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ZÁKLADNÍ POJMY A CHARAKTERISTIKY
Radioaktivita je p irozený jev, kdy se jádro nestabilního atomu samovoln  rozpadá

i zevním ozá ení je látka, která emituje ionizující zá ení, mimo t lo.

Pomocí dozimetrických m ení (detektory dávkového p íkonu nebo kontaminace) v praxi
poznám p ítomnost ionizujícího zá ení.

Zdroje ionizujícího zá ení (IZ)
- írodní (zemské zá ení, kosmické zá ení apod.)
- um lé (radiofarmaka, jaderné reaktory, terapeutické zá ení, jaderné zbran  apod.)

Zdroje ionizujícího zá ení na jaderné elektrárn : potrubí primárního okruhu,
defektoskopická pracovišt , pou ité vyho elé palivo, jaderný reaktor

Pracovník na obrázku je
vystaven zevnímu ozá ení.

Pracovník na obrázku byl
vnit  kontaminován a
došlo k vnit nímu ozá ení

Pracovník má na od vu
radioaktivní látky, jedná se o
povrchovou kontaminaci

i vnit ním ozá ení se zdroj ionizujícího zá ení nachází, uvnit  t la.

Povrchová kontaminace je aktivita na povrchu osoby nebo p edm tu (vzta ená na cm2).

Vnit ní kontaminace, proto e zdroj zá ení je v bezprost edním kontaktu s orgány a tkán mi,
je záva jší z pohledu radia ní ochrany.

Veli iny a jednotky

aktivita – Bq - udává, kolik se p em ní atomových jader za sekundu

plošná aktivita (povrchová kontaminace) - Bq/cm2

objemová aktivita - Bq/m3

dávka – Sv - p edstavuje energii p edanou ionizujícím zá ením na lidské t lo
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dávkový p íkon - Sv/h - p ír stek dávky za jednotku asu

Ionizující zá ení je nebezpe né, proto e je neviditelné a m e poškodit ivé organismy a
není rozpoznatelné lidskými smysly.

Deterministické ú inky

i obdr ení jednorázové velmi vysoké dávky se ihned projeví.

Jsou prahové, velikost poškození vzr stá s dávkou

Stochastické ú inky

Jsou bezprahové, pravd podobnost výskytu poškození vzr stá s dávkou.

Radioaktivní látky se mohou do lidského organismu dostat dýcháním, polknutím, p es
porušenou i neporušenou poko ku.

Dávku radia ního pracovníka lze sní it asem, vzdáleností a stín ním.

i ochran asem si práci p edem nastuduji a nacvi ím a urychlí-li to pr h práce,
pracujeme ve dvou, p ípadn  více lidech.

i ochran  vzdáleností v dy pracuji co nejdál od zdroje IZ.

i ochran  stín ním vyu ívám stínících prost edk .

ZÁKLADNÍ LIMITY
obyvatelstvo - 1 mSv/rok

radia ní pracovník - 20 mSv/rok

KONTROLOVANÉ PÁSMO

Kontrolované pásmo je prostor s kontrolovaným vstupem, v n mž jsou
zavedena zvláštní pravidla k zajišt ní radia ní ochrany a p edcházení
ší ení kontaminace.

Znakem radia ního nebezpe í je erná t ílistá
vrtule na lutém (pop . oran ovém) podklad .

Umíst ní KP v EDU:
a) vymezené a ohrani ené ásti hlavních

výrobních blok  (HVB),
b) budovy aktivních pomocných provoz

(BAPP),
c) budova zpracování radioaktivního odpadu

(ZRAO), ukládání radioaktivního odpadu
(URAO) a meziskladu a skladu vyho elého
paliva (MSVP a SVP)

d) ást provozních budov (PB)
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Místnosti KP jsou rozd leny podle úrovn  p íkonu dávkového ekvivalentu do 4 barevných
kategorií:

- zelená,1

- lutá,2

- oran ová,3

- ervená.4

R P ÍKAZ
R-p íkaz - bezpe nostní dokument regulující vstup a provád ní radia ních inností v
kontrolovaném pásmu.

i práci platí jednak dokumentace radia ní ochrany (d le ité uvedeno v textu p íru ky) a
další opat ení, která jsou stanovena p íslušným R-p íkazem.

