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HAVÁRIE V JADERNÉ ELEKTRÁRNĚ ČERNOBYL, PROCES
INFORMOVÁNÍ A EVAKUACE OBYVATELSTVA
DISASTER IN CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT, PROCESS
OF INFORMATION AND EVACUATION
PhDr. Václav Adámek
FBMI ČVUT v Praze, nám Sítna 3105, 272 01 Kladno, adamek@kgm.cz
Abstrakt: Havárie v jaderné elektrárně v Černobylu se odehrála před třiceti lety. Jedná
se o největší katastrofu zařízení jaderné energetiky v lidských dějinách, v důsledku tohoto
nechtěného primátu se též jedná o událost velmi dobře prozkoumanou prizmatem mnoha
oborů. Důvodem tohoto zájmu je jedinečnost poznání, které nám tato katastrofa nabízí.
Havárie byla rozebrána z pohledu chemiků, fyziků, politologů historiků, kteří se zabývají
pádem SSSR v těchto oborech, již bylo napsáno mnoho materiálů a stav bádání je na vysoké
úrovni. Poučení nabízí katastrofa i v oborech příbuzných právě jako je proces řízení krizových
situací či evakuace civilního obyvatelstva z oblasti jaderné havárie. Zcela specifickou
kapitolou je pak systém jakým režim SSSR a celého východního bloku informoval své
občany a okolní státy o celé havárii. V rámci příspěvku, jsme rozebrali postup informování
veřejnosti v rámci sovětských novin a televize v průběhu roku 1986 a tisku v Československu.
Metodou práce byla analýza primárních a sekundárních pramenů. Z analýzy vyplývá naprosto
nedostatečná informovanost veřejnosti a snaha informace tajit a bagatelizovat.
Klíčová slova: Černobyl, havárie, evakuace, informace, média
ÚVOD
Havárie se odehrála v jaderné elektrárně Černobyl na jejím čtvrtém bloku spuštěném
do provozu v roce 1984 v noci z 25. na 26. dubna 1986. Důvodem havárie reaktoru
RBMK-1000 byla chyba obsluhy reaktoru. (Zubov, 2015) Celá sekvence událostí vedoucí
k havárii je dnes dobře známá a dá se říci, že situaci ve velíně elektrárny máme detailně
prozkoumanou. V důsledku nařízených testů a despotického vedení vedoucího směny
A. Datlova se krátce před půl druhou ranní odehrála největší katastrofa v jaderné elektrárně
v dosavadních dějinách. Reaktor explodoval a síla výbuchu odtrhla i jeho betonové víko
5
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a střechu haly. Přímo v elektrárně bylo zasaženo na 450 osob, z nichž okamžitě zemřeli dva
zaměstnanci elektrárny. Další oběti na životech následovali záhy, kdy v období do počátku
června 1986 zemřelo na akutní nemoc s ozáření dalších 28 lidí. (likvidátoři, 2016)
Ukázalo se, že politika perestrojky má své meze, které jednoduše systém neumí
překonat a musí nastat kvalitativně nová vlna změn ve sdělovacích prostředcích, které jsou
dnes známé jako glasnosť. Změny v informacích přicházely pomalu. Důležitým médiem byla
televize, která mohla přinést aktuální záběry a ukázat tak občanům SSSR a lidem obecně
rozsah katastrofy. V tomto bodě sovětská televize zcela selhala, první zmínka o katastrofě
se objevila až 28. dubna, kdy hlasatelka zpráv přečetla vágní zprávu v délce sedmnácti
sekund, ale žádný hlubší rozbor nenásledoval a ani nebyl ukázán žádný filmový materiál
z oblasti havárie. V podobném duchu se nesly i následující zprávy, změna v toku informací
nastala až po 29. dubnu, kdy M. Gorbačov přiznal havárii na reaktoru v Černobylu
zahraničním tazatelům v domácím prostředí se o havárii mlčelo dále. Režim dál oddaloval
zveřejnění filmových záběrů z místa havárie, přestože ty již byly natočeny v důsledku
pozorování rozsahu škod a to jak ze země, tak z vrtulníků, které přelétaly nad reaktorem.
Samotný Gorbačov, vystoupil s obsáhlejším sdělením v televizi až 14. května, kdy informoval
o základních informacích, které se odehrály na elektrárně, konkrétně na jejím čtvrtém bloku.
Po odhalení havárie začala televize hrát klíčovou roli, jelikož obrazový materiál, kterého bylo
stále málo, ale již se zveřejňoval, ukazoval na celkový rozsah tragédie. V lepším světle pak
filmové záběry ukazovaly záběry bezprecedentního nasazení techniky a vojáků, kteří havárii
odstraňovali, pro ně se vžil dobový termín -likvidátor. Tyto záběry, též ukázaly krom
obrovského počtu jednotek odstraňující tragédii, i jejich neadekvátní vybavení. V neposlední
řadě televize přišla s ukázkou výstavby betonového sarkofágu, který se začal rozprostírat nad
reaktorovou halou čtvrtého bloku v důsledku sanace škod. Filmový obraz tím rámoval celou
katastrofu, symbolem zmaru a rozsahu havárie se staly záběry z druhého října 1986, kdy se do
nitra rektoru zřítil jeden z vrtulníku pracující na neutralizaci škod. Důvodem pádu bylo
poškození rotorů stroje o jeřábové konstrukce. Oficiální tisk dlouho mlčel, přestože se havárie
odehrála 26. dubna. První informace v tisku se tak objevily v západních zemích, kde
svobodné noviny začaly informovat o havárii na elektrárně již v posledních dnech dubna
a i přes informační embargo se noviny snažily informace zpřesňovat. Jako první reagoval
švédský tisk, který přinesl první zprávy o havárii na východ od Švédska. V návaznosti začaly
psát o Černobylu i další zahraniční noviny jak v Evropě tak USA a Kanadě. V posledním
6
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dubnovém týdnu se jednalo o neověřené zdroje, které se opíraly o úniky dat ze špionážních
družic. První zmínky v sovětském tisku, přinesly noviny Prapor komunizmu na třetí straně
vydání z 29. dubna 1986, se nacházela informace o hlouběji nespecifikované havárii
na Černobylské elektrárny. Zpřesňující informace přinesly noviny Ukrajinská pravda
30. dubna, kdy opět mimo hlavní stranu otiskly i zmínky o prvním počtu mrtvých. Hlavní
sovětský deník Pravda přinesl zprávy o havárii až 1. května a opět se jednalo jen o krátkou
zprávu mimo hlavní stranu. Obecně leze říci, že žádnému ze sovětských tištěných deníků
nestála situace ještě na počátku května za uvedení článku na titulní stranu.

Přesnější

informace přicházely až v průběhu května, kdy již nešlo rozsah katastrofy utajit a to ani
v podmínkách SSSR. Obrovské množství evakuovaných, vysoký počet vojáků a techniky,
rozšířil lidovou tichou poštu a i oficiální tisk musel začít informovat relevantně. Skrze pozdní
jaro a léto 1986 tisk přinášel širší informace o havárii, těchto několik měsíců, ale bylo jakousi
výjimkou potvrzující pravidlo. Katastrofa se ukázala být tak rozsáhlá, že o jejím dopadu
nebylo pohodlné psát ani v období perestrojky i z toho důvodu se tisk již v průběhu podzimu
1986 soustředil na mělnění informací o postupu prací na elektrárně a spíše přinášel pozitivní
obraz stavby, která je důležitým zdrojem energie pro kyjevskou oblast. (Medvěděva A.,
Gomon D., 2011)
Tisk komunistických zemí mimo nebyl výjimkou a ani on o havárii neinformoval.
Tuto linii držel i tisk v Československu, který se o havárii zmínil až 29. dubna v článku
v Rudém právu na straně sedm, který krátce povšechně informoval o existenci havárie.
Následně byly informace zpřesňovány, ale vždy v drobných článcích, mimo hlavní strany.
Veškeré zprávy ukazovaly havárii jako nepodstatnou provozní záležitost. Dopady na
obyvatelstvo a přírodu byly bagatelizovány a tisk se snažil situaci představit ve světle
snižování nebezpečí, zejména radiačního. První fotografii poškozené elektrárny byla
v československém tisku otištěna 12. května. Přestože havárie nezmizela ze sdělovacích
prostředků, nikdy se nestala tématem na první strany, vždy byla brána jako téma okrajové,
které není potřeba medializovat. (Ústav pro českou literaturu, 2016). V identické rovině ji
chápala i televize.
Nedílnou součástí popisu událostí kolem havárie v Černobylu je i rozbor událostí,
které následovaly v období po katastrofě. V tomto bodě je důležitá problematika evakuace
civilního obyvatelstva. Jak jsem již uvedl, havárie zasáhla v samotné elektrárně
na 450 pracovníků. V nedalekém městě Pripjať, kde bydleli rodiny zaměstnanců elektrárny,
7
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bylo v největším ohrožení 50 tisíc lidí. V rámci likvidačních prací byla 27. dubna ustanovena
komise specialistů, které předsedal akademik Legasov jenž byl vybrán jako autorita
zastřešující práci komise. Cílem komise bylo zjistit rozsah škod a doporučit proces jejich
likvidace. V průběhu prací kdy stále nebyl dostatek informací, měli lidé zůstat doma,
nevycházet uzavřít okna a vyčkávat pokynů. Systém se rozhodl preventivně rozdávat jodové
tablety, přičemž jejich distribuce vázla a k velké části lidí se tablety nedostaly. Chování
systému bylo bezprecedentní, jelikož nezajistil ukrytí obyvatelstva, neinformoval je a výrazně
oddaloval i evakuaci oblasti.
Bylo rozhodnuto, že kolem elektrárny bude evakuována třicetikilometrová oblast.
Evakuace lidí v oblasti havárie 28. dubna probíhala ve velmi rychlém sledu. Lidé dostali skrze
rozhlas a hlídky policie a milice informace o příkazu evakuace. Obyvatelům bylo sděleno,
že evakuace je povinná, ale bude krátká v rámci několika dnů, následně se lidé vrátí do svých
bytů a domů. Obyvatelé zóny si tak zabalily nutná zavazadla s oblečením věcmi na tři dny,
jelikož počítali, že se vrátí po uplynutí této lhůty domů. Realita byla odlišná. Evakuace
proběhla v rychlosti, v průběhu necelých čtyřech hodin, kdy byli lidé odvezeni autobusy
mimo havarijní oblast. Lidé, u kterých se vyskytovaly znaky zasažení radioaktivitou, byli
převezeni do Kyjeva nebo do Moskvy. Rychlost s jakou se celá akce odehrála, vedla k tomu,
že ne všechny objekty a byty byly vojáky kontrolovány. V důsledku špatné informovanosti
a neochoty opustit z různých důvodů své bydlení byli někteří staří lidé ponecháni na místě.
Celá, nyní prakticky liduprázdná oblast byla uzavřena armádou a milicí a 3. května, byla
prohlášena za zakázanou oblast. Počet evakuovaných dosáhl 130 tisíc. (Dokument č. 25,
1986)
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MOŽNOSTI ŘEŠENÍ OCHRANY PRACOVNÍKŮ ZDRAVOTNICKÉ
ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PŘED MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ
RADIAČNÍHO A NUKLEÁRNÍHO PŮVODU
POSSIBLE WAYS OF PROTECTING EMERGENCY RESPONSE
STAFF DURING AN EXTRAORDINARY EVENT OF RADIATION
OR NUCLEAR ORIGIN
Mgr. Pavel Böhm1, Bc. Hana Fládrová1,2, Martin Brejcha2
1

FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, bohmpave@fbmi.cvut.cz
2
ZZS Plzeňského kraje, p.o., Klatovská tř. 2960/200i, 301 00 Plzeň

Abstrakt: Zdravotnická záchranná služba, jako jedna ze základních složek integrovaného
záchranného systému, může primárně zasahovat u jakékoliv mimořádné události nebo krizové
situace. Takovou situací může být i zásah u pacienta zasaženého radiací. Je tedy velmi
důležitá pečlivá příprava na tuto specifickou mimořádnou událost a zvláště v současné době,
kdy se může objevit teroristický útok např. špinavou bombou.
V článku si klademe za cíl seznámit čtenáře s možností ochrany pracovníků
zdravotnické záchranné služby při mimořádné události radiačního a nukleárního původu. Dále
se věnujeme problematice ochranných pomůcek, které využívá nebo může využívat
zdravotnická záchranná služba v jejích podmínkách.
Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba, mimořádná událost, radiace, radiační ochrana
ÚVOD
Nebezpečí CBRN(E) agens je jedna z oblastí, která byla v civilním sektoru dlouho
opomíjena. Původní vznik tzv. Biohazard týmů (BHT) byl spíše zaměřen čistě na biologické
agens v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivých nemocí (VNN) ve světě. Původního záměr
se však již rozšířil na další části problematiky CBRN(E) [1]
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK) má svůj BHT již pátým
rokem. První snahy několika jedinců měly další a další návaznost, a dnes může ZZS PK
prezentovat vysoce profesionální tým. Biohazard tým ZZS PK je schopen zasahovat při
výskytu nejnebezpečnějších vysoce virulentních onemocnění, v prostoru zamořeném
9
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chemickými látkami a je schopen pracovat s pacienty zasaženými radioaktivním spadem.
V současnosti má tým třináct členů a to včetně dvou lékařů. Je třeba zdůraznit, že ochranné
prostředky nechrání proti ionizujícímu záření (vyjma záření alfa, které neprostoupí přes
ochranný oblek). Prostředky jsou však dostatečné k ochraně při práci v prostoru zamořeným
radioaktivním spadem např. po výbuchu špinavé bomby.
Po výskytu eboly v Africe a následné možnosti jejího celosvětového rozšíření včetně
České republiky byly všechny vozy ZZS PK vybaveny balíčkem „Osobních ochranných
prostředků jednotlivce“. Každý balíček obsahuje vybavení, které splňuje veškeré požadavky
legislativy. Obsahem je oblek Microchem 2500, který splňuje normu EN 1073 – ochranné
oděvy proti radioaktivní kontaminaci. [2] Důležitá je ochrana dýchacích cest, kterou zajišťuje
respirátor FFP 3 – který ochraňuje před částicemi, pevnými a kapalnými aerosoly, mlhou,
dýmem, viry, bakteriemi a sporami [3]. Dále jsou v balíčku návleky na obuv, brýle a lepicí
páska. Pro lepší ochranu jsou nutné dvě vrstvy rukavic, které se zajistí k rukávům ochranného
obleku lepicí páskou.
Biohazard tým ZZS PK je vybaven nadstandardně oproti možnostem ochrany
výjezdové skupiny, která je v běžném provozu. Prvním nadstandardem je ochranná
kombinéza Microchem 3000. Odolný oblek kategorie III s kapucí. Je vyrobený z třívrstvého
kompozitního materiálu a je obzvlášť účinný proti kyselinám, průniku radioaktivních částic,
infekčních agens, virům, bakteriím a také krevním patogenům. Tento oblek má ultrazvukově
svařované švy, dvojitě těsnící chlopně zipu, která záchranáři zajišťuje vysoce kvalitní
ochranu. Stejně jako výše zmiňovaný oblek Microchem 2500 splňuje normu EN 1073 [4].
Nejvýznamnějším rozdílem je však celo obličejová maska s filtračně-ventilační jednotkou.
V tomto případě se jedná o tří filtrovou filtračně-ventilační jednotku. Maska má tři
vdechovací a dva vydechovací ventily. Po použití je možné masku dekontaminovat.
Dekontaminovatelný je také zádový postroj, ve kterém je filtračně-ventilační jednotka
uchycena. ZZS PK používá kanystrové kombinované filtry ABEK2P3 – 3 ks na každou
jednotku. Filtry chrání před anorganickými plyny, výpary, kyselým plynům a výparům,
amoniaku a organickým aminům, prachu, netoxickým i toxickým dýmům, kapalným
i pevným aerosolům tj. včetně radioaktivních částic, bakteriím a virům [5]. Nitrilové 0,4 mm
silné rukavice lze pomocí těsnících kroužků spojit s ochranným oděvem a zajistit tak lepší
ochranu pro zasahující členy týmu. Posledním významným rozdílem je ochranná obuv.
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Obrázek 1: Použitý balíček osobními ochrannými prostředky jednotlivce (foto: M. Brejcha)
Vybavení ZZS PK odpovídá nejen požadavkům legislativy, ale v případě biohazard
týmu je dalece převyšuje. Ačkoliv zásah v prostoru kontaminovaném radioaktivním spadem
je v první řadě v kompetenci Hasičského záchranného systému České republiky, nelze činnost
zdravotnické záchranné služby opomíjet. V případě bezprostředního ohrožení života osoby
kontaminované radioaktivním spadem jsou členové BHT ZZS PK schopni poskytnout kvalitní
přednemocniční neodkladnou péči i bez předchozí dekontaminace zasažené osoby.
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OBSAH CS-137 V HOUBÁCH VE VYBRANÝCH LOKALITÁCH
NA ŠUMAVĚ
CONTENTS OF CAESIUM-137 IN MUSHROOMS IN SELECTED
LOCATIONS IN ŠUMAVA
Bc. Michaela Čadová, Mgr. Renata Havránková, Ph.D.,
Mgr. Jiří Havránek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, B. Němcové 54,
370 01 České Budějovice, misinka.Ca@seznam.cz
Abstrakt: Cesium-137 je jedním z významných umělých radioaktivních prvků, jehož zdroji
na našem území jsou havárie na jaderné elektrárně Černobyl a testy jaderných zbraní
v atmosféře ve 20. století. Obsahem příspěvku je porovnání obsahu Cs-137 v jednotlivých
druzích hub ve vybrané lokalitě pomocí polovodičové gamaspektrometrie. Pro odběr vzorků
byly vybrány lokality Zadov, Churáňov a Kvilda na Šumavě, kde byl v roce 1986 největší
radioaktivní spad. Pro porovnání byly změřeny i vzorky hub z lokalit, kde nebyl spad tak
významný (Příbraz a Jemčina). Hmotnostní aktivita byla měřena pomocí polovodičové
spektrometrie gama. Kromě Cs-137 byl zjišťován i obsah přírodního izotopu draslíku-40.
Nejvyšší naměřená hmotnostní aktivita Cs-137 byla zjištěna u vzorku hřibu smrkového
z lokality Churáňov na Šumavě (4 265 Bq.kg-1). Poměrně vysokou aktivitu vykazuje také
holubinka vrhavka ze Zadova (3 050 Bq.kg-1). Nejmenší množství Cs-137 bylo naměřeno
u bedly vysoké, pocházející z lokality Jemčina na Třeboňsku (5,6 Bq.kg-1) a u vzorku ryzce
syrovinky z okolí obce Příbraz (34,7 Bq.kg-1). Dle naměřených hodnot můžeme konstatovat,
že naměřená hmotnostní aktivita se velmi liší. Jednotlivé lokality vykazují rozdílné hodnoty
z důvodu nerovnoměrných srážek na našem území v době průchodu radioaktivního mraku po
výbuchu Černobylu. Liší se však i konkrétní druhy hub z totožných lokalit, což je zapříčiněno
mimo jiné vlastnostmi půdy a hloubkou mycélií.

