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Co je zdrojem ionizujícího záření ? 

přírodní zdroje  umělé zdroje 

radioaktivita 

podloží 

kosmické 

záření 

radon v 

domech 
přírodní 

radioaktivní 

látky v 

potravinách 

 



Způsoby ozáření člověka 

vdechnutí 
požití 

      VNĚJŠÍ                  VNITŘNÍ 

zdroj záření je 

mimo lidské tělo   uvnitř lidského těla 

 









Jak záření působí na organismus 



Účinky ionizujícího záření na buňku 

ionizující záření buňku 

zničí nebo změní 

tkáňová reakce 

• buněčná populace se v 

závislosti na dávce 

zmenšuje 

• tím je narušena funkce tkání 

• dochází k chorobným 

změnám – tzv. tkáňová 

reakce 

 

stochastický účinek 

• mění se genetická 

informace v jádře buňky 

• buňka si zachovává 

schopnost dalšího 

dělení 

• zkomolený „program“ 

vede ke vzniku nádoru 

• při mutaci v 

zárodečných buňkách 

je možný vliv na 

potomstvo 



Pravděpodobnost úmrtí na rakovinu v populaci je 25%. 

Kdybychom jednotlivce vystavili ozáření 100 mSv, pak 
pravděpodobnost úmrtí vzroste na 25,5%.  

Nelze však určit zda konkrétní osoba rakovinu dostane nebo ne. Toto lze vždy 
hodnotit pouze statisticky jako zvýšený výskyt případů v určité populaci, která 
byla vystavena zvýšenému ozáření. Ovšem pokud se dávky, kterým bude tato 
skupina vystavena budou pohybovat pod 100mSv nebude účinek 
rozeznatelný od uvedeného relativně vysokého přirozeného výskytu nádorů v 
neozářené populaci. 

 

Stochastické účinky 

Přídatná dávka Počet přídatných 

projevů újmy 

Počet všech členů populace 

postižených újmou 

Přídatná újma  

 v  % základu 

100 mSv 500 25 500 2 % 

10 mSv 50 25 050 0,2 % 

1 mSv 5 25 005 0.02 % 



Co je „zanedbatelné“ 

 

10 - 100 mikroSv /rok 
 

(hodnota používána pro odvození aktivit zdrojů 

zproštěných regulace nebo uvolněných do 

životního prostředí)  



Co je běžné? 

Dávkový příkon 1 m nad volným terénem 

v ČR (různě velký podle místa) 

0,1 – 0,3 mikroSv/h  

  (100 – 300 nanoSv /h) 

 

… odpovídá asi 1mSv za rok  



Co je regulované 

Ozáření obyvatelstva (bez přírodního pozadí a 

ozáření při vyšetření nebo léčbě)  

1 mSv /rok 
POZOR!! Tato hodnota nereprezentuje hranici 

mezi bezpečným a nebezpečným !! 

Slouží pouze pro stanovení rozumně dosažitelné 

míry radiační ochrany při plánovaných činnostech 

se zdroji záření. 



Radiační pracovníci – povolená úroveň 

ozáření 

              

   20 mSv /rok 
 

Riziko úmrtí v důsledku vzniku zhoubného nádoru 

ozářením na této úrovni je srovnatelné s rizikem úmrtí 

při úrazech v průmyslu nebo stavebnictví. 



Co je ještě přijatelné při nehodách 

do 100 mSv 
základní hodnota pro rozhodování o opatřeních 

pro obyvatele i záchranáře 

 

 100 – 500 mSv 
výjimečně tolerovatelné dávky pro záchranáře v 

případě záchrany životů, zabránění velkým 

škodám nebo zabránění dalšího rozvoje havárie 
 

VŽDY SNAHA OMEZIT JAKÉKOLIV AKCE NA NEZBYTNĚ NUTNOU 

DOBU – PŘÍPRAVA!! 



Co je nepřijatelné 

 dávky vyvolávající akutní účinky – jednotky Sv 

 

 dlouhodobé pobyty v dávkových příkonech 

vedoucí k dávkám desítek až stovek mSv 





Cíle radiační ochrany 

 

1. vyloučit ozáření způsobující tkáňové 

reakce (deterministické účinky) 

 

2. pravděpodobnost stochastických 

účinků udržovat na nejmenší rozumně 

dosažitelné úrovni 