R-p íkaz je trojího druhu:

- R-p íkaz typový

- R-p íkaz oby ejný

- R-p íkaz zvláštní

Tabulka radia ní situace (RaS)

1 zelená zóna – p íkon dávkového ekvivalentu do 25 Sv/h
2 lutá zóna – p íkon dávkového ekvivalentu od 25 Sv/h do 250 Sv/h
3 oran ová zóna – p íkon dávkového ekvivalentu od 250 Sv/h do 1000 Sv/h, mo ná kontaminace ploch
nebo ovzduší
4 ervená zóna – p íkon dávkového ekvivalentu od 1000 Sv/h, mo ná kontaminace ploch nebo ovzduší
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R-p íkaz typový

Na terminálu systému elektronické osobní dozimetrie (SEOD) volí p íslušný stanovený typ
R-p íkazu. Další opat ení pro danou práci jsou uvedeny ve vytišt ných R-p íkazech u
terminálu.

Na typový R-p íkaz se provádí nap íklad kontrolní innosti bez pracovního p íkazu (typ
010). P ed vstupem do oran ové i ervené zóny je v dy nutno se informovat o radia ní
situaci a ídit se pokyny dozimetristy.

Pokud mají být práce vykonávány v prostoru vymezeném lutou páskou radia ní ochrany
nebo tabulkou radia ní situace, je nutno v dy p edem kontaktovat dozimetristu.

R-p íkaz oby ejný

Pracovník na terminálu SEOD volí typ R-p íkazu – kód 00.

Vytišt ný R-p íkaz si vedoucí práce vyzvedne na pracovišti radia ní ochrany provozu. Na
tomto dokumentu jsou uvedeny další opat ení. Dozimetrista s nimi seznámí vedoucího
práce, který následn  seznámí leny pracovní skupiny, a všichni dokument podepíší.

Pokyny uvedené v R-p íkazu jsou závazné pro všechny pracovníky podepsané na
formulá i.

ed ukon ením práce na R-p íkaz je vedoucí práce povinen p ed opušt ním pracovišt
ivolat dozimetristu a nechat provést dozimetrickou kontrolu pracovišt  a vzniklých

odpad .

R-p íkaz zvláštní

Postup je stejný jako v p ípad  oby ejného R-p íkazu, který je ješt  dopln n podrobn jšími
pokyny spojenými s jednotlivými etapami práce. P íloha R-p íkazu se ozna uje jako
„program zajišt ní radia ních rizik“.

ZÁSADY PRÁCE V KP
Do KP EDU nesmí vstupovat t hotné eny a kojicí matky.

Pokud v KP doprovázíte návšt vu5 zodpovídáte za její pou ení, chování a bezpe nost
po celou dobu pobytu v KP.

Dozimetristé mají stabilní pracovišt  na centrální dozorn  radia ní kontroly (CDRK) a
v dob  odstávky na odstávkovém pracovištích na vstupu do hermetických prostor a na
reaktorovém sále. Dozimetrista poskytují informace o radia ní situaci.

Je zakázáno vstupovat do vymezených prostor a p echodných pracoviš  ozna ených
znakem radia ního nebezpe í.

Je zakázáno vstupovat do prostor, pokud nesouvisí s pracovní inností, a bezd vodn  se
zdr ovat v prostorech ozna ených jako místa se zhoršenou radia ní situací (RaS).

5 Vstup návšt vy do KP podléhá zvláštnímu schválení a je mo né pouze tehdy, je-li p ínosem pro JE (nap .
naléhavá oprava)
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VNÁŠENÍ A VYNÁŠENÍ P EDM
Do KP je zakázáno vnášet p edm ty, které nesouvisí s danou pracovní inností (nap íklad
noviny, peníze, šperky, cigarety, kosmetické prost edky); se šperky je mo né vstupovat,
pouze pokud je nelze jednoduše sejmout, EZ neposkytuje náhradu p i jejich kontaminaci.

U p edm  vynášených z KP musí být v dy provedena dozimetrická kontrola.

Vynášené drobné p edm ty (nap . klí e, pouzdro na brýle, mobil, psací pot eby, atd.)
pracovník v hygienické smy ce p em uje na monitoru umíst ném na dve ích monitoru
kontaminace osob.

Vynášené p edm ty, které rozm rov  p esahují monitory pro m ení drobných p edm ,
pracovník v hygienické smy ce p em uje v monitoru kontaminace p edm  (monitor
GTM).

RADIA NÍ HYGIENA
Do KP je zakázáno vnášet potraviny a nápoje. Pití je mo né pouze na ur ených místech6.

Fontánky jsou ur eny pouze na vyplachování úst.

V KP je zakázáno výkat.

V kontrolovaném pásmu je mo no pou ívat kapesníky jen papírové.

Pou ívat WC v kontrolovaném pásmu je povoleno po umytí rukou a prom ení monitorem
kontaminace.