Zjištěné výsledky korespondují se

skutečností, že hřibovité houby vykazují větší množství Cs-137 na rozdíl od hub lupenatých,
které uvádí i další autoři. Naměřené hodnoty byly porovnány se stanovenými limity
a ostatními zdroji záření vyskytujícími se v našem prostředí. Celkově lze říci, že naměřené
hodnoty jsou relativně nízké a vzhledem k ostatním zdrojům ionizujícího záření je jeho vliv
na zdraví naší populace zanedbatelný.
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Klíčová slova: cesium-137, kontaminace, houby, gamaspektrometrie, hmotnostní aktivita
ÚVOD
Cesium-137 je umělý radionuklid, který se vyskytuje na našem území. Doposud byly
pozorovány dva hlavní zdroje kontaminace tímto prvkem. Jedná se o testy jaderných zbraní
v atmosféře především na severní polokouli v 50. a 60. letech 20. století a havárii jaderné
elektrárny Černobyl na Ukrajině v roce 1986 [1, 2]. Následně došlo ke kontaminaci půd, kde
se nachází mycelium hub, které má schopnost zachycovat a akumulovat tento radionuklid.
Cesium se tak stalo součástí potravního řetězce a vzhledem k jeho oblibě také významným
zdrojem vnitřní kontaminace. Radionuklidy způsobující ozáření vstupují do lidského
organismu různými expozičními cestami [3]. Nejdůležitějším izotopem z hlediska vnitřní
kontaminace je, vzhledem ke svému poločasu rozpadu 30,07 let a množství, které uniklo do
životního prostředí, právě cesium-137. Tento radionuklid vzniká jako jeden ze štěpných
produktů jaderného štěpení v jaderných reaktorech a jaderných zbraní [4]. Vzhledem ke své
vysoké rozpustnosti ve vodě a snadnému šíření v přírodě patří k nejvýznamnějším
radionuklidům z hlediska dlouhodobé kontaminace životního prostředí.
Cesium-137 se vstřebává jak do živých organismů, tak od bylin a dřevin. Jedná se
především o lesní plody a houby, které pak potravním řetězcem kontaminují maso lesní zvěře
[5]. Schopnost hub akumulovat cesium-137 je ovlivněna řadou faktorů, jako např. druh
houby, druh půdy a její vlhkost, míra kontaminace a doba, která uplynula od kontaminace
půdy a s ní související vertikální distribuce [6]. Cesium-137 je nerovnoměrně distribuováno
v jednotlivých částech hub [7].
Cílem práce je porovnání obsahu cesia-137 v závislosti na jednotlivých druzích hub ve
vybraných lokalitách na Šumavě, kde byl v roce 1986 nejvyšší radioaktivní spad.
MATERIÁL A METODIKA
Z důvodu nerovnoměrného spadu při průchodu kontaminovaných mas přes naše
území, byly lokality sběru vybrány na základě konzultace na Státním úřadě pro jadernou
bezpečnost (SÚJB) s panem Ing. Janem Matznerem, který se podílel na měření po havárii
v Černobylu. Bylo důležité zahrnout lokality, kde byla v roce 1986 zjištěna nejvyšší
kontaminace. Jednalo se o lokality Churáňov, Zadov a Kvilda na Šumavě. Pro srovnání byl
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sběr proveden také v dalších lokalitách, kde radioaktivní spad nebyl až tak významný – lesy
Jemčina na Třeboňsku, okolí obce Příbraz (Obrázek 1).

Obrázek 1: Lokality odběru vzorků hub
Celkem bylo zpracováno a změřeno 26 vzorků hub z pěti lokalit. Sběr vzorků byl
prováděn od června do října roku 2014. Houby bylo nutné nejdříve upravit do podoby vhodné
k měření. Poté bylo potřeba vzorky roztřídit dle druhů a lokalit, kde byly nalezeny.
Následovalo zvážení vzorků v nativním stavu, sušení při pokojové teplotě několik dní a opět
zvážení již usušených hub, aby bylo možné stanovit usychací poměr. Jednotlivé vzorky byly
měřeny odděleně. Pro stanovení hmotnostní aktivity cesia-137 byla použita polovodičová
spektrometrie gama. Odebrané vzorky byly měřeny na Regionálním centru SÚJB v Českých
Budějovicích. Doba měření byla v případě vzorků hub obvykle 24 hodin. Získaná spektra
byla vyhodnocena pomocí počítačového softwaru GAMAT (8).
Pro srovnání byla v odebraných vzorcích hub stanovena i hmotnostní aktivita
přírodního radionuklidu draslíku-40, který je obsažen homogenně v celém ekosystému.
VÝSLEDKY
Výsledky měření hmotnostní aktivity cesia-137 odebraných vzorků v jednotlivých
lokalitách jsou uvedeny v tabulce 1. V tabulce jsou dále uvedeny hmotnosti vzorků před (m1)
a po uschnutí (m2), a z nich spočítaný usychací poměr, pomocí kterého byla spočtena aktivita
cesia-137 v nativním stavu.
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Tabulka 1: Hmotnosti, usychací poměry a obsah cesia-137 v houbách ve vybraných lokalitách
Lokalita / druh houby

Kvilda

Cs-137 (Bq.kg-1)
nativní stav

0,131 0,017

7,71

991,9

128,72

Hřib kovář

0,173 0,009

19,22

4199

218,45

Čirůvka žlutohnědá

0,124 0,01

12,40

3763

303,47

Ryzec syrovinka

0,021 0,003

7,00

2554

364,86

Holubinka fialová

0,089 0,013

6,85

68,8

10,05

Liška obecná
Holubinka
hlínožlutá
Hřib žlutomasý

0,108 0,014

7,71

982,8

127,40

0,03 0,004

7,50

1270

169,33

0,083 0,02

4,15

559,7

134,87

0,032 0,004

8,00

4265

533,13

0,042 0,006

7,00

466,8

66,69

0,046 0,003

15,33

365,8

23,86

0,224 0,025

8,96

429,3

47,91

0,041 0,004

10,25

3050

297,56

0,01

10,00

768,9

76,89

0,117 0,009

13,00

1018

78,31

0,013 0,001

13,00

84,3

6,49

0,088 0,01

8,80

34,6

3,94

Kozák březový
Muchomůrka
růžovka
Lakovka
ametystová
Ryzec syrovinka

Jemčina

m2 Usychací Cs-137 (Bq.kg-1)
(kg)
poměr
sušina

Ryzec ryšavý

Churáňov Hřib smrkový
Holubinka
celokrajná
Liška obecná
Holubinka
akvamarínová
Zadov
Holubinka vrhavka

Příbraz

m1
(kg)

0,1

Hřib kovář
Pavučinec zářivě
fialový
Zvonovka jarní

0,029

10,34

757,7

73,24

0,051 0,006

8,50

703,3

82,74

0,026 0,004

6,50

1803

277,38

Hřib sametový

0,05 0,007

7,14

1169

163,66

Hřib žlutomasý

0,134 0,012

11,17

69,8

6,26

Ryzec ryšavý

0,101 0,01

10,10

277,3

27,46

Hřib kovář
Holubinka
hlínožlutá
Bedla vysoká

0,068 0,006

11,33

404,2

35,66

0,098 0,011

8,91

253,8

28,49

0,102 0,008

12,75

5,62

0,44

0,3
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Naměřené hodnoty hmotnostní aktivity u odebraných vzorků hub vykazují velký
rozptyl naměřených hodnot, a to i v rámci jednotlivých lokalit. Obsah cesia-137 se pohybuje
od 5,62 Bq.kg-1 do 4 265 Bq.kg-1 sušiny. Největší obsah cesia-137 byl zjištěn u hřibu
smrkového pocházejícího z Churáňova (4 265 Bq.kg-1) a hřibu kováře (4 199 Bq.kg-1), který
pochází ze stejné lokality. Poměrně vysokou hmotnostní aktivitu vykazuje také vzorek
čirůvky žlutohnědé (3 763 Bq.kg-1) z lokality Kvilda na Šumavě.
Na obrázcích 2 a 3 jsou graficky znázorněny výsledky měření u hřibovitých
a lupenatých hub. Je patrný také rozdíl naměřených hodnot mezi hřibovitými a lupenatými
houbami, ale i mezi množstvím cesia-137 a přírodním dralíkem-40. Z obrázku dále vyplývá,
že hřibovité houby akumulují více cesia-137, než houby lupenaté. Nejvyšší naměřené hodnoty
hmotnostní aktivity draslíku-40 vykazoval vzorek muchomůrky růžovky nalezené v okolí
obce Příbraz (1 018 Bq.kg-1).
4500
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Obrázek 2: Hmotnostní aktivita Cs-137 a K-40 v hřibovitých houbách (v sušině)
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Obrázek 3: Hmotnostní aktivita Cs-137 a K-40 v lupenatých houbách (v sušině)
DISKUSE
Zjištěné výsledky jsou v souladu s dalšími provedenými studiemi [4, 5, 6, 9, 10], které
potvrzují významné rozdíly v jednotlivých druzích hub, stejně tak skutečnost, že se nejvíce
cesia-137 nachází v nejoblíbenějších hřibovitých houbách [9].
Pro lepší představu týkající se míry kontaminace při konzumaci hub byl následně
vypočten úvazek efektivní dávky pro 1 obyvatele, který během 1 roku zkonzumuje množství
10 kg hub. Množství 10 kg bylo vybráno v souladu s ostatními pracemi [5, 9], kde se toto
množství také uvádí. Pro výpočet byl použit vzorek s nejvyšší hmotnostní aktivitou. Jedná se
o vzorek hřibu smrkového z lokality Churáňov na Šumavě, jehož naměřená hmotnostní
aktivita dosahovala hodnoty 533 Bq.kg-1 v nativním stavu.
Pro výpočet bylo nutné použít tyto údaje:
Konverzní faktor pro přepočet příjmu radionuklidů (cesia-137) požitím na úvazek efektivní
dávky pro dospělé = 1,3 * 10-8 Sv/Bq
Předpokládaná průměrná roční spotřeba hub na 1 obyvatele = 10 kg / 1 rok
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Nejvyšší naměřená hmotnostní aktivita cesia-137 v houbách (lokalita Churáňov – hřib
smrkový) = 533 Bq/kg (v nativním stavu)

E = 1,3 * 10-8 Sv/Bq / 10 kg * 533 Bq/kg = 6,929 * 10-5 Sv = 0,069 mSv = 0,07 mSv

V případě, že by tedy člověk zkonzumoval za rok 10 kg hub, u kterých byla zjištěna
nejvyšší naměřená hodnota, obdržel by efektivní dávku 0,069 mSv. V porovnání s hodnotami
přírodního ozáření, které platí pro ČR (tj. asi 3,4 mSv za rok), je tato dávka zanedbatelná
a pro organismus nepředstavuje žádné nebezpečí. Pro srovnání při CT vyšetření hrudníku
pacient obdrží dávku 8 mSv a na zubních pracovištích se typické profesionální expozice
pohybují kolem hodnoty 0,7 mSv za rok. Obecný limit pro součet efektivních dávek
ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek z vnitřního ozáření je uveden ve vyhlášce
SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, § 19, a činí 1 mSv za kalendářní rok. Případná
absorbovaná dávka zapříčiněná konzumací nasbíraných hub ani zdaleka nedosahuje této
hodnoty.
ZÁVĚR
Celkově lze říci, že naměřené hodnoty a tedy i vypočítaná hodnota úvazku efektivní
dávky jsou nízké, a vzhledem k ostatním zdrojům ionizujícího záření je jeho vliv na zdraví
naší populace zanedbatelný. Naměřené hodnoty hmotnostní aktivity se pohybovaly ve
stovkách až tisících Bq.kg-1 sušiny. Nejvyšší naměřené hodnoty byly zjištěny u hřibovitých
hub, což je v souladu s dřívějšími studiemi.
POUŽITÁ LITERATURA
[1] BUČINA, I. et al.: Radionuklidy z černobylské havárie v půdě na území ČSSR: jejich
původ, depozice a distribuce. In: Některé výsledky monitorování následků černobylské
havárie v ČSSR. Praha: Československá komise pro atomovou energii, 1988, s. 5-22.
[2] RULÍK, P., HELEBRANT, J.: Mapa kontaminace půdy České republiky 137Cs po
havárii JE Černobyl. Zpráva SÚRO č. 22/2011.[online], 2011 [cit. 2014-10-31].
Dostupné z: https://www.suro.cz/cz/publikace/cernobyl/plosna-aktivita-radionukliduzjistena-ve-vzorcich-odebranych-pud/Zprava%202011%20-%2022%20%20Kontaminace%20pudy%20Ceske%20republiky%20137Cs%20-%20Mapa.pdfbu.
[3] ÖSTERREICHER, J., VÁVROVÁ, J.: Přednášky z radiobiologie. 1. Vyd., Praha:
Manus, 2003, s. 116. ISBN 80-86571-01-7.
18

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

[4] ŠKRKAL, J. et al.: Long-term 137Cs activity monitoring of mushrooms in forest
ecosystem of the Czech Republic. Radiation Protection Dosimetry.2013. Vol. 157, no.
4, pp. 579-584.
[5] HAVRÁNEK J., HAVRÁNKOVÁ, R.: Obsah cesia-137 v lesním ekosystému
v lokalitě Újezd. Kontakt, JU ZSF 2008. Vol. 10, no 3-4, s. 368-373.
[6] ŠKRKAL, J. et al.: Mapa kontaminace hřibotvarých hub lesního ekosystému České
republiky 137Cs v letech 2004-2011. Zpráva SÚRO č. 24/2012. [online], 2012b [cit.
2014-10-29]. Dostupné z: http://www.suro.cz/cz/rms/monitorovani-slozek-zivotnihoprostredi/Mapa-kontaminace-hribotvarych-hub-CR-Zprava-SURO-2012-24.pdf/view.
[7] HENRICH, G.: Distribution of radiocesium in the different parts of mushrooms.
Radiat Environ Biophys, 1993. Vol. 31, no 1, s. 39-49.
[8] MATZNER, J., Gamat: Interaktivní systém pro spektrometrii gama. Verze 4.0 G.,
SUJB, Praha, 2003.
[9] DVOŘÁK, P. et al.: Radiocesium in mushroomsfrom selected locations in the Czech
Republic and Slovak republic. Radiat Environ Biophys, 2006. Vol. 45, s. 145-151.
[10]
ŠKRKAL, J. et al.: Mapa kontaminace lupenatých hub lesního ekosystému
České republiky 137Cs v letech 2004-2011. Zpráva SÚRO č. 25/2012.[online], 2012a
[cit. 2014-10-29]. Dostupné z: http://www.suro.cz/cz/rms/monitorovani-slozekzivotniho-prostredi/Mapa-kontaminace-lupenatych-hub-CR-Zprava-SURO-201225.pdf/view.

19

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

OHROŽENOST ČESKÉ REPUBLIKY TERORISTICKÝMI ÚTOKY
Z POHLEDU JEJÍHO OBYVATELSTVA
THREATS FROM TERRORIST ATTACKS IN CZECH REPUBLIC
FROM THE VIEW OF ITS INHIBITANTS
1

Ing. Břetislav Čupr, 2 Ing. Yulia Efremova

1
2

FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, cuprbret@fbmi.cvut.cz
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, efremyul@fbmi.cvut.cz

Abstrakt: V důsledku stále sílící hrozby útoků globálního terorismu na Západě, vzrůstají
i obavy o bezpečí České republiky. Na to reaguje i tento článek, který se věnuje ohroženosti
České republiky teroristickými útoky z pohledu jejích obyvatel. V úvodu se článek zabývá
definicí terorismu a dále pak rozdělením terorismu podle jeho typů a používaných metod.
Obsahem empirické části článku je prezentace výsledků provedeného výzkumného šetření.
Pro zjištění zmíněných názorů a pocitů obyvatel České republiky bylo využito kvantitativní
výzkumné

metody,

dotazníkového

šetření.

Dotazník

o

9

otázkách

zodpovědělo

32 respondentů rozličného vzdělání, věku, pohlaví a místa pobytu. Provedeným výzkumem
bylo zjištěno, že respondenti se v České republice cítí spíše bezpečně, terorismus v nich
nevyvolává žádné vážnější obavy. Takto se cítí i přesto, že si většina z nich myslí, že se
během příštích 10 let stane obětí teroristického útoku právě i Česká republika. Zřejmě
z nedávných zkušeností některých evropských zemí, si respondenti myslí, že první
teroristický útok v České republice proběhne buď v prostředcích hromadné dopravy osob,
jejich nástupištích nebo na kulturních či sportovních akcích.
Klíčová slova: terorismus, teroristický útok, bezpečnost, zranitelná místa České republiky
ÚVOD
Terorismus je nepochybně jedním z nejzávažnějších a nejdiskutovanějších ohrožení
dnešní společnosti. Snad všichni se shodnou na tom, že se jedná o specifickou formu závažné
trestné činnosti. Dále se však již často jednotlivé názory na to, co to vlastně terorismus je,
rozcházejí. Jeho definic existuje celá řada, ale žádná není celosvětově platná, protože se na ní
státy ani mezinárodní organizace, dodnes neshodly. Uvádí se, že oficiálních definicí terorismu
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existuje ve světě přes 100. [1] Samotné slovo terorismus vychází z latinského terere, což lze
přeložit jako vyděsit nebo postrašit. Většina definicí terorismu tedy obsahuje slova jako násilí,
hrozba násilím a strach. K tomu většina z nich i uvádí, že terorismus má politické nebo
náboženské cíle. [2]
Jednou z dnes nejpoužívanějších definic terorismu je definice anglosaská, která
charakterizuje terorismus jako „promyšlené použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle
zaměřené proti nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou
následně dosahovány politické, náboženské či jiné cíle“. Pro účely výzkumu k tomuto článku
byla využita definice používaná Ministerstvem vnitra ČR, zmíněná například v dokumentu
„Strategie České republiky pro boj proti terorismu“. Tato definice charakterizuje terorismus
jako „politicky motivované násilí, jehož cílem je (vedle přímých obětí a škod) vyvolání
atmosféry strachu ve společnosti. Tento strach teroristé usilují zneužít k prosazování svých
cílů, respektive k plnění svých požadavků“. [3]
Ministerstvo vnitra ČR rozděluje teroristické metody na 1) klasické teroristické metody,
2) moderní teroristické metody a 3) kybernetický terorismu. Mezi klasické teroristické
metody jsou řazeny střelba, použití sečných a bodných zbraní, výbuchy, únosy, braní rukojmí
apod. Mezi moderní teroristické metody patří zneužití jaderných technologií, biologických
zbraní, chemických a zvukových zbraní. Kybernetický terorismus pak může spočívat ve
vyřazování rozvodů elektrické energie, automatizovaných rozvodů vody, plynu i ropy. Může
jím ale například dojít i k otevření přehrad a zatopení přilehlých oblastí nebo může být třeba
využit i k ovládnutí komunikačních systémů. [4]
MATERIÁL A METODIKA
Cílem provedeného výzkumu bylo získat podklady pro případný další rozsáhlejší
výzkum. Záměrem tohoto prvotního výzkumu bylo zejména zjistit, jak bezpečně se cítí
obyvatelé v České republice, kde spatřují případně hrozby teroristických útoků a jak si tyto
útoky představují.
S ohledem na cíl práce byla zvolena kvantitativní metoda výzkumu formou dotazníku.
Dotazník byl rozeslán v měsíci dubnu 2016 celkem 40 respondentům. Vzhledem k tomu, že
dotazník byl adresovány konkrétním osobám, byla jeho návratnost poměrně vysoká.
Zodpovědělo ho 32 respondentů. Dotazník byl tvořen 1 polouzavřenou a 8 uzavřenými
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otázkami. Výběrový soubor zastoupilo 13 mužů a 19 žen. Ve věkové kategorii do 18 let se
nenacházel žádný dotazovaný. Ve věkové kategorii 19 – 26 let se nacházelo 8 respondentů,
v kategorii 27 – 40 let 12 respondentů, v kategorii 41 – 60 let 7 respondentů a v kategorii nad
60 let 5 respondentů. První 4 otázky se týkaly osobních údajů dotazovaných. Byly to jednak
již zmíněné otázky na věk a pohlaví, dále pak i otázka na nejvyšší dosažené vzdělání. Žádný
z dotazovaných neuvedl jako nejvyšší dosažené vzdělání základní školu. 5 jich dosáhlo
středoškolského vzdělání bez maturity, 12 středoškolského vzdělání s maturitou, žádný
vyššího odborného vzdělání a 15 jich dosáhlo vysokoškolského vzdělání. Jako poslední
z osobních údajů uváděli respondenti, v jak velké obci žijí. Tento údaj byl zjišťován
k hypotéze, že v čím menší obci respondent bydlí, tím méně se bude cítit přímo ohrožen
teroristickým útokem. Dalších 5 otázek se již týkalo zjišťování samotných pocitů a názorů
respondentů na ohroženost České republiky teroristickými útoky. Tyto odpovědi byly
následně zpracovány a graficky znázorněny.
Vzhledem k již zmíněné nejednotnosti definic terorismu, byl respondentům pojem
terorismus v úvodu dotazníku nejprve vysvětlen. Pro účely tohoto výzkumu byla využita výše
uvedená definice Ministerstva vnitra ČR.
VÝSLEDKY
První otázkou na názory a pocity respondentů byla otázka, zda si myslí, že v průběhu
následujících deseti let dojde v ČR k teroristickému útoku. Pouze 1 respondent si myslí,
že k takovému útoku určitě nedojde. Že k němu spíše nedojde si myslí 10 dotazovaných,
1 si myslí, že k němu určitě dojde, 16 si myslí, že k němu spíše dojde a 4 dotazovaní nevědí.

