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přírodní radioaktivní 

látky v potravinách

Příklady zdrojů ionizujícího záření

přírodní zdroje umělé zdroje

radioaktivní 

látky v podloží

kosmické záření

radon v 

domech





(mSv)

100

50

10

1

0,1

0,02 jeden rtg snímek hrudníku

Limity ozáření pro radiační pracovníky:

100 mSv za 5 po sobě jdoucích roků a

50 mSv/rok

1,2 mSv/rok od kosmického a 

zemského záření na volném 

terénu (průměrně 0,14 Sv/h)

3,2 mSv/rok celkem od přírodního 

ozáření (kosmické a zemské záření, 

přírodní radionuklidy v potravinách, 

radon v domech)

CT vyšetření hrudníku

Příklady úrovně ozáření v ČR



Při využívání zdrojů ionizujícího záření:

1. vyloučit ozáření způsobující tkáňové 
reakce (deterministické účinky)

2. pravděpodobnost stochastických 

účinků udržovat na nejmenší rozumně 

dosažitelné úrovni

Cíle radiační ochrany

Cílem regulace ozáření z přírodních zdrojů při hornické činnosti

je dosáhnout snížení ozáření obyvatel a pracovníků na optimalizovanou 

úroveň.

Pro vdechování radonu je tato úroveň pro pracovníky 6 mSv/rok.



Základní pojmy Atomového zákona a 
provádějící vyhlášky o radiační ochraně

Expoziční situace všechny v úvahu připadající okolnosti vedoucí k 

vystavení fyzické osoby nebo životního prostředí ionizujícímu záření; 

 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,



Radiační činnost je mimo jiné činnost, při které je přírodní radionuklid 

v rámci plánovaných expozičních situací využíván pro své 

radioaktivní, štěpné nebo množivé charakteristiky včetně činnosti 

související se získáváním radioaktivního nerostu

 Produkt hornické činnosti uložený na odvalu nebo v odkališti jako těžební 

odpad obsahující přírodní radionuklid není radioaktivním odpadem

 V případě, že práce vykonávaná hornickým způsobem v podzemí se provádí 

z ložiska dobývání radioaktivního nerostu, musí být vykonávána za stejných 

podmínek jako činnost související se získáváním radioaktivního nerostu.

 Osoba, která má v držbě odval, odkaliště nebo jiný zbytek po činnosti 

související se získáváním radioaktivního nerostu nebo po jiné hornické činnosti 

doprovázené výskytem radioaktivního nerostu, musí zajistit monitorování 

těchto zbytků a v případě překročení uvolňovacích úrovní zajistit nápravu.

 Vlastník pozemku, na němž se provádí monitorování nebo zajištění nápravy, je 

povinen strpět úkony spojené s jejich provedením.



Plánované expoziční situace na pracovištích s 

možností zvýšeného ozáření z přírodního 
zdroje záření

Pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního

zdroje záření jsou mimo jiné pracoviště s materiálem s

obsahem přírodního radionuklidu, kde se provádí:

těžba, transport produktovody nebo zpracování ropy 

a plynu, těžba uhlí, hornická činnost, činnost 

prováděná hornickým způsobem v podzemí, činnost 
související s nakládáním s těžebním odpadem.



Každý, kdo vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možností 
zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření, je povinen

a) zajistit měření za účelem stanovení osobních dávek pracovníka a evidenci 
výsledků měření a osobních dávek pracovníka,

b) oznamovat SÚJB informace o pracovišti, výsledcích měření a osobních dávkách 
pracovníka,

c) zajistit optimalizaci radiační ochrany pracovníka, pokud je překročena 
stanovená úroveň,

d) zajistit ochranu těhotné ženy 

e) informovat pracovníka o možném zvýšeném ozáření z přírodního zdroje záření, o 
výsledcích měření na pracovišti, osobních dávkách stanovených měřením a o 
související zdravotní újmě v důsledku ozáření a o provedených opatřeních ke 
snížení ozáření.



Pracoviště s možným zvýšeným 
ozářením z radonu

 Pracovištěm s možným zvýšeným ozářením z radonu je mimo jiné pracoviště v 
podzemí,

 Každý, kdo vykonává činnost, při níž je provozováno pracoviště s možným 
zvýšeným ozářením z radonu, je povinen

 a) oznamovat SÚJB informace o pracovišti, (Evidenční list)

 b) zajistit měření za účelem stanovení efektivní dávky pracovníka na pracovišti a 
evidenci výsledků měření a efektivní dávky pracovníka, s výjimkou pracoviště, 
kde doba pobytu pracovníka na pracovišti nepřekročí 100 hodin za rok,

 c) zajistit optimalizaci radiační ochrany, pokud je měřením podle písmene b) 
prokázáno překročení referenční úrovně stanovené prováděcím právním 
předpisem, a

 d) informovat pracovníka o možném zvýšeném ozáření z radonu, o výsledcích 
měření na pracovišti, efektivních dávkách a o související zdravotní újmě v 
důsledku ozáření a o provedených opatřeních ke snížení ozáření z radonu.



Pracoviště se zvýšeným ozářením z 
radonu

 Pokud může na pracovišti s možným zvýšením ozářením z radonu 
překročit ozáření pracovníka efektivní dávku 6 mSv za rok, 
pracoviště se považuje za pracoviště se zvýšeným ozářením z 
radonu. Každý, kdo vykonává činnost na pracovišti se zvýšeným 
ozářením z radonu, je povinen

a) uplatňovat limity pro radiační pracovníky,

b) vymezit pracoviště nebo jeho část, kde může ef. dávka pracovníka 
překročit 6 mSv za rok,

c) provést každoroční poučení pracovníků o radiačním riziku na 
pracovišti,

d) zpracovat pokyny pro práci na pracovišti včetně pokynů pro její 
bezpečné vykonávání,

e) zajistit zpracování postupu monitorování a

f) zajistit vedení dokumentace o rozsahu a způsobu zajištění radiační 
ochrany.



Každý, kdo uvolňuje radioaktivní látku z těchto pracovišť je povinen

a) předcházet neodůvodněnému nahromadění radioaktivní látky 

uvolňované z pracoviště,

b) zajistit měření a hodnocení obsahu radionuklidů v radioaktivní látce 

uvolňované z pracoviště, a to včetně případů, kdy je uvolňovaná 

radioaktivní látka určena pro opakované použití nebo recyklaci,

c) výsledky měření podle písmene b) evidovat a oznamovat SÚJB,

d) zpracovat vnitřní předpis pro nakládání s radioaktivní látkou 

uvolňovanou z pracoviště a postupovat podle něj a v případě použití 

radioaktivní látky uvolňované z pracoviště k výrobě stavebního 

materiálu informovat výrobce stavebního materiálu o druhu a aktivitě 

uvolňované radioaktivní látky.



Nejvýraznější vlivy těžby na životní 
prostředí

Vypouštění důlních vod s obsahem přírodních radionuklidů .



Uvolňované materiály vznikající jako vedlejší produkt hornické 

činnosti a zpracování surovin.



Technologické celky, kterými prochází různá média 

(voda, kaly, rmuty,…) 



Odvaly a odkaliště a jejich sanace a rekultivace



Novým fenoménem doby se stalo zpřístupňování starých důlních děl 

pro montánní turistiku a to i v oblastech se zvýšeným ozářením 

z radonu.



Radonová mapa vymezuje oblasti podle 

možného ozáření z radonu





Děkuji za pozornost