Do KP nesmí vstupovat a pracovat osoby s otev eným poran ním, od rkami nebo
popáleninami.

OOP
Základní osobní ochranné pracovní pom cky pro KP se vydávají samoobslu
v ne istých šatnách.

Dopl kové ochranné pom cky se v KP vydávají na CDRK a b hem odstávky na vstupu do
hermetické zóny a na reaktorovém sále na stanovišti radia ní ochrany.

Správné po adí sejmutí dopl kových OOPP návleky, respirátor, rukavice.

Jako poslední se p i snímání ochranných pom cek svlékají rukavice.

Dopl kové osobní ochranné pom cky (nap . respirátor, dopl kový ochranný od v TYVEK)
si  pracovníci  nasazují  p ed  vstupem  do  prostoru,  pro  který  jsou  tyto  ochranné  pom cky
ur eny.

Pou ité ochranné pom cky trvalého charakteru (dýchací p ístroj, ochranný štít atd.) po
skon ení práce pracovníci p edají dozimetristovi.

6 Pro pití pracovník  v KP jsou v HVB1 a HVB2 vy len ny ob erstvovací místnosti . A, B 334.
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HYGIENICKÁ SMY KA
Do KP lze vstupovat pouze p es hygienickou smy ku.

Mezi istou a ne istou šatnou se p echází v p ez vkách.

i výstupu z KP na vstupu do ne isté šatny: Pokud je na monitoru povrchové kontaminace
osob v hygienické smy ce signalizována

- kontaminace obuvi, je nutno provést jejich dekontaminaci v misce s
dekontamina ním roztokem

- kontaminace od vu, pracovník si jej svlékne a znovu provede kontrolu kontaminace

- kontaminace rukou, pracovník umyje ruce vla nou vodou a mýdlem a znovu provede
kontrolu kontaminace

Pokud se signalizace projeví i p es výše popsané opat ení, pracovník oznámí tuto
skute nost obsluze hygienické smy ky a postupuje podle jejich pokyn .

i výstupu z KP na vstupu do isté šatny: Pokud je na monitoru povrchové kontaminace
osob v hygienické smy ce signalizována p ítomnost kontaminace, oznámí tuto skute nost
obsluze hygienické smy ky a postupuje podle jejich pokyn .

SANITÁRNÍ UZEL
Sanitární uzel je soubor technických prost edk  instalovaný na pracovišti pro sní ení rizika
rozši ování radioaktivní kontaminace.

i vstupu do sanitárního uzlu si pracovník oblékne dopl kové OOPP podle R-p íkazu
nebo pokyn  dozimetristy. Pokud je k dispozici lavi ka, vyu ije ji pro snadn jší oble ení
OOPP.

Vstoupí na pracovišt . P i tom nevstupuje do vani ky s dekontamina ním roztokem. V
ípad , e je k dispozici lavi ka p ekro í ji nebo se na ni posadí a nohy p esune sm rem

na pracovišt .

i výstupu ze sanitárního uzlu si pracovník sejme dopl kové OOPP a odlo í je do
erveného pytle.

Po sejmutí návleku na obuv vstoupí nechrán nou botou mimo pracovišt . V  p ípad , e je
k dispozici lavi ka, posadí se na ni a nohy p esune sm rem mimo pracovišt .

Je-li sou ástí p ístroj pro m ení kontaminace: Pracovník si p em í kontaminace
podrá ky obuvi a ruce (p i podez ení na kontaminaci p em í také další ásti t la
s pou itím odnímatelné sondy).

V p ípad  signalizace kontaminace rukou a obuvi provede osoba jejich dekontaminaci.
Obuv o istí ve vani ce s dekontamina ním roztokem a ot e o suchý hadr. Ruce umyje
vla nou vodou a osuší. V p ípad  opakované signalizace kontaminace rukou a obuvi,
zopakuje osoba jejich dekontaminaci. V p ípad  3. signalizace kontaminace rukou a obuvi
informuje osoba dozimetristu a ídí se jeho pokyny.

V p ípad  signalizace kontaminace t la a hlavy kontaktuje osoba dozimetristu a ídí se jeho
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pokyny.

Není-li sou ástí p ístroj pro m ení kontaminace: Dekontaminuje obuv ve vani ce s
dekontamina ním roztokem, osuší obuv na suchém hadru a opouští pracovišt . P em ení
kontaminace rukou provede na nejbli ším mo ném míst .

ed výstupem z hermetických prostor do obslu ných prostor provedou pracovníci
v hygienickém uzáv ru7 kontrolu kontaminace.