22

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

Druhá otázka se respondentů ptala, zda v případě, že by v České republice někdy
v budoucnu došlo k teroristickému útoku, které z míst by bylo podle nich
nejpravděpodobnějším cílem tohoto útoku. Vzhledem k tomu, že se předpokládalo, že si
respondenti mohou představovat jako nejohroženější objekty více míst, byla každému dána
možnost vybrat až tři taková místa. Této možnosti využili všichni, kteří dotazník zodpověděli.
Tato otázka byla formulována jako polouzavřená, aby dotazovaní mohli uvést jakékoli místo,
které je napadne. K tomu měli na výběr i 10 míst, která jsou v odborné literatuře často
zmiňována jako nejohroženější. Nejvíce hlasů, a to 26, získaly prostředky MHD. 22 hlasů
získala letiště, vlaková a autobusová nádraží. 20 krát označili dotazovaní jako
nejpravděpodobnější místo prvního teroristického útoku v ČR místa sportovních nebo
kulturních událostí. Po 9 hlasech získaly letadla a veřejná prostranství. 6 krát byla uvedena
nákupní centra, 2 krát budovy úřadů nebo policejní stanice a pouze po jednom hlasu dostaly
školské prostory a jaderné elektrárny. Nikdo z dotazovaných si nemyslí, že by byl první
teroristický útok v ČR namířen například proti vodním přehradám.

Třetí otázka se zabývala tím, zda si respondenti myslí, že se někdy v budoucnu
podaří teroristům někde ve světe zneužít jaderné energie pro účely teroristických útoků.
2 respondenti jsou přesvědčeni, že se to teroristům určitě podaří. 7 si jich myslí, že se jim to
spíše podaří. Naopak 15 z dotazovaných si myslí, že se spíše nikdy k teroristickému činu
jaderné energie nezneužije. 3 respondenti jsou přesvědčeni, že se jí zneužít nepodaří
a 5 respondentů uvedlo, že neví.
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Na čtvrtou otázku, zda jsou podle nich prováděna dostatečná bezpečnostní
opatření k ochraně České republiky před teroristickými útoky, uvedly 2 respondenti, že
určitě ano, 10 jich uvedlo, že spíše ano, 6 uvedlo, že spíše ne, 3 si dokonce myslí, že určitě ne
a 11 jich neví.

Pátá otázka se ptala respondentů, jaké mají pocity z možného vlastního ohrožení
teroristickým útokem v České republice. 4 z dotazovaných uvedli, že se cítí velmi
bezpečně. Nejvíce respondentů, celkem 23, uvedlo, že se cítí spíše bezpečně. 5 respondentů se
prý cítí spíše ohroženě. Nikdo z dotazovaných neuvedl, že by se cítil velmi ohroženě.
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DISKUSE
Cílem provedeného výzkumného šetření bylo zjistit pocity a názory obyvatel České
republiky na ohrožení jejich země teroristickými útoky. Z výzkumu vyplynulo, že 53 %
dotazovaných si myslí, že v průběhu příštích deseti let se poprvé stane obětí klasického
teroristického útoku i Česká republika, 14 % z dotazovaných uvedlo, že neví, a zbytek si
myslí, že se České republice teroristické útoky v příštích deseti letech vyhnou. Přesto, že si
většina dotazovaných myslí, že obětí teroristických útoků bude v blízké budoucnosti i Česká
republika, 84 % z nich se cítí s ohledem na možný teroristický útok bezpečně. 12 % z těchto
84 % dotázaných se cítí dokonce velmi bezpečně. Tento výsledek je dán zřejmě tím, že Česká
republika nemá s teroristickými útoky žádné přímé zkušenosti, a tak, přestože respondenti
takové útoky předpokládají, nedokáží se plně do takové situace vžít. Zřejmě jinak by dnes
odpovídali obyvatelé Paříže nebo Bruselu.
Co se týče místa, kde by mohlo v budoucnu dojít v České republice k teroristickému
útoku, odpovídali dotazovaní také poměrně nepřekvapivě. Jistě vlivem teroristickým útokům,
které proběhly v minulých letech v Evropě, si většina respondentů myslí, že místy takových
útoků by mohly být prostředky MHD (27 %) nebo letiště a vlaková a autobusová nádraží
(22 %). Jako další nejčastěji zmiňované místo možného útoku, byla místa sportovních nebo
kulturních událostí (21 %). Naopak například letadla byla jako možný teroristický cíl zmíněna
jen v 9%. To je zřejmě dáno tím, že většina dotazovaných může mít teroristické útoky na
palubách letadel spojeny s 11.9.2001. Od této události uplynulo již téměř 15 let a je obecně
známo, že letecké společnosti po zmíněných útocích velmi zpřísnily bezpečnostní opatření.
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9% odpovědí pak připadá na veřejná prostranství. Naproti tomu jen 1% odpovědí uvádí jako
cíl útoku teroristů jaderné elektrárny. Tento výsledek je dán zřejmě tím, že se prozatím žádné
teroristické skupině objekt jaderné elektrárny úspěšně napadnout nepodařilo. Z provedeného
výzkumu také vyplývá, že dotazovaní neví, zda jsou prováděna dostatečná opatření k ochraně
České republiky před teroristickými útoky. Neví jich to přes 34 %. Vzhledem k tomu, že
většina bezpečnostních opatření probíhá bez zveřejňování, není to příliš překvapivý výsledek.
ZÁVĚR
Zřejmě vzhledem k tomu, že Česká republika nemá prozatím žádné přímé zkušenosti
s klasickým teroristickým útokem, cítí se v ní její obyvatelé celkem bezpečně. Uvědomují si
však stále rostoucí rizika spojená s terorismem. Proto si také většina z nich myslí, že
v průběhu 10 let dojde k teroristickému útoku i v České republice.

Co se týče využití

moderních teroristických metod v podobě zneužití jaderné energie pro teroristický útok, jsou
respondenti optimističtí a věří, že k tomu nikdy nedojde. Získané výsledky z tohoto krátkého
výzkumu mohou být podkladem pro rozsáhlejší výzkum, který by byl již zaměřen na důvody
konkrétních názorů dotazovaných a mohl by se zaměřit i na to, zda se na zjištěný pocit
bezpečí obyvatel České republiky má pohlížet jen jako na pozitivum anebo zda je na něj třeba
pohlížet i jako na částečné negativum, které může například zapříčiňovat jejich
nepřipravenost na možný teroristický útok.
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Abstrakt: V současné době řeší Evropa migrační krizi. Původ běženců, žádajících o azyl
v EU, je z největší části ze Sýrie a Afghánistánu, dále z Iráku, Albánie, Pákistánu a jiných
zemí. V těchto oblastech je prokázán zvýšený výskyt poliomyelitidy, tuberkulózy, hepatitid,
záškrtu a dalších infekčních onemocnění. Proočkovanost v zemích původu migrantů je nízká,
je zde tedy riziko zavlečení těchto chorob do Evropy. Po příchodu do EU jsou migranti
podrobeni základnímu vyšetření a laboratornímu screeningu zahrnující HAV, HBV, syfilis,
záškrt, TBC, břišní tyfus, paratyfus, shigelózu a střevní parazitózy, v indikovaných případech
i rozšířenému screeningu, kde navíc vyšetřujeme HCV, HIV a poliomyelitidu. Zároveň jsou
naočkováni dle platného očkovacího kalendáře dané evropské země. Jsou však přijatá
opatření z epidemiologického hlediska dostatečná? A jaký dopad budou mít na systém
zdravotní péče v Evropě? To jsou otázky, které jsou díky současné migrační vlně velmi
aktuální.
Klíčová slova: migrace, infekce, screening, očkování
ÚVOD
Současná migrační vlna, která zasáhla Evropu, s sebou přináší mnohé problémy.
V neposlední řadě se jedná o riziko zavlečení infekčních chorob, jejichž výskyt byl v zemích
EU již potlačen. Migranti jsou při příchodu do země podrobeni základním vyšetřením
a laboratornímu screeningu některých infekčních chorob. Jsou ale tato opatření dostatečná?
Riziko přenosu infekcí je zde jak pro migranty navzájem, kdy se jednotlivé choroby mohou
začít šířit v uprchlických táborech, ale i pro obyvatele Evropy, neboť některé nemoci se u nás
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nevyskytují nebo jsou způsobeny jinými bakteriálními kmeny, většinou k léčbě citlivějšími.
Taktéž očkovací programy evropských zemí a zemí původu uprchlíků se liší, zejména
z důvodu válečných konfliktů a s tím souvisejícím rozpadem systému zdravotní péče.
Přicházející migranti nejsou dostatečně proočkovaní a jsou rizikem pro evropskou populaci.
MATERIÁL A METODIKA
Běženci žádající o azyl v Evropě jsou z 33 % původem ze Sýrie, 14 % je
z Afghánistánu, 11 % z Iráku, ostatní země jako Albánie, Pákistán, Eritrea, Nigérie, Kosovo,
Somálsko a další jsou zastoupeny méně než 10 %. Migranti z Blízkého a Středního východu
k příchodu do Evropy využívají hlavně Balkánskou trasu. Tato trasa vedla donedávna přes
Maďarsko, avšak na podzim 2015 byl postaven pohraniční plot a nyní migranti prochází přes
Chorvatsko a Slovinsko. Afričané přichází do Evropy Středomořskou trasou, která je však
vzhledem k dlouhému úseku po moři více nebezpečná. Za rok 2015 připlulo do Evropy
Balkánskou trasou 844 000 migrantů, Středomořskou trasou pak pouze 153 000 migrantů.
Cílové evropské země jsou zejména Rakousko, Německo, Francie a státy západní a severní
Evropy.
Epidemiologická situace v zemích původu běženců je od Evropy poněkud odlišná, a to
zejména díky rozpadu systému zdravotní péče způsobeném válečnými konflikty. Je zde
prokázán zvýšený výskyt tuberkulózy, poliomyelitidy, virových hepatitid, záškrtu, černého
kašle, HIV, spalniček, břišního tyfu a střevních parazitóz1. Běženci přicházející do Evropy
jsou mladí a částečně očkovaní, avšak díky slučování rodin můžeme očekávat příliv migrantů
s různými komorbiditami a zvýšeným výskytem infekčních onemocnění. Všichni migranti
přicházející do EU jsou podrobeni základním vyšetřením a laboratornímu screeningu HAV,
HBV, syfilis, záškrtu, tuberkulózy, břišního tyfu, paratyfu, shigelózy a střevních parazitóz.
V indikovaných případech je proveden rozšířený screening, zahrnující i HCV, HIV
a poliomyelitis. Každý uprchlík je navíc naočkován proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím
a při absenci dokladu o očkování je vakcinace doplněna dle očkovacího kalendáře dané
evropské země.
Riziko přenosu infekčních onemocnění pro obyvatele Evropy zde existuje, avšak
vhodnými opatřeními jej lze radikálně snížit. Přenosu VHA zabráníme dodržováním zásad
osobní hygieny a zamezením kontaminace vody a potravin. Pohlavně a krví přenosné choroby
28

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

eliminujeme za předpokladu minimálního sexuálního kontaktu s migranty a používáním
jednorázových pomůcek. Pro přenos tuberkulózy je nutný užší dlouhodobější kontakt
s nemocným, což u migrantů nepředpokládáme, navíc v ČR je dospělá populace proočkována.
Taktéž u poliomyelitidy a spalniček je nízké riziko přenosu, a to díky vysoké proočkovanosti.
Ovšem riziko přenosu záškrtu je již reálné, neboť u osob nad 40 let je prokázán pokles
protilátek. Přenosu břišního tyfu, paratyfu a bacilární úplavice účinně zabráníme dodržováním
zásad osobní hygieny a hygieny vody a potravin. Jiná situace ovšem nastává uvnitř
uprchlických táborů, kde může snáze dojít k přenosu infekčních chorob mezi migranty
navzájem. Jedná se zejména o HAV, černý kašel, záškrt, tuberkulózu a poliomyelitis.
Evropská populace je proti většině onemocnění očkována, např. v ČR jsou mezi
povinné vakcinace zařazena očkování proti záškrtu, tetanu, VHB, černému kašli,
poliomyelitis, hemofilům, spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Toto schéma může být
doplněno o nepovinná očkování proti VHA, rotavirům, meningokokovi, pneumokokovi,
klíšťové encefalitidě, HPV, chřipce a tuberkulóze. V poslední době však pozorujeme nárůst
odpůrců očkování, ve Francii a Španělsku bylo dokonce hnutí za lidská práva proti
povinnému očkování. U nás se takové kampaně taktéž vyskytují, i když v menším rozsahu.
Vzhledem k migraci obyvatelstva však za neuvážené můžeme považovat zrušení očkování
novorozenců proti tuberkulóze od 1. 1. 2011. Očkovací plány zemí původu migrantů jsou od
Evropy odlišné, navíc díky válečným konfliktům proočkovanost dané populace rapidně
poklesla. Například v Sýrii bylo v roce 2010 proočkováno 91 % obyvatel. Po destrukci
zdravotnictví a vakcinačního programu poklesla proočkovanost na 54 % a již nyní jsou
potvrzeny případy poliomyelitidy dětí syrských běženců, objevily se i spalničky. Nejnižší
proočkovanost na světě má Somálsko, kde dle statistik WHO dosahuje pouze 30 – 40 %.
Právě neočkovaná populace uprchlíků s sebou nese nemalé riziko zavlečení infekčních chorob
do evropských zemí.
ZÁVĚR
Uprchlická krize je z mnoha hledisek velmi aktuálním a ožehavým tématem, které řeší
celá Evropa. Jedním z pohledů představujících problém, je možnost zavlečení infekčních
chorob běženci. Ač jsou zajištěna určitá opatření, která by měla vést k zamezení přenosu,
nemusí být vždy plně účinná. Jako příklad si uveďme desinfekci autobusů po převozu
migrantů. Desinfekce sice sama o sobě účinným opatřením je, avšak mikroplyš, kterým jsou
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potažena sedadla, vhodným materiálem k desinfekci bezesporu není. V zemích původu
migrantů je prokázán zvýšený výskyt onemocnění, která se v Evropě vyskytují již minimálně.
Způsobeno je to zejména nižší proočkovaností běženců a destrukcí systému zdravotní péče.
Nastalá situace nás vede k zamyšlení, zda jsou přijatá opatření z epidemiologického hlediska
dostatečná a zda je pomyšleno na všechna epidemiologická rizika dostatečně. Kromě toho si
můžeme klást otázku, jaký dopad bude mít současná migrační krize se všemi přijatými
opatřeními na systém naší zdravotní péče a zda ji naše zdravotnictví zvládne bez úhony.
POUŽITÁ LITERATURA
[1] World Health Organization [online]. Country statistics. [cit. 5.5.2016]. Dostupné z:
http://www.who.int/gho/countries/en/
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MONITOROVÁNÍ RADIOAKTIVITY V AEROSOLECH
MONITORING OF RADIOACTIVITY IN AEROSOLS
Mgr. Michal Dymák
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, michal.dymak@fbmi.cvut.cz

Abstrakt: V rámci radiační ochrany je věnována velká pozornost monitorování podmínek
v domech, bytech, na pracovištích a všude tam, kde člověk v rámci své činnosti a žití tráví
významnou dobu. Důležitou součástí tohoto dohledu je monitorování plynného prostředí
z hlediska obsahu a povahy radioaktivních částic s cílem předcházení expozice v případě
neočekávaných situaci a její snížení na minimum v případě přírodního původu radioaktivity
v lokalitě.
Obsahem příspěvku je souhrn principů, metod a instrumentace používaných
k monitoringu radioaktivních částic. Součástí je i přehled typů radioaktivního záření a jeho
vliv na živé organismy a dále pak popis metod záchytu, detekce a kvantifikace radioaktivních
částic používaných v praxi.
Klíčová slova: aerosol, radioaktivita, monitorování, detekce, prostředí, ionizující záření
ÚVOD
Text příspěvku stručně shrnuje problematiku monitorování radioaktivity v aerosolech.
Z praktického hlediska se jedná o souhrn činností vykonávaných především v rámci činnosti
Státního ústavu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v pravidelných intervalech na celém území
České republiky označovaný jako radiační monitorování [3]. Ústředním tématem příspěvku
jsou principy a metody využívané pro měření ionizujícího záření – především záření alfa, beta
a gama.
IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ
Jedná se o běžně se vyskytující, ale i uměle vytvořený proud částic, který má
schopnost ionizovat částice v látce, kterou prochází. Tento vliv způsobuje v hmotě, kterou
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prochází řadu fyzikálních i chemických dějů, které mohou u živých organismů negativně
ovlivnit životní funkce, případně je rovnou usmrtit [2,4].
Ionizující záření existuje ve třech druzích, které se vzájemně liší podstatou,
pronikavostí i vlivem na okolí. Jedná se o [4]:
 Záření alfa – proud kladně nabitých částic skládajících se ze dvou protonů a dvou
neutronů, nejnižší pronikavost ale nejvyšší ionizační energie, stínění papír
 Záření beta – proud záporně nabitých elektronů, středně pronikavé, stínění 1 mm
kovová deska.
 Záření gama – elektromagnetické záření, vysoce pronikavé, vysoce energetické,
méně ionizující, stínění silný olověný plát, betonová vrstva.
I přes to, že je ionizující záření běžně přítomné v přírodě a využíváno v řadě odvětví
lidské činnosti je pro jeho negativní vliv na organismy systematicky sledováno. Pro různou
podstatu jednotlivých druhů záření existují různé metody jak detekovat jednotlivé typy záření.
Důležitou formou, v níž se vyskytují látky emitující ionizační záření je atmosférický
aerosol. Jedná se o strukturně i obsahově značně složitou směs pevných a kapalných částic
v plynném prostředí, kterým je zpravidla považován vzduch – v běžném pojetí je to tedy
atmosféra kolem nás [1].
DETEKCE IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Princip detekčních přístupů je v zásadě dvojí. Jedním způsobem je kontinuální
monitoring lokality, kdy získáváme pravidelné výstupy o množství, druhu a intenzitě
přítomnosti určitých druhů záření. Druhým přístupem je kumulativní sběr dat pomocí něhož
získáme celkovou míru účinku záření na lokalitě za určitou časovou jednotku [2].
Detekce ionizujícího záření nachází uplatnění všude tam, kde vzniká zvýšená hladina
ionizujícího

záření

oproti

normálu,

případně

překračuje

limitní

hodnoty.

Jedná

se o pracoviště, na nichž je využíváno zdrojů ionizujícího záření, atomové elektrárny nebo
i lokality se zvýšenou úrovní přirozené radioaktivity nebo s radonovým zatížením [3].
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PRINCIPY A FUNKCE DETEKČNÍCH MECHANISMŮ
Kontinuální detektory [2,4]
IONIZAČNÍ KOMORA (Obrázek 1) obsahuje dvě elektrody umístěné v plynném prostředí.
Je-li mezi elektrodami přítomné ionizující záření, vznikají nabité částice (elektrony a kladně
nabité ionty) a tak protéká skrze elektrody slabý elektrický proud. Proud je přímo úměrný
intenzitě ionizujícího záření.
SCINTILAČNÍ DETEKTOR obvykle komora, v níž je na vnitřním povrchu scintilátor –
látka, která absorbovanou energii ionizujícího záření zpětně vyzáří ve formě viditelného
světla, případně ultrafialového záření, které je následně analyzováno fotonásobiči.
POLOVODIČOVÝ DETEKTOR (Obrázek 2) principem je pronikání ionizujícího záření do
polovodičové vrstvy detektoru, v které dojde následně pár elektron – díra, přičemž většina
těchto nově vzniklých elektronů má dostatek energie, aby dále ionizovalo prostředí – dochází
tak k lavinovitému uvolňování elektronů do vodivostního pásu a tvorbě děr ve valenčním
pásu, počet uvolněných nosičů náboje tedy závisí na energii primární částice. Pustíme-li do
detektoru napětí, dají se elektrony do pohybu vlivem elektromagnetického pole a vzniká
proudový impuls, jehož velikost závisí na energii dopadající částice ionizujícího záření.

