

detektory obdržely během transportu z/do příslušné laboratoře. 

Součástí Postupu jsou formuláře pro záznam svozu/rozvozu TLD:  

Příloha 1 – Záznam svozu/rozvozu TLD  

Příloha 2 – Záznam nových monitorovacích bodů 
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6.6. Postup 6. Odhady aktivity radionuklidů v objemných vzorcích v terénních podmínkách 

Metodika je určena k rychlému orientačnímu třídění vzorků podle jejich aktivity v terénu 

za radiační mimořádné situace, kterou je především myšlena radiační havárie na JE spojená 

s únikem radionuklidů do životního prostředí. 

Třídění vzorků dle jejich aktivity a případně odhad aktivity vzorku je založeno na rychlém 

měření dávkového příkonu vzorků přístrojem RT – 30 nebo jinými měřidly dávkového příkonu, 

použití konverzních koeficientů k převodu příkonu na aktivitu a porovnání hodnoty této aktivity 

se zvolenou „kritickou hodnotou“. Postup navazuje na [9, 13].  

Součástí Postupu jsou tabulky a obrázky potřebné pro odhady aktivit radionuklidů v 

objemných vzorcích v terénních podmínkách:  

Příloha 1 – Tabulky  

Příloha 2 – Obrázky  

Příloha 3 - Tabulky pro přepočet 

 

7. Srovnání „novosti postupů“ oproti původní metodice 

Metodika zohledňuje změny, které nastaly v přístrojovém vybavení jednotlivých MS, 

včetně formátu a přenosu dat do nového programového prostředku MonRaS. V metodice byly 

sjednoceny a doplněny stávající postupy a vypracovány scházející postupy. 

 

8. Uplatnění Certifikované metodiky 

Metodika je určena pro všechny MS podle [4]. Slouží ke sjednocení postupů měření 

z důvodů potřeby kompatibility měřených dat. Metodika bude sloužit jako ucelený soubor 

veškerých postupů používaných všemi MS v rámci MRS a zároveň jako základ pro dopracování 

vlastních postupů pro všechny MS všech rezortů v rámci MRS. 

Platnost metodiky je časově neomezená. 
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11. Seznam příloh: 

 Postupy. 

 Posudek odborníka z daného oboru 
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