DEKONTAMINACE
Dekontaminace t la v hygienické smy ce probíhá v dy na základ  pokynu obsluhy
hygienické smy ky (šatná e) nebo dozimetristy; mimo hygienickou je povolena pouze
dekontaminace rukou.

Nejd íve se dekontaminují ruce a teprve potom ostatní kontaminované ásti t la.

Poko ku umýváme s pou itím mýdla 2 – 3 minuty ve vla né vod .

ed  dalším  cyklem  mytí  ud lat  p estávku  cca  10  minut,  aby  nedošlo  k  rozmo ení
poko ky. Po ka dém umytí a osušení provedeme zm ení kontaminace.

i dekontaminaci vlas  dávat pozor, aby voda se šamponem nestékala do obli ejové ásti
la a nevnikla tak do t lních otvor .

Není-li osoba schopna dekontaminovat povrch t la bez nebezpe í poškození povrchu
poko ky, oznámí tuto událost dozimetristovi.

RAO
Zodpov dný za úklid pracovišt , likvidaci odpad  a p ípadnou dekontaminaci pracovišt  je

íslušný vedoucí práce.

Kontaminované ochranné pom cky spot ebního charakteru (respirátor, návleky, bavln né
rukavice), se po ukon ení práce vyhazují do ervených pytl  na potenciáln
kontaminovaný odpad.

Nebezpe ný odpad ( árovky, baterie, zbytky barev apod.) se odevzdává na p edávacím
míst  (BAPP 302).

OSOBNÍ DOZIMETRIE
Povinným osobním dozimetrem pro pobyt v kontrolovaném pásmu je elektronický
dozimetr. Další dozimetry jsou stanoveny R-p íkazem nebo dozimetristou.

i p echodu do jiného stavebního objektu, p i zm  za ízení/ innosti, jste povinen/na
provést p ehlášení elektronického dozimetru na odpovídající kódy.

FASTSCAN je monitor pro rychlé m ení vnit ní kontaminace.

Ka dý pracovník vstupující do KP EDU musí projít m ením vnit ní kontaminace na za ízení

7 pro výstup z A,B301/1,2 je m icí p ístroj RK umíst n v p edsíni HU v A,B133/1,2.
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FASTSCAN minimáln  1 x ro  a v dy na p íkaz útvaru RO.

SPECIFICKÁ PRAVIDLA RO
i zvukové signalizaci elektronického dozimetru a za ízení radia ní kontroly je osoba v KP

povinna:

a. neprodlen  p erušit práce p i zachování nejnutn jších opat ení všeobecné a
technologické bezpe nosti (dokon ení nezbytných manipulací, zajišt ní
pracovišt ),

b. opustit prostor a informovat dozimetristu,

c. dále postupovat podle pokyn  dozimetristy.

Signaliza ní jednotky stabilního dozimetrického systému

i zran ní v KP je prioritou v dy záchrana ivota a zdraví posti ené osoby. V p ípad
vá jších zran ní rozhoduje o postupu inností léka . V p ípad  drobných poran ní s
otev enou ranou ( ezná nebo tr ná rána apod.), ke kterému došlo v KP, je posti ená osoba
povinna okam it  opustit pracovišt  a informovat o této události dozimetristu a svého
nad ízeného. Dále osoba postupuje podle pokyn  dozimetristy.

Ka dý, kdo zjistí p íznaky sv ící o mo ném úniku radioaktivních látek do prost edí8 je
povinen

1.Neprodlen  p erušit práce p i zachování nejnutn jších opat ení všeobecné a
technologické bezpe nosti (dokon ení nezbytných manipulací, zajišt ní pracovišt ):

a. pokud dojde k zasažení osob - vyvést je z postiženého místa a poskytnout
první pomoc,

b. v mezích možností provést opat ení pro zmírn ní následk , provést ohrazení,
pop . uzav ení.

8 výskyt lou í, vytékající nebo st íkající vodu ze za ízení nebo prostor , výskyt páry, aerosol , proud vzduchu
ze za ízení, mapy, skvrny, vykrystalizovanou kyselinu na podlaze apod.
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2. Opustit prostor a informovat dozimetristu.

3. Dále postupovat podle pokyn  dozimetristy.

i podez ení na kontaminaci od vu nebo t la

1. Osoba se p em í na nejbližším p ístroji pro m ení povrchové kontaminace.

2. V p ípad  potvrzení kontaminace t la oznámí tuto skute nost dozimetristovi a
postupuje podle jeho pokyn .