Obrázek 1: Princip ionizační komory [4]

Obrázek 2: Princip polovodičového detektoru
[4]

Kumulativní detektory [2,4]
TERMOLUMINISCENČNÍ (TLD) DETEKTORY (Obrázek 3) využívají principu, kdy látka
detektoru zachytí ionizační záření a to způsobí, že energie excituje elektrony z valenčního do
vodivostního pásu a elektrony jsou takto zachyceny v záchytných centrech. Analýza se
provádí zahřátím dozimetru, kdy proběhne emise viditelného světla nebo UV záření. Tato
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sekundární emise je pak analyzována pomocí fotonásobičů nebo fotokatody. Celková
vyzářená energie je úměrná energii ionizujícího záření pohlceného v látce.
RADIOFOTOLUMINISCENČNÍ (OSL) DETEKTORY (Obrázek 3) využívají tvorby
luminiscenčních center vlivem ionizujícího záření. Luminiscence je pak vyvolána osvětlením
ozářeného detektoru UV světlem. Rovněž i zde je vyzářené světlo úměrné dávce ionizujícího
záření absorbované v detektoru.
FILMOVÉ DETEKTORY (Obrázek 4) využívají reakce folie na vliv prostupujícího
ionizujícího záření. Vzniká takto latentní obraz, který po vyvolávání způsobí zčernání v
místech průniku záření. Tento obraz lze analyzovat a odpovídá míře ozáření filmu. Použitím
různých filtrů na obou stranách filmu lze určit energii i směr záření. Tímto způsobem lze
měřit dávku fotonů, neutronů i elektronů. Záznamová folie je trvalá a lze ji uchovat pro
opakovaná měření.

Obrázek 3: Princip TLD a OSL
detektorů [4]

Obrázek 4: Složení filmového detektoru/dozimetru [4]

MĚŘENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ V PRAXI
V České republice se zjišťuje obsah radionuklidů v ovzduší měřením aktivity aerosolů
a spadů.
Odběry aerosolů se provádějí v rámci radiační monitorovací sítě a to odběrovými
zařízeními, umístěnými ve vybraných místech reprezentujících celé území ČR, opatřenými
vhodným filtrem, kterým je prosáván vzduch. Částice zachycené na filtrech jsou pak
pravidelně analyzovány. Spad je zachytáván ve speciálních nádobách a jejich nasbíraný obsah
jo rovněž pravidelně analyzován [3].
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V praxi je využívána kombinace výše uvedených principů detekce tak, aby bylo pro
každé užití využito adekvátní technické řešení a zajištěna maximální důvěryhodnost
získaných údajů.
ZÁVĚR
Monitorování aerosolu v České republice v rámci radiačního monitorování je
systematicky prováděno od roku 1986 hlavně v důsledku havárie JE v Černobylu. Vlivem
rozdílných podmínek v různých částech země jsou i obvyklé a tedy i běžné hodnoty aktivity
závislé na mnoha faktorech (horninové podloží, orografické podmínky, lokalizace umělých
zdrojů ionizujícího záření). Pro schopnost adekvátního posouzení změn od normálu ve vztahu
k možnému ohrožení obyvatelstva je esenciální znalost dlouhodobých trendů na konkrétní
lokalitě. Celkový koncept monitoringu má za cíl umožnit vhodně a dostatečně rychle reagovat
na nežádoucí změny s cílem co nejúčinněji předcházet ohrožení v podobě expozice
ionizujícímu záření.
POUŽITÁ LITERATURA
[1] Hinds, W.C.; Aerosol Technology. UCLA School of Public Health, Los Angeles USA:
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[2] Baron P.A., Willeke K.; Aerosol Measurement. National Institute for Occupational
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TERAPEUTICKÝ LASER JAKO PROSTŘEDEK
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THERAPEAUTIC LASER AS MEANS FOR RADIOPROTECTION
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Abstrakt: Hledání „ideální“ radioprotektivní látky je stále aktuální problematikou. Ideální
radioprotektivum by mělo splňovat některá kritéria, mezi která patří absence vedlejších
účinků při dostatečném dávkování, rychlý nástup účinku, netoxičnost aj. Látka, která by
splňovala uvedená kritéria, dosud nebyla nalezena. Vhodným prostředkem pro radioprotekci
by mohlo být působení laserového záření. Článek se věnuje současnému stavu zkoumání
radioprotektivního účinku laserového záření a některým perspektivním výsledkům
experimentů autorů článku.
Klíčová slova: terapeutický laser, radioprotekce, krev, přežití
ÚVOD
V současné době stále větší pozornost zaujímají problémy radiační ekologie a medicíny.
Vzhledem k rozvoji jaderné energetiky, vojenské výroby a výzkumu vesmíru se stávají
aktuální otázky zaměřené na zajištění bezpečnosti lidského života a přírodních
ekosystémů [1].
Jednou z možností zmírnění účinků ionizujícího záření je použití radioprotektorů.
Radioprotektory se aktivně zkoumaly v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století
vzhledem k možnosti vypuknutí jaderného válečného konfliktu [2]. Můžeme se domnívat, že
v současné době podobné riziko již nehrozí, nicméně, stává se víc pravděpodobným využití
malých jaderných zbraní teroristy. Za celou dobu existence oboru jaderné energetiky můžeme
napočítat desítky havárií na jaderných elektrárnách, v laboratořích aj. místech (z největších
havárií – Three Mile Island (Pensilvánie, USA), Černobyl, Fukušima) a jaderné zbraně
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v některých zemích dosud nejsou zničeny [2 - 3]. Pak radioprotektory se stávají i vhodným
ochranným prostředkem pro záchranáře a jiné pracovníky během krizových situaci s únikem
radioaktivní látky nebo jinou situací spojenou využitích radioaktivních látek.
Radioprotektivní schopnost mají některé chemické látky, ke kterým patří cystein,
aminothioly, serotonin, aminofosfin aj. [4]. Radioprotektivní vlastnosti mohou být
zpozorovány nejenom v chemických látkách. Taktéž elektromagnetické vlnění v podobě
laserového záření má veškeré předpoklady mít radioprotektivní účinek. Tento fakt potvrzují
některé experimenty [5 - 12], kterým bude věnován tento článek.
SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY
Důkladné studium literatury odhalilo jen málo veřejně přístupných publikací, které se
týkají řešené problematiky. Nalezené publikace jsou diskutovány v následujících odstavcích.
Jednotlivé články o interakci ionizujícího a neionizujícího záření byly nalezeny
ve vědeckých databázích publikovaných egyptskými autory - Karolin Kamel Abdul-Aziz
a M. J. Tuorkey [8], z Ruska - N. V. Bulyakova a V. S. Azarova [9]
a V. G. Gomber a spol. [10 - 11].
V současnosti tým profesorky Karine Voskanyanové (Rusko) se dlouhodobě věnuje
radioprotektivnímu působení terapeutického laseru [5 - 7]. Laserové záření o vlnové délce 650
nm, o výkonu 0,7 mW a hustotě energie 1 mJ/cm2 bylo aplikováno bodově na záda
nebo současně na záda a břicho myší. Myši byly ozářeny gama zářením (celkovou dávkou
3 Gy) a následně laserem tak, že časový interval mezi dvěma zářeními tvořil 30 min.
V experimentu 24 h po ozáření gama zářením je zřejmá závislost počtu lymfocytů na hustotě
energie laserového záření. Lepších výsledků bylo dosaženo u myší ozářených laserovým
zářením 2×1 mJ/cm2. Pozoruhodné je, že 3 dny po ozáření počty lymfocytů byly vyšší
u gama-ozářených myší v porovnání se skupinou ozářenou jak gama, tak i laserovým zářením.
V další studii Voskanyanová a kol. popsali blahodárný vliv červeného laseru o vlnové délce
650 nm na mitotickou aktivitu červené kostní dřeně.
Abdul-Aziz a Tuorkey (Egypt) [8] popsali radioprotektivní efekt argonového laseru,
který v experimentu in vivo zmírňoval škodlivý vliv gama-záření. V krvi a játrech králíků
byly

zkoumány

koncentrace

redukovaného
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glukoza-6-fosfát dehydrogenázy a míra peroxidace lipidů. V článku byly prezentovány
významné změny koncentrací uvedených látek, které svědčí o možném radioprotektivním
efektu argonového laseru.
Bulyakova a Azarova (Rusko) [9] ve svých experimentech na potkanech prokázali,
že helium-neonový laser může aktivovat regeneraci kosterních svalů po jejich ozáření gama
zářením o dávce 6 Gy. V experimentu in vivo taktéž byl prokázán příznivý vliv laserového
záření na snížení počtu chromozomních aberací v brzlíku. Aplikace laseru zrychlilo hojení
postradiačních jizev.
Gomberg a kol. (Rusko) [10 - 11] se zabývá studiem interakci ionizujícího
a neionizujícího záření. V experimentech in vivo myši byly ozářeny radiační dávkou 8,75 Gy
(0.02 Gr/min). Myším byl aplikován helium-neonový laser vyzařující záření o vlnové délce
632,8 nm a o hustotě výkonu 0,5 W/cm2. V experimentu byla pozorována snížená úmrtnost
myší ve skupině ozářené kombinací ionizujícího a neionizujícího záření v porovnání
se skupinou ozářenou pouze gama zářením. Rovněž bylo provedeno stanovení úrovni
peroxidace lipidů v séru a ve tkáních jater, koncentrace tiolové skupiny v séru
a aktivita katalázy v erytrocytech. Laboratorní vyšetření potvrdila kladný vliv laserového
záření na zvýšení odolnosti buněk vůči negativním účinkům ionizujícího záření.
Na bázi získaných poznatků bylo rozhodnuto nejprve udělat experiment s přežitím gama
ozářených myší po aplikaci laserového záření [12]. Pro experiment byla vybrána letální dávka
gama záření (8,7 Gy), která po jednorázové celotělové aplikaci vyvolává dřeňovou formu
akutní nemoci z ozáření. Proto v našich experimentech jsme kontrolovali krev myši, zejména
počty bílých krvinek,

neutrofilů a lymfocytů jako důležitých prognostických příznaků.

V experimentech byly rovněž zanalyzovány vhodné fyzikální parametry laseru a pořadí
ozařování. Lepších výsledků bylo dosaženo při použití 940-nm laseru o hustotě energie
3 J/cm2 při následném ozáření laserem gama ozářených myší s časovým rozestupem 24 h.
Dvanáctý den se počty zkoumaných buněk statisticky významně lišily od počtů těchto buněk
ve skupině myší ozářených pouze gama zářením. Pouze v uvedené skupině myši přežily
30 denní časový interval a jejich krev byla zkoumána 45. den po zahájení experimentu. V krvi
myši byly patrné známky reparace a počty krevních buněk se nelišily od počtů buněk zdravé
populace myší (p<0,05). Protektivní efekt se projevoval 24 h po ozáření myší gama zářením,
což by mohlo být vhodnou vlastností při náhlém vypuknutí havárií na jaderných elektrárnách.
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ZÁVĚR
Terapeutický laser je jedním z prostředků, který má veškeré předpoklady mít
radioprotektivní efekt. Tento efekt zkoumán jen okrajově, nebo možná informace je
utajována. Nicméně zůstává žádoucím provedení dalších experimentů a zjištění vhodných
parametrů pro lepší výsledky radioprotekce.
Článek byl napsán za podpory studentského grantu ČVUT v Praze SGS15/230/OHK4/3T/17.
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PŘÍPRAVA A PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICTVÍ NA MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI V RÁMCI OCHRANY OBYVATELSTVA
PREPARATION AND PREPAREDNESS OF THE HEALTH SYSTEM
FOR EXTRAORDINARY SITUATIONS IN THE FRAMEWORK
OF THE CIVIL PROTECTION
Ing. Václav FIŠER
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o., Kamenice 798/1d, 625 00 Brno,
fiservac@fbmi.cvut.cz, fiser.vaclav@zzsjmk.cz
Abstrakt: Ochrana obyvatelstva je mimo jiné plánováním, organizováním a výkonem
činností za účelem zajištění připravenosti na řešení následků mimořádných událostí, zvláště
postihujících zdraví a životy obyvatel. Je přitom považována za „širokou multiresortní
disciplínu, soubor činností a úkolů odpovědných orgánů veřejné správy, právnických
a podnikajících fyzických osob a také občanů, v souladu s platnými právními předpisy“ [1]
a tím tedy také, či spíše zejména, v gesci Ministerstva zdravotnictví. Do této gesce zejména
spadají případy mimořádných událostí v souvislosti s ohrožením zdraví obyvatelstva
v důsledku biologického, chemického, radiačního a nukleárního ohrožení.
Příspěvek se zamýšlí nad stavem připravenosti, nástroji k řešení těchto ohrožení
v rezortu zdravotnictví a možnostmi koncepčního rozvoje schopností na bázi organizované
ochrany obyvatelstva a vlastních rezortních dokumentů tzv. krizové připravenosti.
Klíčová slova: ohrožení, ochrana obyvatelstva, krizová připravenost, CBRN, zdravotnická
složka
ÚVOD
Zásadním východiskem příspěvku je „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020
s výhledem do roku 2030“ [1] v souvislosti se spojením ochrany obyvatelstva se
zdravotnictvím. Z reálu ale lze pro diskuzi téměř bez nadsázky vyslovit vstupní tezi, že
ačkoliv jsou „zdravotnické složky“ odpovědné přinejmenším za záchranu ohroženého zdraví,
na plnění úkolů ochrany obyvatelstva a to ani při nejzávažnějších událostech s CBRN
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(zkrácené pro „chemické, biologické, radiační a nukleární“) látkami a prostředky však
systémově připravovány nejsou a v zásadě tedy ani připraveny být nemohou. V rezortu
k tomu ani není žádná strategie, žádné zvláštní postupy a poskytovatele zdravotních služeb
v této souvislosti nikdo účelně metodicky nevede a vlastně neřídí. Nic podstatného na tom
nemění ani existence dokumentů jako „Systém ochrany občanů České republiky před vysoce
nebezpečnými a rizikovými biologickými agens a toxiny v resortu zdravotnictví“ [2],
„Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR“[3], nebo i aktuální směrnice vlády
k implementaci „Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005)“ [4] (dále jen „MZP2005“).
ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY
K dalšímu je nezbytné zejména vymezit základní použitý pojem „zdravotnické
složky“. Obecně jsou za ně pokládána všechna zdravotnická zařízení poskytovatelů
zdravotních služeb, které lze zapojit do aktivního řešení následků mimořádných událostí.
Je to de facto jen 14 zdravotnických zařízení ZZS a 158 zdravotnických zařízení akutní
lůžkové péče (dále jen „nemocnice“), včetně 10 nemocnic fakultních (údaj za rok 2012). Do
zdravotnických složek přitom nejsou zahrnuty orgány ochrany veřejného zdraví. Ty jsou sice
významným prvkem systému zajišťujícím realizaci úkolů ČR z „Národního akčního plánu ČR
pro případ vzniku události odléhající MZP2005“ schváleného usnesením vlády č. 785 ze dne
25. října 2011, nicméně bez k tomu potřebné léčebné kapacity. Přesto by právě tyto orgány
měly být odbornou garancí rezortu zdravotnictví pro ochranu obyvatelstva.
VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIK
Připravenost zdravotnických složek na řešení událostí s CBRN je zásadně podmíněna
připraveností pracovníků. V rámci kvalifikační přípravy se však pracovníci ve zdravotnictví
s problematikou ochrany obyvatelstva a CBRN setkávají pouze okrajově, v souvislosti se
zdravotnickým řešením mimořádných událostí a krizových situací. Přípravu totiž příliš
nepodporují předpisy, které do systému nevkládají žádnou pracovní pozici s odborností
zaměřenou na řešení mimořádných událostí, natož spojenou s CBRN, takže ani specializační
vzdělávání neobsahuje přípravu pracovníků pro formálně neexistující profese. Příkladem jsou
programy rezortních vzdělávacích institutů. Obsahují i kurzy zaměřené na krizový
management zdravotnictví, jsou ale v rámci možností obsahově orientovány na teoretické
seznámení s obecnou aplikací krizového managementu ve zdravotnictví. S praktickými
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dopady použití CBRN prostředků nebo úniku nebezpečných látek, se způsoby detekce
a ochrany a poskytování odborné zdravotní pomoci jsou posluchači seznamováni pouze
rámcově, bez nezbytného materiálně technického zázemí.
Dílčí aktivity jsou v praxi prováděny zejména u ZZS krajů v souvislosti s povinností
krizové připravenosti a MZP2005 (probíhá vlna zřizování tzv. bio-hazard týmů), bohužel bez
ústřední koordinace. Jiné aktivity jsou prováděny ad hoc, na bázi místní součinnosti
především v IZS. Do této oblasti spadá i zapojování zdravotnických složek do cvičení
s radiačním ohrožením. O vyhodnocení těchto cvičení pro případný relevantní odrazu do
praktické připravenosti zdravotnických složek však často nejsou informace.
VYBAVENÍ A PROSTŘEDKY
Zde zcela jednoznačně platí, že úroveň vybavení zdravotních složek odpovídá platné
legislativě a také financování, takže poskytovateli zdravotních služeb je respektováno
tzv. povinné (rozuměj minimální) vybavení stanovené právními předpisy. Toto vybavení je
však z pohledu možného ohrožení CBRN látkami zcela nedostatečné. Příslušné vyhlášky jsou
ve smyslu zákonů, které provádějí, jednoznačně orientované pouze na zajištění činností
s poskytováním běžné zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení bez uvážení jiných úkolů
kladených „zdravotnickým složkám“ například v souvislosti s IZS. Je především zřejmé, že
bez ohledu na postavení základní složkou IZS není ani vybavení ZZS krajů standardně
postaveno k plnění úkolů ochrany obyvatelstva při ohrožení CBRN látkami.
K úseku prostředků je třeba připomenout podmínění úrovně připravenosti na CBRN
události uvolněním potřebných prostředků zřizovatelem či státem.

Rezortně jsou sice

uplatňovány metodiky pro poskytování finančních prostředků za účelem zajištění tzv. krizové
připravenosti, bez ústřední koordinace ale neposkytují záruky stability kvality.
UPLATŇOVANÉ POSTUPY
V návaznosti na výše uvedené tedy nejsou v rezortní působnosti vydány žádné obecně
závazné specifické pokyny pro postup při CBRN událostech. Při přípravě na mimořádné
události je sice zohledňováno zvýšené riziko hromadného postižení osob na zdraví CBRN
látkami, avšak jen v rámci zásady předběžné opatrnosti (BOZP) a zdravotnického třídění
podle zásad urgentní medicíny. Proto fakticky mohou být pracovníci zdravotnických složek
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včetně ZZS v rámci řešení mimořádných událostí s CBRN vzhledem ke svému „vybavení“
dovednostmi i prostředky jen „druhosledovou složkou“, postupující v součinnostní návaznosti
za jinými složkami. To je ve spirále také zřejmý důvod současného rezortního podceňování
závažnosti dopadu (ne)připravenosti pracovníků na styk s CBRN ohrožením a orientace
vytváření standardních postupů a výcviku na úkoly, kterými je primárně poskytování
zdravotní péče postiženým mimo zónu bezprostředního ohrožení.
Konkrétně na úseku radiačního ohrožení jsou pak sice při vybraných nemocnicích
vytvořena „Střediska speciální zdravotní péče o osoby ozářené při radiačních nehodách“.
Jenže rozsah této připravenosti odpovídá radiační události v běžném životě (včetně
případných nehod v jaderných elektrárenských zařízeních) a mimo tato střediska situaci
nepřipravenosti umocňuje slabá úroveň obeznámení zdravotníků s radiační problematikou,
vyúsťující v mnohdy nepodložené obavy a strach.
ZÁVĚR
V souhrnu není stav připravenosti zdravotnictví na úkoly ochrany obyvatelstva
utěšený. Je však ale také nutné přiznat, že stav odpovídá (bohužel) právnímu prostředí
a v souvislosti s ním způsobu financování této specifické přípravy. Přesto existuje relativně
rychlá cesta k zásadní změně! Jde o cestu, která je podmíněná akceptováním nezbytnosti
centrálního řízení této přípravy příslušným ústředním správním úřadem, kterým je zde
ministerstvo zdravotnictví. Vyžaduje to zde ale pochopení, že efektivní řízení komplexní
problematiky (viz [1] a [3]) vůči rezortu může provádět jen adekvátně personálně
a kompetenčně vybavený útvar.
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MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ BOLESTI PÁTEŘE ZAMĚSTNANCŮ
DISPEČINKU A ZÁCHRANÁŘŮ PRACUJÍCÍCH V TERÉNU V RÁMCI IZS
POSSIBILITIES FOR REDUCING BACK PAIN OF DISPATCHING
STAFF AND RESCUE WORKERS IN THE FIELD – WITHIN THE IRS
Mgr. Dita Hamouzová
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, dita.hamouzova@fbmi.cvut.cz
Abstrakt: Bolesti páteře jsou jednou z nejčastějších příčin pracovní neschopnosti. Zhruba
80% dospělé populace se nejméně 1x za život setká s bolestí páteře. Mezi hlavní příčiny
bolestí zad patří nevhodné (neergonomické) chování k páteři jako např. jednostranná práce
v nevhodné poloze (např. práce v lehkém předklonu), špatný způsob zvedání břemen, špatné
sezení,…Takováto bolest zad není nemocí, ale životní realita!!!!!
Příspěvek obsahuje popis správného sedu u pracovního stolu, nastavení parametrů
pracovního prostředí. Použití pomůcek pro zlepšení ergonomie sedu. Rozdíly práce na
klávesnici a s myší.
Zátěž na páteř při záchranářské práci v terénu, dodržování správného principu při
zvedání břemen.
Klíčová slova: bolesti páteře, neergonomické chování, zvedání břemen, úprava pracovního
prostředí
PŘÍČINY BOLESTÍ ZAD
Jednou z příčin je vadné držení těla s oslabením některých svalových skupin.
Přetěžování hybného a svalového aparátu vede posléze ke vzniku špatného pohybového
stereotypu. Degenerativní změny obratlů a jejich částí, výhřezy plotének, obezita a stres.
Nejvíce se projevují bolesti v krční a bederní krajině, které jsou mechanicky nejvíce
namáhány. Základní příčinou je nedostatek pohybu, ochablé svalstvo břicha a zad a vadné
držení těla. Při delším setrvávání v nevhodné pracovní poloze (např. dlouhé sezení, déle
trvající předklon) jsou svaly a vazy páteře namáhány. Při nekomfortním pocitu reagujeme
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změnou polohy, protažením šíje či beder. Důležitější je však změna našich pracovních
návyků, úprava pracovního prostředí atd. Pokud takto zatěžujeme

páteř dlouhou dobu,

vznikne trvalejší bolest, která nás zavede k praktickému lékaři. Obstřik nebo léky nejsou
řešením. Aktivní přístup řešení problému je systematická práce s vlastním tělem. Porucha
struktury páteře nebo přenesená bolest se vyskytuje pouze u 15 % případů bolestí
promítajících se do páteře. Zde je důležité vyšetření specialistou a řešení obtíží dle výsledků.
ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE
Pracovní stůl a židle: Výška desky nad podlahou: muži 70 cm, ženy 65 cm; proměnlivá
62 – 82 cm. Dostatečně velká plocha stolu, povrch matný, snadno čistitelný, oblé hrany.
Podložka (opěrka) pro nohy. Pracovní sedadlo: proměnlivá výška sedáku v rozmezí
38 – 50 cm. Zádová opěrka, možnost změny sklonu [4,5]

Obrázek 1: Ergonomie sedu u PC [6]
Pracovní prostor: Úhel nadloktí – předloktí, horní a dolní části nohou větší než 90°,
výška střední řádky na klávesnici ve výšce lokte při úhlu předloktí a nadloktí 90°. Pracovní
stůl a obrazovku umístit tak, aby v zorném poli nebyly nedostatečně odstíněná okna či jiné
zdroje jasů (svítidel, stěn apod.); [4,5]
Obrazovka a klávesnice: Možnost měnit sklon a otáčení monitoru, rovnoměrný jas po
celé ploše (rozdíl mezi jasem středu okraji max. 1 : 1,7), min. výška znaků 3 mm. Klávesnici
umístit na podložce, která je pod rovinou stolu asi o 3 – 5 cm. Při častém používání
klávesnice zvolit tzv. ergonomickou, tj. lomenou klávesnici a vzdálenost mezi předním
okrajem klávesnice a hranou stolu asi 10 cm; [4,5]
Při správném (korigovaném) sedu je krční páteř protažena, ramena uvolněna, kolena mírně
od sebe, chodidla pevně na podložce. Nejčastější chybou je monitor – umístěný příliš vysoko,
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nízko, asymetricky. Klávesnice – příliš vysoko, nízko, chybí možnost opěry zápěstí a myš –
příliš vysoko nebo daleko.[3]
ZÁSADY SPRÁVNÉHO DRŽENÍ TĚLA
Vyvážená poloha hlavy a krku. Hmotnost hlavy je cca 5 kg. Pokud je šíje skloněná,
zavěsíme hlavu do šíjového svalstva. Následně nastává únava svalstva, které reaguje
bolestivým spasmem. Pokud je střed hlavy vertikálně nad středem páteře je hlava vyvážená,
šíjové svalstvo není přetěžováno. Ramena rozložena volně do široka, stažena dolů od uší,
lopatky zasunuty po páteři dolu. Lehce podsazena pánev, zatažené břicho. Kolmice od
zevního zvukovodu prochází středem kyčelního kloubu a zevním kotníkem [1]

Obrázek 2: Důsledky nesprávného sedu [6]
Při předsunutém postavení hlavy dojde ke zvýšenému napětí v šíjovém
svalstvu, bolesti hlavy a bolesti šíje. Postavení ramen v protrakci, zkrácené prsní svaly,
ochablé mezilopatkové svalstvo a tím zvýšená hrudní kyfóza (hrb) způsobí bolest pod
lopatkami. Zvýšená bederní lordóza, ochablé břišní svalstvo, zádové svalstvo ve zvýšeném
napětí se projeví většinou bolestí v bedrech. Pánev posunuta vpřed, lehká semiflexe
(pokrčení) v kyčelních a koleních kloubech, ochablé hýžďové svaly, zkrácené ohybače kyčle
se promítne bolestí v bedrech a tříslech.[1]
Tělo není stroj, vyměnit lze jen určité části (např. kyčle, kolena), páteř jako celek
vyměnit nelze. S narůstajícím věkem se obratle a ploténky na páteři opotřebovávají, tomuto
opotřebení se musíme přizpůsobit. Zhruba do 30 let věku tělo snese prakticky jakoukoliv
zátěž, po třicítce však vyžaduje pravidelný servis (pro naše záda to znamená pravidelné
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cvičení + masáže zádového svalstva). V životě není nic zadarmo! Na vlastní tělo, aby
nebolelo a vypadalo podle našich představ, je nutno vydat hodně úsilí a něco peněz. Pokud
nenajdeme rovnováhu mezi prací a odpočinkem, zhroutí se naše tělo i duše!
Desatero školy zad
1. Drž se vzpříma, 2. Pravidelně opravuj své držení těla, 3. Co nejvíce se pohybuj,
4. Denně trénuj hybný systém, 5. Odlehčuj svá záda, 6. Nezapomínej na udržování svalové
rovnováhy, 7. Seď co nejméně a když už sedíš, tak dynamicky, 8. Zařazuj při práci
odlehčující a odpočinkové cviky, 9. Vychovávej své děti podle školy zad, 10. Zvedej břemena
hlavou, nejen tělem. [3]
Biomechanické změny během flexe: Při flexi je meziobratlová ploténka komprimována
vpředu a zadní anulus je napínán – posun nukleu pulposu dozadu. Dochází k prodloužení
páteřního kanálu, napětí míchy a periferního nervového systému. Intradiskální tlak, měřený v
nukleus pulposus, vzroste o 80 % při plné flexi [2]
Biomechanické změny během extenze: Při extenzi je ploténka komprimována vzadu
a anulus je napínán vpředu. Pohyb je spojen s přiblížení spinózních výběžků a s přiblížením
kloubních plošek. Extenze způsobuje posun nukleu pulposu dopředu, zužuje rozměr páteřního
kanálu a intervertebrálních otvorů. Tlak v nukleu se snižuje na 35 %. [2]
BŘEMENO
Neexistuje přesná hranice pro hmotnost břemene, která je bezpečná – břemeno o váze
20–25 kg je pro většinu lidé těžké. Pokud je břemeno příliš velké, není možné řídit se
základními pravidly pro zvedání a nošení břemen – tj. mít břemeno co nejblíže tělu; tak se
svaly rychleji unaví. Je-li břemeno obtížně uchopitelné může to vyústit v upuštění předmětu
a způsobení úrazu např. břemena s ostrými hranami nebo obsahující nebezpečné materiály.
Na těžko dosažitelné předměty je nutné natahovat ruce, naklánět či vytáčet trup, což vyžaduje
větší svalovou námahu. Jeho tvar nebo velikost může bránit pracovníkovi ve výhledu, a tak
zvyšovat možnosti uklouznutí/klopýtnutí, upadnutí nebo nárazu. Přenášení nesouměrných
nebo vratkých břemen vede k nerovnoměrnému zatížení svalů a k únavě, protože těžiště
předmětu je jinde, než se nachází střed pracovníkova těla. [2,3]
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Obrázek 3: Zvedání břemen [7]
Správné manipulační techniky: Než budete zvedat břemeno, musíte si úkol
naplánovat a připravit. Ujistěte se, že víte, kam jdete. V prostoru, ve kterém se pohybujete,
nejsou žádné překážky. Břemeno dobře držíte, břemeno ani držadla nekloužou. Pokud zvedáte
břemeno společně s někým dalším, oba víte, co máte dělat. Obkročte břemeno, přičemž
budete mít tělo nad ním (pokud to nelze provést, pokuste se tělem přiblížit co nejblíže
břemenu). Při zvedání používejte svaly na nohou. Narovnejte záda. Přitáhněte břemeno co
nejblíže k tělu. Zvedněte břemeno a neste ho s napnutýma rukama směřujícíma dolů. [1,3]
Při sunutí a tahání je důležité, aby se sunutí a tahání provádělo využitím váhy
vlastního těla; při sunutí se nakloňte dopředu, při tahání dozadu. Je nutné se dobře zapřít
o podlahu, až se budete naklánět dopředu/dozadu (vyvarovat se ohýbání a vytáčení zad).
Manipulační zařízení musí mít madla/držadla, aby při použití síly jste mohli využít rukou;
držadla by měla být ve výši mezi rameny a pasem, pro zaujmutí neutrální pracovní polohy.
Důležité jsou i pevné, rovné a čisté podlahy.[1,3]
Hygienické limity dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění a Vyhlášky
č. 288/2003 Sb. Limit pro muže při občasném zvedání a přenášení je 50 kg, při častém
zvedání a přenášení 30 kg, při práci v sedě 5 kg. Kumulativní hmotnost 10 000 kg za 8-hod.
pracovní dobu. Pro ženy je dán limit při občasném zvedání a přenášení 20 kg, při častém
zvedání a přenášení 15 kg, při práci v sedě 3 kg. Kumulativní hmotnost 6 500 kg za 8-hod.
pracovní dobu.
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Obrázek 4: Realita v praxi [8]

Obrázek 5: Realita v praxi [9]

POUŽITÁ LITERATURA
[1] KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 2009. ISBN
9788072626571.
[2] MCKENZIE, Robin. Léčíme si záda sami. 2., přeprac. vyd. Překlad Simona Šeclová,
Eva Nováková. [Praha: McKenzie Institute Czech Republic], 2011. ISBN 978-80904693-1-0.
[3] RAŠEV, Eugen. Škola zad. 1992. libertas, 1992. ISBN 80-900272-6-1.
[4] http://slideplayer.cz/slide/5581882/
[5] http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2015/12/pupr_ergonomie.pdf
[6] https://www.google.cz/search?q=spr%C3%A1vn%C3%BD+sed&biw=1366&bih=630
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiswaSeq7XPAhWCPhQKH
ZZtC9sQ_AUIBigB#imgrc=mBRg0IReDCBxuM%
[7] https://www.google.cz/search?q=spr%C3%A1vn%C3%BD+sed&biw=1366&bih=630
&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwiswaSeq7XPAhWCPhQKH
ZZtC9sQ_AUIBigB#tbm=isch&q=zved%C3%A1n%C3%AD+b%C5%99emen
[8] http://storage.pozary.cz/2012/10/uz507d5252dc35a/obr507fa76e96ed6/1200x900.jpg
[9] http://www.hzsmsk.cz/wpimages/A-udalosti/Mittal4sanitka.jpg

50

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ OCHRANY PRACOVNÍKŮ PŘI MANIPULACI
S OTEVŘENÝMI ZÁŘIČI NA ZÁKLADĚ EXPERIMENTÁLNÍCH
A VÝPOČETNÍCH METOD
ENSURING RADIATION PROTECTION OF WORKERS DURING
THE MANIPULATION WITH UNSEALED SOURCES BASED
ON EXPERIMENTAL AND COMPUTATIONAL METHODS
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Abstrakt: Během manipulace s otevřeným zářičem jsou nejvíce exponovanou částí těla ruce,
které přichází do těsného kontaktu se zářičem. Ozáření rukou je značně nehomogenní a určení
místa vyznačujícího se maximální dávkou tak není snadné, neboť tuto polohu nelze dopředu
stanovit. Pro přesnější lokalizování maximální expozice rukou lze využít experimentální
postupy založené na měření pomocí termoluminiscenčních dozimetrů. Tyto dozimetry jsou
umístěny na povrchu ruky v místech, kde se očekává větší ozáření a v místech, kde se rutinně
nosí prstový dozimetr. Dalším způsobem je použití výpočetních metod, např. metody Monte
Carlo, během které není nutná manipulace se zářičem. Na základě získaných hodnot
z experimentálních měření i simulací pak lze provést odpovídající kroky vedoucí
k minimalizaci radiační zátěže rukou pracovníků.
Klíčová slova: radiační ochrana, otevřený zářič, termoluminiscenční dozimetr, ozáření kůže,
metoda Monte Carlo
ÚVOD
V několika publikacích již bylo poukázáno na fakt, že v některých případech
pracovníků nukleární medicíny může ozáření kůže rukou dosáhnout vyšetřovací úrovně
či dokonce dávkového limitu [1 - 8]. Dávkový limit je v tomto případě stanoven pomocí
veličiny ekvivalentní dávka na kůži, která je aproximována pomocí měřitelné veličiny osobní
dávkový ekvivalent Hp(0,07). Významná radiační zátěž rukou vzniká především při
nestandardních úkonech (odchylky od předepsaného pracovního postupu, tzv. rizikové úkony)
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během přípravy a aplikace pozitronových radiofarmak značených radionuklidem 18F, ale také
radiofarmak používaných k terapii (např.

131

I-NaI). Protože jsou tato ozáření nehomogenní

a závisí na mnoha faktorech (osobitém pracovním postupu pracovníka, době praxe,
technologickém vybavení pracoviště aj.), je stanovení radiační zátěže kůže ruky složité.
V běžné praxi se pro stanovení radiační zátěže rukou používají prstové dozimetry, které
jsou nošeny na ruce (kořenech prstů), u níž se předpokládá větší ozáření. Jelikož se lokální
maximum ozáření nachází nejčastěji na konečcích prstů (především na ukazováku) [1],
mohou prstové dozimetry podávat podhodnocenou informaci. Z tohoto důvodu mohou být pro
přesnější lokalizaci maximálního ozáření rukou použity i jiné metody, např. radiační
mapování pomocí sady termoluminiscenčních dozimetrů (TLD) rozmístěných na několika
místech ruky - především tam, kde se předpokládá větší expozice či v místech, kde se nosí
prstové dozimetry. Další možností, jak určit radiační zátěž rukou, je použití výpočetních
metod, pomocí kterých se simuluje aktuální rizikový úkon ozáření ruky (např. metoda Monte
Carlo). Při této metodě není zapotřebí manipulace se zdrojem záření. Na rozdíl od
experimentální metody s TLD lze pomocí Monte Carlo simulací určit místo maximální
ozáření i mimo skórovací místa.
MATERIÁL A METODIKA
Na vybraných pracovištích poskytujících terapii

131

I-NaI probíhalo radiační mapování

pomocí speciálních rukavic, na kterých byly umístěny v pozicích A – K (Obrázek 1)
termoluminiscenční dozimetry.

Obrázek 1: Umístění termoluminiscenčních dozimetrů (vlevo – hřbetová strana ruky, vpravo
– dlaňová strana ruky)
Rukavice s TLD byly nošeny pouze v případech, kdy pracovník manipuloval
s radiofarmakem. Sledovány byly skupiny pracovníků, kteří radiofarmakum připravovali či jej
aplikovali. Po skončení několikadenního měření byly rukavice s TLD pracovníkovi odebrány
a TLD byly vyhodnoceny. Hodnoty osobního dávkového ekvivalentu Hp(0,07) byly následně
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vztaženy na množství aktivity, se kterou daný pracovník během měření manipuloval.
Následně bylo stanoveno maximální lokální ozáření kůže ruky.
Při manipulaci s radiofarmaky byly pořízeny videozáznamy, pomocí kterých byly
identifikovány rizikové úkony. Obrázek 2 ilustruje rizikový úkon při přenosu kelímku
s radiofarmakem

131

I-NaI, jehož geometrie byla podkladem pro výrobu fyzikálního fantomu

ruky (Obrázek 3). CT snímek fyzikálního fantomu ruky byl podkladem pro simulaci
voxelového fantomu metodou MCNPX [9]. Obrázek 4 znázorňuje voxelový fantom ruky
držící kelímek s 131I-NaI 2 cm nad hladinou v řezu bříškem ukazováku, na kterém se
předpokládá místo maximálního ozáření. Lokální ozáření kůže bylo určeno depozicí energie
ve válcovém objemu povrchové části kůže o tloušťce 0,07 mm a ploše 1 cm2. Při MCNPX
výpočtu byla vzata v úvahu část geometrie, kdy pracovník držel nádobu s radiofarmakem bez
stínění 2 cm nad hladinou roztoku

131

I-NaI (horní okraj nádoby) a dále pak 2 cm pod

hladinou.

Obrázek 2: Rizikový úkon

Obrázek 3: Fyzikální fantom
rizikového úkonu

Obrázek 4: Voxelový fantom
rizikového úkonu

VÝSLEDKY A ZÁVĚR
Na základě naměřených hodnot v rámci experimentů pomocí TLD lze říci, že
v některých případech při přípravě a podání roztoku

131

I-NaI

může dojít k překročení

vyšetřovací úrovně (150 mSv/rok) i dávkového limitu (500 mSv/rok).
Při Monte Carlo výpočtech bylo zjištěno, že při držení plastové nádoby s roztokem
131

I-NaI pod úrovní hladiny radiofarmaka mohou být konečky ukazováku, prostředníku

a prsteníku zvýšeně ozářeny (až o faktor 4) oproti situaci, kdy je totožná nádoba uchopena
přibližně 2 cm nad hladinou radiofarmaka. Radiační zátěž celé ruky (od konečků prstů po
zápěstí) při uchopení nádoby s radiofarmakem pod hladinou radiofarmaka je větší o faktor
2,5 oproti situaci, kdy je nádoba držena za horní okraj.
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Z dosažených výsledků v rámci této práce, ale i výsledků jiných studií na stejnou
problematiku je patrné, že v běžné praxi dochází při manipulaci s radiofarmaky
k nehomogennímu ozáření kůže ruky. V některých případech může docházet k těsnému
přiblížení ruky s nestíněným zářičem. Z tohoto důvodu je v těchto situacích, kdy se
z provozních důvodů nepoužívají ochranná stínění (např. nádoby s roztokem

131

I-NaI),

doporučeno aplikovat jiné metody radiační ochrany, především pak dodržování patřičné
vzdálenosti od zářiče (např. použití manipulačních pomůcek) nebo zvolení vhodné geometrie
rizikového úkonu (např. uchopení nádoby s radiofarmakem za jeho horní okraj).
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EVAKUACE OBYVATELSTVA ZE ZÓNY HAVARIJNÍHO
PLÁNOVÁNÍ JEDERNÉHO ZAŘÍZENÍ
EVACUATION OF POPULATION IN EMERGENCY PLANNING
ZONES OF NUCLEAR FACILITIES
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Abstrakt: Evakuace je spolu s varováním, ukrytím a nouzovým přežitím obyvatelstva včetně
dalších opatření vedoucí k ochraně života, zdraví a majetku jedním z úkolů ochrany
obyvatelstva. Evakuace je po-važována za nejúčinnější a zároveň nejrozšířenější opatření,
které se provádí při ochraně obyvatel-stva před případnými následky hrozících nebo
vzniklých mimořádných událostí. Toto opatření se vztahuje na veškeré obyvatelstvo v místech
ohrožených mimořádnou událostí kromě osob, které se budou podílet na záchranných pracích,
na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodklad-nou činnost. Přednostně se plánuje
evakuace pro vybrané skupiny obyvatelstva.
Zvažují se dvě možné formy provedení evakuace, a to forma evakuace bez ukrytí nebo
s ukrytím. Evakuací bez ukrytí se míní tzv. přímá evakuace (neuvažuje se předchozí ukrytí
obyvatelstva). Tato varianta evakuace se předpokládá v případě poruchy na technologickém
zařízení, jež může vést ke vzniku radiační havárie. Tento způsob evakuace je velmi málo
pravděpodobný z řady důvodů (např. náročnost a nákladnost na její provedení). Evakuace
s ukrytím se plánuje pro případ vzniku radiační havárie a to až po předchozím ukrytí.
Evakuace se bude provádět až po snížení rizika prvotního nebezpečí ozáření osob
z radioaktivního oblaku. Na základě výsledků radiační situace vydá Státní úřad pro jadernou
bezpečnost doporučení k provedení evakuace. Předpokládá se její provedení z celé vnitřní
zóny havarijního plánování a pouze z určených sektorů vnější zóny havarijního plánování dle
výsledků monitorování radiační situace. Evakuace v poúnikové fázi vyžaduje provedení
dekontaminace osob a techniky včetně jejich monitorování.
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Z výsledků dotazníkového šetření realizovaného v rámci Bezpečnostní výzkumu
Ministerstva vnitra České republiky VG20132015122 „Ochrana obyvatelstva v závislosti na
diferenciaci populace“ se prokázaly jisté zvláštnosti v chování obyvatelstva v případě jejich
evakuace. Příspěvek pojednává o předpokládaných způsobech chování obyvatelstva v zóně
havarijního plánování jaderných zařízení v případě vzniku mimořádné události.
Klíčová slova: evakuace, plánování evakuace, zvláštnosti chování obyvatelstva, zóna
havarijního plánování
ÚVOD
Za účelem snižování hrozeb na území České republiky vyhlásilo Ministerstvo vnitra
České republiky Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 – 2015. Do třetí
veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích byl přijat i projekt
Zdravotně sociální fakulty, Katedry radiologie, toxikologie a ochrany obyvatelstva Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích. Řešitelský tým je složen z odborníků ze Zdravotně
sociální fakulty Jihočeské univerzity a HZS ČR, který je hlavní spoluřešitelskou institucí.
Cíle projektu
1. Analýza současného stavu plánování evakuace ze zón havarijního plánování
jaderných elektráren Temelín a Dukovany v závislosti na diferenciaci populace
a připravenosti obyvatelstva na případné narušení funkčnosti kritické infrastruktury.
2. Navržení nové metodiky plánování evakuace spolu se začleňováním nových
aspektů zdravotnického zabezpečení.
3. Navržení manuálů obyvatelstvu pro jejich postup ke zvládnutí mimořádné události
s narušením kritické infrastruktury v kontextu s etickými otázkami. (1)
Etapy výzkumu
První etapa se zabývala vyhodnocením současného stavu havarijního plánování
v zónách havarijního plánování jaderných elektráren Temelín a Dukovany a posouzením
provázanosti evakuace se zdravotnickým zabezpečením. Dále provedením rozboru a analýzy
vnějších havarijních plánů a traumatologických plánů jaderných elektráren. Zásadní výsledky
výzkumu o znalosti doporučených způsobů chování obyvatelstva při vzniku radiační
mimořádné události vycházeli z realizovaného dotazníkového šetření.
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Druhá etapa výzkumu spočívá ve zpracování edukačních materiálů pro členy orgánů
odpovědných za havarijní a krizovou připravenost a pro zdravotnický personál. Pro
obyvatelstvo budou zpracovány příručky o doporučených způsobech chování v případě
narušení kritické infrastruktury.
Ve třetí etapě budou zjištěné výsledky zapracovány do metodiky plánování evakuace
obyvatelstva ze zón havarijního plánování. Ve spolupráci s MV-generálním ředitelstvím HZS
ČR bude připraven návrh na organizaci modelového cvičení k ověření funkčnosti plánované
evakuace obyvatelstva. (1)
Za účelem omezení účinků mimořádné události na životy a zdraví obyvatel jsou
přijímána ochranná opatření. Volba přijímaných ochranných opatření závisí na povaze
události a délce jejího trvání. V případě vzniku radiační mimořádné události jsou s ohledem
na včasnost jejich zavedení rozlišována tzv. neodkladná ochranná opatření (ukrytí, jódová
profylaxe a evakuace) a následná ochranná opaření (dočasné nebo trvalé přesídlení, regulace
požívání možných kontaminovaných potravin a zdrojů vody, regulace používání
kontaminovaných krmiv). (2-5)
Zohledňujícím kritériem pro jejich přijetí je jejich optimalizace a přínos. Ochranná
opatření se provádí tehdy, pokud jsou odůvodněna přínosem, který převyšuje náklady na
opatření a škody jimi způsobené. Pro přijetí ochranných opatření dále platí jejich
optimalizace, to znamená, že přijatá opatření svou formou, rozsahem a dobou trvání musí
přinést rozumně dosažitelný přínos.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
považuje za výchozí nástroj pro rozhodování o zavedení těchto ochranných opatření
tzv. směrné hodnoty zásahových úrovní efektivních eventuálně ekvivalentních dávek a úrovně
absorbovaných dávek v jednotlivých tkáních a orgánech. Přijetí neodkladných ochranných
opatření se považuje vždy za odůvodněné, pokud by předpokládané ozáření jakéhokoliv
jedince mohlo vést k bezprostřednímu poškození jeho zdraví. (6, 7)
MATERIÁL A METODIKA
Jedním z cílů realizovaného Bezpečnostního výzkumu bylo zjistit způsoby chování
obyvatelstva žijícího v zóně havarijního plánování jaderných elektráren při vzniku radiační
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havárie a jejich informovanost o problematice mimořádných událostí. Objektem průzkumu
byl reprezentativní vzorek obyvatel žijících v těchto zónách havarijního plánování.
V této souvislosti je nutné uvést, že zóna havarijního plánování JE Temelín se dělí na
2 části, a to vnitřní zasahující do vzdálenosti 5 km od středu 1. bloku jaderné elektrárny (žije
v ní 9 519 obyvatel) a vnější, která zasahuje do vzdálenosti 13 km a je dělena na sektory (žije
v ní 17 482 obyvatel). V zóně havarijního plánování JE Dukovany je situace rozdílná; ZHP je
rozdělena na 3 pásma, a to vnitřní zasahující rovněž do vzdálenosti 5 km od středu 1. bloku
jaderné elektrárny (žije v ní 5 883 obyvatel), střední v rozmezí 5 – 10 km, která se dělí na
sektory (žije v ní 10 345 obyvatel) a vnější v rozmezí 10 – 20 km (žije v ní 84 882 obyvatel).
Výběr a použití vhodné metody induktivní statistiky se odvíjí od typu statistických dat.
Při dostatečně velkých souborech (n > 30) je většina testů na podmínku normality poměrně
málo citlivá. Protože však některé testy splnění podmínky normality vyžadují, byl k testování
použit Test dobré shody (chí-kvadrát test) , který je jedním z nejpoužívanějších testů
normality dat.
Test dobré shody (chí-kvadrát test) je metoda umožňující ověřit, zda má náhodná
veličina určité předem dané rozdělení pravděpodobnosti. Test dobré shody testuje shodu
očekávaných a skutečných četností v oboru možných hodnot.
Výsledky dotazníkového šetření byly testovány chí-kvadrát testem pro kontingenční
tabulku. Byla testována nulová hypotéza H0, která říká, že posuzované dva znaky A, B jsou
nezávislé. Jako testovací kritérium byla použita statistika, která je dána vztahem:
r

s

G  

(nij  n´ij ) 2

i 1 f 1

n´

ij

Testovací statistika chí-kvadrát má chí-kvadrát - rozdělení s počtem stupňů volnosti
s= (m-1)(n-1). Testovanou hypotézu H0 zamítneme na hladině významnosti α = 5 %
(0,05), jestliže je hodnota testovacího kritéria χ2 < χ2 α . Kritickou hodnotu χ2 α najdeme ve
statistických tabulkách. (8)
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VÝSLEDKY A DISKUZE
Chování obyvatelstva při zaznění signálu Všeobecná výstraha
Na otázku „Co uděláte při zaznění signálu Všeobecná výstraha?“ odpovědělo celkem
1022 oslovených osob žijících v zónách havarijního plánování. Pouze 625 respondentů
označilo správnou odpověď „Ukryji se ve zděné budově, zapnu rozhlas nebo televizi a řídím
se pokyny odpovědných orgánů“.
Obyvatelstvo není dostatečně informováno o skutečnostech, které jsou stěžejní pro
jejich chování v případě vzniku mimořádné události. Neinformovanost obyvatelstva
poukazuje na nízký zájem obyvatelstva o danou problematiku. Obyvatelstvo nevyhledává
z vlastní iniciativy informace o možném nebezpečí. Na hladině významnosti 5 % nulovou
hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků nezamítáme. Nedostatečná informovanost
respondentů na způsob chování při zaznění varovného signálu se potvrdila v obou zónách
havarijního plánování. Tzn. názory respondentů na způsob chování při zaznění varovného
signálu nezávisí na zóně havarijního plánování.
Je nutné předpokládat, že obyvatelstva nezná doporučené způsoby chování při vzniku
mimořádných událostí a krizových situací. Budou se stavět do role pasivní entity, zcela
závislé na činnosti orgánů krizového řízení a složek integrovaného záchranného systému.
Posouzení současné potřeby dopravního zabezpečení evakuace
Při posuzování dopravního zabezpečení evakuace jsou důležitá dvě hlediska. Prvním
je zabezpečení dostatečného množství dopravních prostředků pro evakuaci obyvatelstva.
Druhým je použití vhodných dopravních prostředků, které budou odpovídat potřebám
vybraných skupin obyvatelstva, zejména osobám zdravotně postiženým.
Dle vyhlášky Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů
ochrany obyvatelstva, v platném znění, dopravní zabezpečení evakuace zajišťuje zpracovatel
evakuačního plánu ve spolupráci s příslušným orgánem veřejné správy. Za tímto účelem jsou
smluvně zajištěni autodopravci, kteří budou na základě výzvy operačního a informačního
střediska HZS kraje zajišťovat hromadnou přepravu osob.
Při plánování dopravního zabezpečení evakuace se vychází z předpokladu, že 40-60 %
obyvatelstva využije k evakuaci vlastní dopravní prostředek, pro zbylé obyvatelstvo je
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plánován řízený odvoz prostřednictvím smluvně zajištěných autodopravců, popř. složkami
IZS.
Za velmi diskutované patří stanovení počtu osob, které by k evakuaci využily namísto
smluvně zajištěných hromadných dopravních prostředků vlastní dopravní vozidla.
S očekávaným vývojem je pravděpodobné, že osoby by k evakuaci využily vlastních
dopravních prostředků bez požadavků a nároků na dopravu organizovanou orgány
zajišťujícími evakuaci.
Validní odhad počtu osob, které by k evakuaci namísto hromadných dopravních
prostředků využily vlastní vozidla, má významný dopad zejména z pohledu dopravní situace
na evakuačních trasách. Pro předcházení kolapsům na těchto trasách by bylo vhodné v co
nejvyšší míře využít hromadné dopravní prostředky.
V zóně havarijního plánování se mohou vyskytovat osoby, zejména osoby zdravotně
postižené, které nebude vhodné dokonce i možné evakuovat běžnými hromadnými
dopravními prostředky. V současné době není havarijní dokumentací (Vnější havarijní plán
JE Temelín a Plánu evakuace JE Temelín) jasně stanoven způsob, jakým bude evakuace
těchto osob řešena. Celou věc komplikuje skutečnost, že nejsou známy počty zdravotně
postižených osob, druh a míra jejich postižení.
Tyto informace jsou nezbytné pro stanovení vhodných dopravních prostředků
a způsobu asistence při evakuaci, která se bude odvíjet od daného zdravotního postižení.
Na otázku „Využil/a byste k evakuaci vlastní (osobní nebo užitkový) automobil?“
odpovědělo celkem 1020 oslovených osob žijících v zónách havarijního plánování.
670 respondentů označilo odpověď „ano“, zbylých 350 pak odpovědělo „ne“.
Cílem tohoto šetření bylo provést odhad počtu osob v zónách havarijního plánování
jaderných zařízení, které by k evakuaci využily namísto hromadných dopravních prostředků
vlastní dopravní prostředky, aktualizovat tak poměr samoevakuace a řízené evakuace
a porovnat jednání obyvatelstva v zónách havarijního plánování JE Temelín a JE Dukovany.
Na hladině významnosti 5 % nulovou hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků
nezamítáme. Tzn. rozdílnost odpovědí respondentů, zda by k evakuaci využili vlastní (osobní
nebo užitkový) automobil nezávisí na zóně havarijního plánování. Z výsledků je patrný
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předpoklad, že obyvatelstvo využije vlastních dopravních prostředků namísto smluvně
zajištěných.
Způsob, jakým by respondenti ze zóny havarijního plánování postupovali při evakuaci
Na otázku, jakým způsobem by se v případě radiační havárie evakuovali odpovídalo
1021 respondentů následujícím způsobem. 232 respondentů by využilo vlastní osobní
(dodávkový) automobil a opustili ihned oblast po vlastní ose před vydáním souhlasu (pokynu)
orgánů zabezpečujících evakuaci; 381 respondentů by využilo vlastní osobní (dodávkový)
automobil a opustilo oblast po vlastní ose, ale až na pokyn orgánů zabezpečujících evakuaci;
376 respondentů by opustilo ohrožené místo organizovaně dopravními prostředky (autobusy),
které zajistí orgány zabezpečující evakuaci a 32 respondentů by se odmítlo evakuovat.
Na hladině významnosti 5 % nulovou hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků
zamítáme a přijímáme hypotézu alternativní (Ha), která nám říká, že zde určitá závislost
existuje. Způsob evakuace obyvatelstva v jednotlivých zónách havarijního plánování se bude
lišit.
Znalost evakuačních tras do přijímacího střediska přes místo dekontaminace
Na otázku, zda při evakuaci vlastním dopravním prostředkem jsou respondenti
seznámeni s evakuačními trasami, které vedou do přijímacího střediska přes místo
dekontaminace odpovědělo 673 respondentů. Z toho 525 respondentů nezná evakuační trasy
vůbec; 48 pouze do místa dekontaminace; 49 pouze do přijímacího střediska a 51 zná trasu do
místa dekontaminace a přijímacího střediska, kde mu bude stanoveno přesné místo
náhradního (nouzového) ubytování.
Na hladině významnosti 5 % nulovou hypotézu (H0) o nezávislosti jednotlivých znaků
zamítáme a přijímáme alternativní hypotézu (Ha), která nám říká, že zde určitá závislost
existuje. Tzn. znalost evakuačních tras respondentů se liší v závislosti na zóně havarijního
plánování.
ZÁVĚR
Mezi významné části našeho života patří kvalitní systém ochrany obyvatelstva, který
je vytvářen státem pro zabezpečení ochrany životů, zdraví, majetku a životního prostředí.
Systém opatření ochrany obyvatelstva slouží k minimalizaci dopadů mimořádných událostí
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a krizových situací a je tvořena systémem organizačních, technických, právních a dalších
opatření. V každé rozvinuté zemi je žádoucí existence takového systému. Ani Česká republika
není výjimkou.
Významným pilířem ochrany obyvatelstva je krizové řízení, které se aplikuje, jak ve
fázi preventivní, zvané plánování, tak ve fázi plných klinických projevů krize, fázi kdy
mimořádná událost přeroste v tzv. krizovou situaci. Fáze preventivní je důležitá jak pro
přípravu orgánů státní správy a samosprávy, tak pro přípravu právnických a fyzických osob.
V této části dochází k nejdůležitějším přípravným úkonům. Vytváří se havarijní a krizové
plány, které zohledňují všechny události v kraji. Plánuje se jejich řešení a podíl zapojení
jednotlivých subjektů, jako jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby a fyzické osoby.
Článek pojednává o problémech, se kterými se mohou orgány krizového řízení setkat,
během plánování a přípravy na mimořádné události a krizové situace při aplikaci evakuace
jako části ochrany obyvatelstva.
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CURRENT TRENDS IN BIODOSIMETRY AND ITS APPLICATION
IN MILITARY MEDICINE
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Abstrakt: V současné době je biodozimetrie rychle se rozvíjejícím oborem radiobiologie.
Biodozimetrie se při radiačních událostech či rozsáhlých užití jaderných zbraní stává
důležitým prostředkem hodnotící rozsah události a umožňuje tak optimalizaci intervence
integrovaného záchranného systému a predikci následků události. Ionizující záření mění
strukturu, funkci a syntézu nukleových kyselin, čímž způsobuje nevratné změny a poškození.
Ke kvantifikaci těchto poškození slouží základní biodozimetrické metody jako ukazatelé
zpětného odečtu obdržené dávky. Článek podává přehled nejběžnějších aplikací používaných
v klinickém výzkumu i praxi. Je zaměřen jak na standardní cytogenetické testy, tak na nové
trendy a možnosti biodozimetrie se zaměřením na oblast vojenské medicíny. Průtoková
cytometrie se stala nenahraditelnou v klinické medicíně a v současné době se zvažuje její
využití i v oblasti polního zdravotnického systému. Další metodou, která se jeví jako velmi
perspektivní pro detekci poškození způsobené ionizujícím zářením a tím stanovení zpětného
odečtu obdržené dávky, je elektrochemická analýza nukleových kyselin. Ta představuje
novou, dosud méně používanou alternativu k dosavadním metodám a hlavním očekáváním je
zpřesnění výsledků a zkrácení doby analýzy.
Klíčová slova: biodozimetrie, ionizující záření, poškození DNA, průtoková cytometrie,
elektrochemická detekce
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ÚVOD
Rostoucí počet rizikových režimů vlastnících nukleární zbraně a možnost teroristických
útoků špinavými bombami vytváří nová rizika pro všechny státy tak, jak dochází ke změně
bezpečnostního prostředí celého světa. Na rozdíl od situací, při kterých lze expozici osob
ionizujícímu záření předpokládat a tedy i cíleně měřit dávku ozáření například osobními
dozimetry, úroveň náhodného a nepředvídatelného ozáření, ke kterému dochází při nehodách
a útoku zbraněmi emitujícími ionizující záření, lze určovat pouze ex post a to na základě
měření poškození tkání a buněk ozářeného organismu. Protože ionizující záření vyvolává
poškození základních stavebních kamenů buněk, jejich genetické informace a v konečném
důsledku i buněk samotných, je předpoklad, že absorbovaná dávka je úměrná rozsahu
poškození organizmu. Z tohoto předpokladu vycházejí současné radiobiologické metody
zaměřené na kvalifikovaný, zpětný odhad obdržené dávky záření, kterému byl suspektně
ozářený jedinec vystaven. Z praktického hlediska jsou na metodu radiobiologického určení
dávky kromě co největší přesnosti kladeny i další požadavky jako jsou dostupnost
analyzovaného materiálu a hlavně rychlost stanovení.
1.

Klasické biodozimetrické postupy
Biodozimetrie zahrnuje cytologické metody, sloužící především k monitorování

krevního

obrazu

a

cytogenetické

metody,

které

jsou

zaměřeny

na

přítomnost

chromozomových aberací v lymfocytech [1]. V důsledku působení ionizujícího záření na
organizmus nastávají také změny ve struktuře DNA a tím dochází ke vzniku
chromozomových aberací [2]. V současné době je za zlatý standard biodozimetrických metod
považován test dicentrických chromozomů. Dicentrické chromozomy jsou nestabilní
chromozomové aberace vznikající fúzí dvou fragmentů chromozomu, přičemž vzniká
chromozom se dvěma centromerami. Běžně užívanou cytogenetickou metodou je také
stanovení počtu mikrojader, který je z hlediska náročnosti jednodušší než test dicentrických
chromozomů. Mikrojádra jsou fragmenty chromozomů, které zůstávají volně v cytoplazmě,
místo přechodu do dceřiných jader [3, 4]. Sledování zastoupení dicentrických chromozomů
v jádrech periferních lymfocytů je tak jednou z hlavních metod klasické biodozimetrie, podle
které je možné zpětně stanovit obdrženou dávku ionizujícího záření. Odebraná periferní krev
je stimulována fytohemaglutinem, který způsobí replikaci DNA a nastartuje buněčné dělení,
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při kterém jsou pozorovány chromozomální abnormality. Případné změny jsou pak
pozorované v optickém mikroskopu [2].
2.

Průtoková cytometrie
Průtoková cytometrie patří mezi laboratorní metody umožňující rychlou analýzu buněk

na základě jejich optických a fluorescenčních vlastností. Je využívána zejména na stanovení
povrchových i vnitřních antigenů buněk periferní krve, tělních tekutin a tkání. Specifické
antigeny jsou detekovány monoklonálními protilátkami s fluorochromy [5]. Množství
a intenzita fluorescence poskytuje informaci o složení populací buněk, které se mění
v závislosti na obdržené dávce ionizujícího záření. Tento fakt, že jsou krevní buňky vysoce
senzitivní k expozici ionizujícímu záření, vedl k poměrně četným pokusům o využití
cirkulujících leukocytů jako biodozimetrických indikátorů obdržené dávky, která je
rozhodujícím parametrem pro indikaci léčby zaměřené buď na podporu krvetvorby, nebo
pokus o záchranu krvetvorby transplantací kmenových a progenitorových buněk. Sledování
změn zastoupení leukocytárních populací a subpopulací lymfoidních řad v krevním oběhu
a funkční testy imunitního systému lze tak s úspěchem použít při sledování zdravotního stavu
vojáků a jeho změn po vystavení poškozujícím vlivům, které způsobuje v závislosti na dávce
střední až těžké poruchy krvetvorby patřící k nejvážnějším projevům nemoci z ozáření [2].
2.1

Změny proteinového profilu jako indikátor buněčného poškození (H2AX)
Histon H2AX patří mezi jeden z nejdůležitějších proteinů odpovídající za integritu

genomu. Jako reakce na poškození DNA, zejména na indukci dvojitých zlomu ionizujícím
zářením, je H2AX pomocí kináz fosforylován na ser139 na svém c-konci [6]. Vzhledem
k tomu, že fosforylace histonu H2AX je jeden z prvních dějů zahájených v reakci na dvojité
zlomy, reflektuje její míra množství poškození DNA. Proto lze fosforylovaný histon γH2AX
považovat za dobrý biodozimetrický marker ke zpětnému odečtu absorbované dávky záření
[7]. K detekci fosforylace H2AX se využívá specifických protilátek a průtokové cytometrie.
Tento imunocytochemický přístup umožňuje menší náročnost a vyšší citlivost oproti jiným
metodám [8].
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3.

Elektrochemická detekce nukleových kyselin
Zcela nový nástroj pro biodozimetrii by mohla představovat elektrochemická detekce

poškozené DNA. Elektrochemická analýza nukleových kyselin představuje novou, dosud
méně používanou alternativu k dosavadním optickým metodám [9]. Předmětem studia
elektrochemie je přenos elektronů mezi analyzovanou látkou ve vodním prostředí
a elektrodou do tohoto prostředí ponořenou, přičemž se tento přenos elektronů projeví
změnou sledovaného signálu. Na základě toho lze zjistit přítomnost dané látky, studovat její
strukturu či interakci s jinými molekulami. Ukázalo se, že nukleové kyseliny jsou
elektrochemicky aktivní. Za elektrochemické signály DNA jsou odpovědny redukční
a oxidační elektrodové děje jednotlivých bazí řetězce DNA a tyto signály reflektují změny ve
struktuře DNA [10]. Pomocí této metody lze detekovat jak přímé poškození řetězce molekuly
DNA, tak změny vnitřních redoxních dějů nukleových kyselin nebo detekovat látky, které
nukleové kyseliny poškozují, jako například volné radikály[11].
3.1

Biosenzory
V posledních letech se k detekci nukleových kyselin využívají biosenzory, což jsou

zařízení, složená z citlivé vrstvy, která specificky interaguje s molekulami analytu,
a z převodníku signálu, který interakci převádí na měřitelný signál [12]. Konstrukce
funkčního elektrochemického biosenzoru zahrnuje výběr vhodných pracovních elektrod,
modifikaci povrchu elektrody a blokování neobsazeného povrchu elektrody proti nespecifické
adsorpci nespecifické DNA a dalších látek [10]. Druh pracovní elektrody se volí v závislosti
na druhu analytu, uspořádání experimentu a režimu měření [11]. Pro sestrojení senzorů se
užívají nejčastěji elektrody na bázi uhlíku (např. skleněná uhlíková elektroda (GCE),
elektroda z pyrolytického grafitu (PGrE), uhlíková pastová elektrody (CPE), uhlíkové filmové
elektrody (CFEs), tištěné elektrody (SPCEs) a elektrody modifikované uhlíkovými
nanočásticemi) nebo modifikované rtuťové elektrody (visí rtuťová kapková elektroda
(HMDE) nebo rtuťová filmová elektroda (MFE)) [12].
Biosenzor pro detekci poškozené DNA obsahuje elektrodu s DNA přímo na jejím
povrchu, což umožňuje studium interakcí molekuly DNA imobilizované na povrchu elektrody
v roztoku s analytem, který působí jako promotor mezi elektrodou a biologickou molekulou.
Interakce mezi nimi jsou poté převedeny na elektrické signály. Pro navržení takového DNA
modifikovaného senzoru je nezbytné pochopit strukturu a elektroaktivní vlastnosti
nukleových

kyselin

[13].

Dvoušroubovici
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polynukleotidové řetězce složené z nukleotidů. Nukleotidy obsahují cukr deoxyribózu,
fosfátové skupiny a jednu ze čtyř nukleových bází. Informační funkci mají právě báze, jimiž
může být adenin (A), guanin (G), cytosin (C) nebo thymin (T). Všechny báze vykazují
elektroaktivitu a z hlediska orientace se nacházejí na vnitřní straně šroubovice, což ovlivňuje
jejich vzdálenost a dostupnost pro elektrody [14]. Je třeba brát v úvahu fakt, že na obou
elektrodách dochází k různým redoxním dějům. Adenin a cytosinové zbytky se na rtuťových
elektrodách redukují [11], kdežto na uhlíkových elektrodách dochází k oxidaci všech bází
[12]. Také záleží na struktuře sledované DNA. Signály jednovláknové DNA na elektrodách se
výrazně liší od signálů dvouřetězové DNA. Nukleové kyseliny vykazují také vysokou afinitu
k samotným elektrodám a dochází na jejich povrchu k absorbci, čehož lze využít přímo ke
sledování molekulárních interakcí nebo analýze nebezpečných látek poškozující nukleové
kyseliny [11].
ZÁVĚR
Kvalifikované zpětné stanovení míry poškození organizmu ionizujícím zářením a určení
absorbované dávky je důležité pro včasné zahájení léčby akutní nemoci z ozáření. Z tohoto
důvodu vyvstává praktická potřeba validních biodozimetrických ukazatelů do 24 hodin po
ozáření. Na základě tohoto požadavku jsou rozšiřovány techniky urychlující a zkvalitňující
analýzu obdržené dávky. Jde zejména o metody, které jsou oproti klasickým
biodozimetrickým metodám (stanovení dicentrických chromozómů a

mikrojader) méně

časově i technicky náročné, ale stejně citlivé. Je zvažováno využití průtokové cytometrie
k rychlé analýze změn lymfocytárních populací v periferní krvi, které korelují s obdrženou
dávkou, nebo např. využití elektrochemických biosenzorů k okamžité a velmi citlivé detekci
poškození struktury na molekulární úrovni nukleových kyselin. Tato metoda v provedení
biosenzorů nabízí zpětně stanovit absorbovanou dávku i neškoleným personálem.
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STUDIE MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ CHEMICKÉHO TERORISTICKÉHO
ÚTOKU V OBJEKTU DIVADLA
THE STUDY OF POSSIBLE SCENARIOS OF A CHEMICAL
TERRORIST ATTACK IN AN OBJECT OF THEATER
Bc. Lucie Jelínková
1

FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, lujelin@seznam.cz

Abstrakt: Příspěvek se zabývá studií možných scénářů chemického teroristického útoku
v objektu divadla, která je zaměřena na problematiku hrozby teroristického činu se
zneužitím chemické látky v uzavřeném prostoru s vysokou koncentrací osob. Pro lepší
uchopitelnost studie je objekt specifikován na prostor Národního divadla. Teoretická část
mapuje a analyzuje východiska pro samotnou studii. Na základě zjištěných slabin divadla,
jeho reakce na danou situaci, reakce složek IZS a také i oblasti nebezpečných látek byla
provedena experimentální část studie.

Studii zpracovává možné scénáře provedení

teroristického útoku za použití chemické látky v prostoru objektu divadla. Vlastní studie je
založena na experimentálním pokusu provedení útoku a komparaci možných scénářů.
Experiment je založen na rozptýlení simulantu nebezpečné toxické látky a následně měření
jeho šíření v prostoru divadla.
Z výsledků studie jsou navržena možná opatření, která mohou přispět ke snížení rizika
provedení chemického teroristického útoku.
Klíčová slova: teroristický útok, divadlo, chemické látky, riziko, opatření
ÚVOD
Terorismus je fenoménem současné doby. Má mnoho forem. Jednou z nejděsivějších
je superterorismus. Pod pojmem superterorismus spadá zneužití chemických, biologických
radiačních a jaderných zbraní proti civilnímu obyvatelstvu. Z útoků v tokijském metru roku
1995 víme, že je to možné (Seto, 2001). Na základě této události vznikla v České republice
společná typová činnost pro přípravu složek integrovaného záchranného systému na událost
chemický útok v metru. Metro lze považovat za uzavřený prostor, kde se v určitou dobu
vyskytuje vysoký počet osob. Avšak metro není jediné takové místo. Dalšími uzavřenými
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místy s vysokým počtem osob jsou divadla, sportovní stadiony, nebo obchodní centra.
Příspěvek pojednává o právě o problematice možného teroristického útoku v objektu divadla
– Národního divadla. Národní divadlo, jako symbol národní identity lze považovat za možný
cíl útoku. Stanoveným cílem bylo provedení studie možných scénářů chemického
teroristického útoku.
MATERIÁL A METODIKA
Chemický terorismus lze definovat jako použití nebo hrozbu použití toxických látek
proti lidem a zvířatům k usmrcení, dočasnému zneschopnění nebo trvalému poškození
(Míka, 2011). V dosavadních, známých případech byly použity vlastní výrobou připravené
BCHL, které patří mezi komponenty chemických zbraní. Potenciálními místy chemického
teroristického útoku jsou místa s uzavřeným charakterem, kde je velká koncentrace osob,
např. metro, nádraží, letiště, správní úřady, banky, obchodní centra a sportovní nebo kulturní
zařízení. Studie se zaměřuje na možnost provedení chemického útoku v objektu divadla.
Naštěstí k žádnému takovému útoku doposud nedošlo. Východiskem pro studii však bylo
několik teroristických akcí. Jedním z nich je chemický útok v tokijském metru, který
potvrzuje možnost použití bojové chemické látky (Seto, 2001). Další útok, ze kterého ve
studii vycházím je útok na moskevské divadlo Na Dubrovce, kde zachraňující složky využily
anestetický aerosol, aby zachránili rukojmí (Wax, 2003). Zde je patrná možnost využití
vzduchoventilačního systému pro rozptýlení látky. A poslední série teroristických útoků
v Paříži potvrzují, že k nejvyššímu počtu obětí dochází v uzavřených prostorách (Paris, 2015).
Stěžejní částí studie je provedení experimentálního měření, kterým byl zjišťován
možný nejnebezpečnější scénář chemického teroristického útoku v objektu Národního
divadla. Možné scénáře jsou dva, a to s cílem hromadného usmrcení osob, nebo zneschopnění
a vyvolání paniky. V rámci tohoto experimentu byl zkoumán způsob rozšíření bojové
chemické látky, rychlost a směr šíření bojové chemické látky v hledišti Národního divadla
s nejhorším možným koncem, tedy letálním účinkem. Existují dvě možnosti, jak látku rozšířit,
buď přímo v hledišti, anebo za pomocí vzduchoventilace. Pro provedení experimentu bylo
zapotřebí nejprve určit, jaká BCHL je potenciálně nejvíce zneužitelná k teroristickému útoku.
Toto určení probíhalo metodou komparace.
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VÝSLEDKY
Po provedení porovnání toxicity a obecných podmínek zneužití BCHL k provedení
chemického teroristického útoku byl jako nejnebezpečnější vytipován sarin. Srovnání
zneužitelných bojových chemických látek je znázorněno v tabulce 1. Na základě výsledků
komparace byl zvolen simulant látky sarin. Při měření formou experimentu bylo sledováno
šíření simulantu v jednotlivých podlažích hlediště osobami, které byly rozmístěné po celém
hledišti.
Z výsledků měření vyplynulo, že veškerý rozptýlený objem látky se nepřevede do
účinného stavu. Dále z nich vyplynulo, že by se kontaminant choval obdobně jako
v otevřeném prostoru.
Tabulka 1: Srovnání zneužitelných bojových chemických látek (CDC, 2016)
AEGL 3 (ppb)
BCHL

Tlak par
(Pa při 25°C)

Těkavost při
25°C (mg/m3)

10 min

30 min

Sarin

64

32

386,6

22000

Yperit

590

410

14,1

610 (při 20°C)

3

1

0,1

10,5

VX

DISKUSE
Studie je na pomezí utajovaných a veřejných dokumentů z důvodu rozebírání
problematiky možných scénářů chemického teroristického útoku v objektu divadla a jeho
možného zneužití právě k provedení útoku. Především ze skutečnosti utajovaných informací
je porovnání výsledků s dalšími provedenými studiemi a analýzami velmi složité. Avšak
proběhly podobné analýzy a studie na zamoření toxickou látkou v objektech, kde se vyskytuje
vysoký počet osob. Lze předpokládat, že z výsledků analýzy a studie zasažení pražského
metra toxickou látkou vychází společná typová činnost IZS – reakce na chemický útok
v metru a také proběhlé taktické cvičení METRO 2014, které ověřovalo připravenost složek
IZS.
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ZÁVĚR
Cílem příspěvku je upozornit laickou i odbornou veřejnost na téměř neřešenou
problematiku obecně superterorismu v uzavřených objektech. Prováděná studie se opírala
o současné podmínky, které vedly k provedení experimentu v objektu ND. Zjištění chování
rozptýlené látky v objektu Národního divadla nám ukázalo několik zajímavostí. Jednou za
všechny je zjištění, že rozptýlená látka vykazuje chování stejné jako ve volném terénu.
Přínosem této diplomové práce je monitorování šíření simulantu sarinu uvnitř Národního
divadla za reálných klimatických podmínek při představení. Dalším přínosem studie může být
její praktické využití. Výstupy mohou sloužit jako odrazový můstek ke zpracování
dokumentace, která by se vztahovala k řešení podobné mimořádné události. Management
Národního divadla je může využít k vylepšení svých bezpečnostních opatření. V poslední řadě
přínosem provedené studie je i možnost analogického převedení modelu šíření kontaminantu
pro biologické, radiologické a jaderné zbraně.
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HILTERAPIA® JAKO LÉČEBNÝ PROSTŘEDEK GONARTRÓZ
A EPIKONDYLITID
HILTERAPIA® AS A TREATMENT TOOL FOR GONARTHROSIS
AND EPICONDYLITIS
Kateřina Jinochová
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, katerina.jinochova@gmail.com
Abstrakt: Artróza je nejčastějším kloubním degenerativním onemocněním pohybového
aparátu a epikondylitida druhou nejčastější entezopatií. Obě diagnózy jsou v populaci hojně
rozšířeny a ovlivňují významně kvalitu života pacientů. Omezení hybnosti, denních aktivit
a především bolest jsou projevy onemocnění, které pacienty nejvíce obtěžují. Hilterapia®
(HILT®) je vysokointenzivní laserová terapie, jež představuje nejnovější vývoj v oblasti
terapie pomocí pulzního laseru Nd:YAG. Vzhledem k silnému analgetickému účinku,
představuje HILT® vhodnou doplňkovou terapii komplexní rehabilitační péče gonartróz
a epikondylitid. Cílem studie je zhodnotit efekt terapie u obou zvolených diagnóz, porovnat
účinek terapie u diagnózy měkkých tkání s účinkem terapie u diagnózy v hlubších vrstvách.
V neposlední řadě pak zhodnotit účinek terapie bezprostředně po poslední aplikaci a následně
po uplynutí třech týdnů od ukončení terapie. K výzkumu, realizovaném v NZZ Orthotes
v Praze 4, je používán přístroj HIRO 3.0, který plně splňuje požadavky metody Hilterapia®.
Klíčová slova: Hilterapia®, vysokointenzivní, laseroterapie, gonartróza, epikondylitida
ÚVOD
Tato studie se zabývá tématem Hilterapia® jako léčebný prostředek gonartróz
a epikondylitid. Hilterapia® (HILT®, High Intensity Laser Therapy) je nová metoda léčby
artróz, poúrazových stavů, entezopatií, zánětů v kloubech či posttraumatických otoků
a dalších diagnóz z oblasti poruch pohybového aparátu. HILT řadíme do vysokointenzivní
laseroterapie s plošnou intenzitou až 15 000 W/cm2 . Ostatní přístroje, které se stejně jako
HILT řadí do vysokovýkonné laseroterapie mají plošnou intenzitu cca 5 W/cm2 . To znamená,
že Hilterapia® je unikátní v tomto parametru oproti jiným laserovým přístrojům ze stejné
kategorie.
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Téma studie jsem si vybrala z toho důvodu, že metodu Hilterapia® v České republice
mnoho fyzioterapeutů nezná či nemají dostatek informací o tom, zda je tato metoda
vysokointenzivní laseroterapie účinná. Z diagnóz jsem si vybrala gonartrózu, jelikož si
myslím, že je to degenerativní onemocnění chrupavky, které postihuje valnou většinu
populace v pokročilejší fázi života. Druhou diagnózou je epikondylitida, což je nemoc
měkkých tkání, která je v dnešní době velmi rozšířeným fenoménem, jelikož velká část
zaměstnání mají sedavý charakter a zahrnují používání klávesnice od počítače.
Hilterapia® má potenciál k tomu, aby se stala významnou metodou v léčbě nemocí
pohybového aparátu, avšak nikdy nemůže nahradit manuální terapii prováděnou
fyzioterapeutem, naopak by mohla být dílčí částí komplexní rehabilitační péče a kvalita
nabízené péče by se ještě dále mohla zlepšit. Efekt HILT® jako léčebného prostředku v léčbě
gonartróz a epikondylitid bych chtěla ověřit ve své studii.
MATERIÁL A METODIKA
Pro tuto studiii bylo vybráno 23 pacientů. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin
dle diagnózy. Kritériem pro výběr pacientů byla diagnóza, buď gonartróza či epikondylitida.
Všichni pacienti byli nejdříve vyšetřeni na ortopedickém oddělení, kde jim byla stanovena
diagnóza a následně doporučena lékařem aplikace HILT®. Zároveň lékař pacientům
předepsal Poukaz na vyšetření (ošetření) FT, který zahrnoval komplexní rehabilitaci
(mobilizace, postizometrická relaxace, atd.). Všichni pacienti před aplikací HILT prodělali
jinou konzervativní léčbu, a však bez efektu na jejich zdravotní stav. Výzkum probíhal
od 1. listopadu 2015 do 1. května 2016 na oddělení rehabilitace NZZ Orthotes v Praze.
Laserování u epikondylitidy probíhalo vsedě či vleže, pacient měl loketní kloub
flektovaný v úhlu 70 stupňů a v pronačním či supinačním postavení (dle druhu
epikondylitidy). U gonartróz nejdříve laserování probíhalo vleže na zádech s flektovaným
kolenním kloubem na 90 stupňů, poté si pacient lehl na břicho s extendovaným kolenním
kloubem a poslední polohou byl leh na zádech s extendovanou dolní končetinou.
Hilterapia® byla aplikována v místě epikondylitidy či gonartrózy, a zároveň
na přiléhajících souvisejících svalových skupinách. HILT byla vždy aplikována stejným
způsobem, dle specifického léčebného protokolu nastaveného výrobcem, tedy beze změn
v nastavení

parametrů.

Intenzita

léčebného
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510-970 mJ/cm2 , frekvence 25-15 Hz a celková energie 1000-1500 J. U gonartróz se intenzita
pohybovala v rozmezí 1430-180 mJ/cm2 , frekvence mezi 30-25 Hz a celková dávka energie
byla 3000 J. Pacienti podstoupili vždy 3 aplikace HILT u epikondylitid a 6 aplikací
u gonartróz. Hilterapia® byla aplikována ob den u obou diagnóz. Všichni pacienti byli
pokaždé ošetření stejným přístrojem HIRO 3.0.
Metody výzkumu byly využity dvě, konkrétně vizuální analogová škála a stupnice
efektu terapie. Stupnice efektu terapie měla 5 stupňů: stupeň 1 (bez obtíží), stupeň 2 (výrazné
zlepšení), stupeň 3 (mírné zlepšení), stupeň 4 (nezlepšení či stále stejný stav jako před
zahájením léčby) a stupeň 5 (zhoršení stávajících obtíží). Pacienti hodnotili bolest dle VAS
škály vždy před aplikací, efekt terapie po aplikaci a obě kritéria následně tři týdny po
ukončení léčby.
VÝSLEDKY
Tabulka 1: Procentuální zhodnocení výsledků efektu terapie u pacientů s gonartrózou
Procentuální zhodnocení výsledků efektu terapie u pacientů s gonartrózou
Po 1. aplikaci
70 % pacientů mírné, výrazné zlepšení či bez obtíží
20 % pacientů bez efektu
10 % pacientů zhoršení obtíží
Po sérii 6ti aplikací
90 % pacientů mírné, výrazné zlepšení či bez obtíží
10 % pacientů bez efektu
Po 3 týdnech
90 % pacientů výrazné zlepšení či bez obtíží
10 % pacientů mírné zlepšení
Tabulka 2: Procentuální zhodnocení výsledků efektu terapie u pacientů s epikondylitidou
Procentuální zhodnocení výsledků efektu terapie u pacientů s epikondylitidou
Po 1. aplikaci
77 % pacientů mírné, výrazné zlepšení
23 % pacientů bez efektu
Po sérii 3 aplikací
77 % pacientů mírné, výrazné zlepšení
23 % pacientů bez efektu
Po 3 týdnech
85 % pacientů mírné, výrazné zlepšení
15 % pacientů zcela bez obtíží
Při porovnání výsledků obou diagnóz jsme došli k závěru, že u gonartróz
i epikondylitid měla léčba pozitivní efekt a došlo ke snížení bolesti. Po sérii aplikací
u gonartróz došlo ke snížení bolesti u 90 % probandů, ale také u 10 % probandů ke zhoršení
bolesti, kdežto u 77 % pacientů s epikondylitidou došlo ke snížení bolesti a 23 % pacientů
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necítilo změnu ve stupni bolesti. Z tohoto porovnání vyplývá, že terapie má silný analgetický
účinek u obou zkoumaných diagnóz. Rozdíl mezi stavem bolesti po ukončení série aplikací
a po třech týdnech byl pozitivní, ale ne markantní, jelikož k dalšímu snížení stavu bolesti
došlo u 20 % pacientů s gonartrózou a u 8 % s epikondylitidou. Taktéž efekt terapie se
prokázal jako velmi účinný, jelikož pacienti s gonartrózou uvedli po 1. aplikaci mírné,
výrazné zlepšení či stav bez obtíží v 70 %, po sérii aplikací tento stav již nastal u 90 %
probandů a po 3 týdnech 90 % pacientů uvedlo výrazné zlepšení či stav bez obtíží, na druhou
stranu u epikondylitid po 1. aplikaci a po sérii tří aplikací zhodnotilo efekt terapie jako mírný,
výrazný či stav bez obtíží 77 % nemocných a po 3 týdnech od poslední aplikace uvedlo 85 %
pacientů mírné či výrazné zlepšení stavu a 15 % probandů již bylo zcela bez obtíží.
Z výsledku výzkumu efektu terapie tedy vyplývá, že po 3 týdnech od ukončení léčby byl
u 100 % probandů u obou diagnóz efekt terapie prokázán.
DISKUSE
V zahraničí byly první výzkumy s probandy uskutečněny v roce 2006 v Itálii, kdy
se například konal 1. výzkum u pacientů s epikondylitidou, kdy bylo zkoumáno 23 probandů,
aktivních sportovců, konkrétně tenistů, u kterých byla aplikována HILT®. Probandi
absolvovali 10 aplikací a před zahájením série aplikací vyčerpali možnosti jiné konzervativní
terapie. Výsledkem výzkumu bylo snížení bolesti u probandů po pěti aplikacích a výrazné
snížení bolesti až vymizení obtíží po deseti aplikacích. (Ganzit, 2006)
První oficiálně prezentovaný výzkum u gonartrózy proběhl v roce 2007 v Modeně na
2. konferenci Hilterapia® s názvem Klinické výsledky v léčbě gonartrózy pomocí
Hilterapia®. Do výzkumu bylo zahrnuto 15 probandů s diagnostikovanou gonartrózou, byla
jim aplikována série sedmi aplikací HILT® v celkové době čtrnácti dní. Výsledkem výzkumu
bylo zlepšení funkčnosti kolenního kloubu u 74 % pacientů a snížení bolesti u 66 %
probandů. (Valent, 2007)
Výsledky našeho výzkumu potvrzují studie Ganzita i Valenta. Naše výsledky však
ukazují, že není nutno aplikovat pacientům deset aplikací na léčbu epikondylitidy, ale pouze
tři a u gonartróz stačí šest aplikací, nikoliv sedm a efekt terapie bude stále pozitivní.
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ZÁVĚR
Ve studii jsme zkoumali, zda má metoda vysokointenzivní laseroterapie zvaná
Hilterapia® efekt na léčbu gonartróz a epikondylitid. Z výsledků výzkumu jsme došli
k závěru, že HILT® má pozitivní efekt na léčbu obou diagnóz a po sérii aplikací dochází ke
snížení bolesti u probandů, tudíž jsme potvrdili silný analgetický účinek této terapie. Rozdíl
mezi stavem bolesti po ukončení série aplikací a po třech týdnech byl pozitivní, ale ne
markantně. Z výsledků výzkumu efektu terapie vyplývá, že po 3 týdnech od ukončení léčby
byl u všech probandů u obou diagnóz efekt terapie prokázán. Dále jsme došli k závěru, že dle
získaných výsledků je metoda vhodným léčebným prostředkem a součástí komplexní
rehabilitace, jak pro onemocnění měkkých tkání (např. epikondylitidy), tak i pro
degenerativní onemocnění v hlubších vrstvách (např. gonartrózy).
Podařilo se nám ovlivnit bolest u všech pacientů, tedy faktor, který pacienty nejvíce
obtěžuje a přivede je k lékaři do ordinace. Analgetický účinek přístroje HIRO 3.0 můžeme
uplatnit ale i u mnoho dalších diagnóz, jako např. vertebrogenní algický syndrom, burzitida,
synovitida, otoky či svalová zranění. Hilterapia® lze tedy využít u širokého spektra pacientů,
tudíž po dalších srovnávacích výzkumech této metody lze do budoucna očekávat nárůst počtu
pacientů, kteří tuto metodu konzervativní léčby zvolí před jinou terapií z fyzikální léčby.
Vysokointenzivní laseroterapie přináší novou možnost léčby obou diagnóz neinvazivním,
rychlým a efektivním způsobem. Hilterapia® je tedy vhodnou metodou konzervativní léčby
gonartróz i epikondylitid.
POUŽITÁ LITERATURA
[1] GANZIT, G.P. a E. GURIN. HILT treatment in epicondylitis [online]. In: . Florence,
2006, s. 1. Dostupné také z:
http://www.asalaser.com/sites/default/files/documenti/energy-forhealth/hilt_treatment_epicondylitis.pdf
[2] VALENT, Alessandro a Monica MONICI. Hilterapia® manual: Edited by
ASAcampus. 1. Arcugnano (VI), Italy: CENTROSTAMPA Litografia, 2009.
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DETEKCE KONTAMINACE V TĚLE PRACOVNÍKA,
PŘI VSTUPU DO JE TEMELÍN PO POŽITÍ MASA PRASETE
DIVOKÉHO
DETECTION OF RADIOACTIVITY IN A WORKERS BODY WHEN
ENTERING THE TEMELIN NPP AFTER EATING WILD BOAR MEAT
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Abstrakt:

V říjnu 2015 byl detekčním rámem, monitorujícím aktivitu na vstupu do

střeženého prostoru JE Temelín, zachycen pracovník dodavatelské organizace. Detekční rám
signalizoval překročení zásahové úrovně celkové aktivity gama, která činí 10 kBq.
Následným měřením byla zjištěna přítomnost radioaktivního izotopu

137

Cs v těle pracovníka.

Identifikovanou cestou příjmu bylo požití masa z prasete divokého, dále divočáka, uloveného
v NP Šumava. Událost byla nahlášena SÚJB a pracovník byl podroben sérii dalších měření in
vivo na celotělovém počítači (CTP) a na rychlém monitoru vnitřní kontaminace FASTSCAN.
Dále bylo provedeno stanovení aktivity gama v moči pracovníka a v zajištěném vzorku masa.
Kontrolně byla na CTP změřena i manželka pracovníka. Ve vzorku masa zkonzumovaného
divočáka byla naměřena hodnota 28krát překračující mezní hmotnostní aktivitu

137

Cs

600 Bq/kg, při jejímž překročení se nesmí maso divočáků uvádět na náš vnitřní trh. Nejvyšší
aktivita

137

Cs, která byla v těle pracovníka po příjmu zjištěna, dosáhla téměř 19 kBq a z ní

napočtený úvazek efektivní dávky E(50) činil 0,265 mSv.
Od nejhorší havárie v dějinách jaderné energetiky, černobylské, uplyne v letošním
roce právě třicet let. Shodou okolností je tato doba téměř shodná s poločasem rozpadu

137

Cs,

jednoho z radiologicky nejvýznamnějších izotopů, který se při havárii uvolnil. Tohoto
radioaktivního izotopu se při explozi a následném požáru uvolnilo dle odhadů MAAE asi
0,085 EBq (exabecquerel - 1018 Bq). Vlivem tehdy panujících meteorologických podmínek
bylo radioaktivní

137

Cs ve významném množství zaneseno nad značnou část Evropy, včetně

tehdejšího Československa.
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137

Cs a jiné radionuklidy se udržují v povrchové vrstvě půdy v přírodních

ekosystémech, zejména ve výše položených lesích, kde je obvykle půdní horizont nízkého
profilu se skalnatým podložím, a proto je omezena migrace

137

Cs do nižších vrstev. Pokud

zvěř, hlavně spárkatá, konzumuje plodiny, mající původ v zasažených oblastech, lze
předpokládat, že k podobným událostem, jako je záchyt pracovníka v JE Temelín, může dojít
i v budoucnosti.
Klíčová slova: 137Cs, ingesce, vnitřní kontaminace, prase divoké

ÚVOD
V práci je řešena problematika vnitřní kontaminace pracovníka dodavatelské
organizace izotopem

137

Cs po požití masa prasete divokého a jeho následného záchytu

detekčními rámy, monitorujícími aktivitu gama na vstupu do JE Temelín, dále ETE.
MATERIÁL A METODIKA
Na vstupu do střeženého prostoru ETE jsou z důvodu kontroly pohybu radioaktivního
materiálu instalovány osobní portálové monitory PM 7, monitorující aktivitu gama. V říjnu
2015 byla na jednom z těchto monitorů zachycena osoba, u které rám signalizoval překročení
zásahové úrovně celkové aktivity gama, která činí 10 kBq. Při následné kontrole přenosným
scintilačním spektrometrem bylo v těle zachycené osoby detekováno

137

Cs. Vzhledem k výše

uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto o dalším šetření a událost byla nahlášena SÚJB.
VÝSLEDKY
Pracovník byl odeslán na celotělový počítač (CTP) dislokovaný v areálu ETE.
Následná gamaspektrometrická analýza potvrdila zvýšenou aktivitu

137

Cs v těle pracovníka.

Vzhledem k tomu, že ve změřeném spektru nebyl nalezen žádný jiný umělý radionuklid
a pracovník uvedl, že den předtím konzumoval maso prasete divokého, pocházejícího z NP
Šumava, byl vysloven předpoklad, že cestou příjmu byla ingesce. Pracovník byl podroben
sérii dalších měření in vivo na celotělovém počítači (CTP) a na rychlém monitoru vnitřní
kontaminace FASTSCAN. Výsledky těchto měření jsou uvedeny v tabulce 1.
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Tabulka 1: Aktivita 137Cs měřená in vivo v těle pracovníka.
datum

aktivita 137Cs [Bq]

dny od příjmu

12.10.15

1,77E+04

2

13.10.15

1,90E+04

3

21.10.15

1,53E+04

11

29.10.15

1,41E+04

19

3.11.15

1,32E+04

24

2.12.15

1,06E+04

53

Vypočítaný úvazek efektivní dávky z vnitřního ozáření, vycházející z nejvýše
naměřené hodnoty ze dne 13.10.15, činil 0,265 mSv (SW ISOD).
Dále bylo provedeno stanovení aktivity gama v moči pracovníka a v zajištěném
vzorku masa. Kontrolně byla na CTP změřena i manželka pracovníka. Výsledky těchto
měření jsou uvedeny v následujících odrážkách.


22.10.15 vzorek moči (24 hod. sběr); aktivita

137

Cs 43,5 Bq/l (akreditovaná laboratoř

RKO ETE)


26.10.15 vzorek moči; aktivita 137Cs 42,2 Bq/l (RC SÚJB Č. Budějovice)



29.10.2015 manželka pracovníka; aktivita

137

Cs měřená in vivo 4,67 kBq (19. den od

příjmu)


vzorek masa o hmotnosti 0,566 kg; měrná aktivita

137

Cs 17 kBq Bq/kg (akreditovaná

laboratoř RKO ETE), kontrolní měření vzorku provedené laboratoří RC SÚJB
Č. Budějovice změřenou hodnotu potvrdilo
DISKUSE
V roce 2014 byla státním ústavem radiační ochrany (SÚRO) měřena skupina osob se
zvýšeným příjmem

137

Cs v důsledku zvláštních stravovacích návyků (myslivci se zvýšenou

konzumací zvěřiny). Roční příjem

137

Cs u jednotlivce ve skupině je na základě střední

hodnoty exkrece v moči odhadován na 10 600 Bq. Tento příjem vede k úvazku efektivní
dávky 137 μSv. [3]

80

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

ZÁVĚR
Od nejhorší havárie v dějinách jaderné energetiky, černobylské, uplyne v letošním
roce právě třicet let. Shodou okolností je tato doba téměř shodná s poločasem rozpadu
jednoho z radiologicky nejvýznamnějších izotopů, který se při havárii uvolnil. Izotopu

137

Cs,

137

Cs

se při explozi a následném požáru uvolnilo dle odhadů MAAE asi 0,085 EBq (exabecquerel 1018 Bq) = 85 000 TBq (terabecquerel -1015). Vlivem tehdy panujících meteorologických
podmínek bylo radioaktivní

137

Cs ve významném množství zaneseno nad značnou část

Evropy, včetně tehdejšího Československa.
Skutečnost, že se

137

Cs a jiné radionuklidy udržují v povrchové vrstvě půdy

v přírodních ekosystémech, byla zjištěna již v šedesátých letech v souvislosti se studiem
důsledků zkoušek jaderných zbraní v atmosféře. U přírodních ekosystémů v České republice
se jedná vesměs o půdu s vysokým obsahem organických látek, v níž se

137

Cs udržuje

v dostupné formě pro přestup do kořenového systému vegetace. Často se jedná o relativně
tenkou vrstvu půdy na žulovém podkladě, takže

137

Cs nemigruje do hloubky. Jeho úbytek se

tak děje pouze fyzikálním rozpadem a přestupem do vegetace, která však v přírodním
ekosystému zůstává na místě. Některé rozsáhlejší přírodní ekosystémy u nás byly zasaženy
vyšším spadem z černobylské havárie, protože v době přechodu kontaminovaných vzdušných
mas přes dané území pršelo. Jedná se zejména o Jeseníky a Šumavu. Při prvním celostátním
průzkumu kontaminace půdy nebyla Šumava dostatečně zmapována, protože se jednalo o v té
době nepřístupné hraniční pásmo. Začátkem devadesátých let pak bylo mapování doplněno
podrobným leteckým i pozemním monitorováním a byla tak nalezena místa (např. okolí
Prášil) s plošnou aktivitou srovnatelnou se zatím nejvyššími hodnotami, naměřenými na
Opavsku. [2]
Pro NP Šumava jsou typické výše položené lesní systémy, kde je obvykle půdní
horizont nízkého profilu, se skalnatým podložím, a proto je omezena migrace 137Cs do nižších
vrstev. Zůstává tak v dosahu kořenového systému vegetace. Některé plodiny, zejména houby,
mají zvýšenou schopnost koncentrovat

137

Cs a jiné radionuklidy. Při podrobném zkoumání

životního prostředí a potravního řetězce lesních ekosystémů byla nalezena vysoká aktivita
v podzemních plodnicích houby jelenky obecné (Elaphomyces granulatus), které se primárně
nachází ve smrkových porostech. [1] Tato houba je s největší pravděpodobností původcem
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vysoké kontaminace masa divočáků, protože právě divočáci ji při nedostatku jiné potravy ve
zvýšené míře konzumují.
Jaká jsou tedy radiobiologická rizika spojená s konzumací masa divočáků
kontaminovaného

137

Cs ? V České republice činí efektivní dávka způsobená ozářením

z přírodních zdrojů cca 3–4 mSv/rok. Vezmeme-li v úvahu specifickou skupinu obyvatel,
konzumující ve zvýšené míře maso černé zvěře, činní pro jedince z této skupiny úvazek
efektivní dávky způsobený ingescí

137

Cs cca 4–5% z celkového ozáření z přírodních zdrojů,

tj. cca 200 µSv. V případě konkrétní osoby, zachycené na vstupu do JE Temelín, byl tento
příspěvek cca 7–9 %, tj. cca 300 µSv. Tato čísla mohou konkrétnímu jedinci pomoci
k rozhodnutí, zda maso divočáků, pocházející z neregulovaného trhu, konzumovat či nikoliv,
případně v jaké míře.
POUŽITÁ LIERATURA
[1] Dvořák P., Snášel P., Beňová, K.: Transfer of radiocesium into wild boar meat. Acta
Veterinaria Brno, 1010; 79(9): 85-91.
[2] Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. [Online]: Problematika kontaminace prasete
divokého v ČR. [Citace 5. 5. 2016]
https://www.suro.cz/cz/publikace/aktuality/problematika-kontaminace-prasete-divokehov-cr-1
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SROVNÁNÍ EFEKTU TERAPIE NÍZKOVÝKONNÝM
A VYSOKOVÝKONNÝM LASEREM U VYBRANÝCH INDIKAČNÍCH
SKUPIN PORUCH POHYBOVÉHO APARÁTU
A COMPARISON OF EFFECTS OF THERAPY WITH THE LASER
DIODE AND MLS® LASER SYSTÉM IN SELECTED THERAPEUTIC
GROUPS MUSCULOSKELETAL DISORDERS
1
1

Mgr. Monika Kimličková, 1Eliška Blašková
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Abstrakt: Poruchy v oblasti pohybového aparátu jsou patrně nejčastějšími poruchami, které
pacientům dokáží ovlivnit kvalitu života nežádoucím způsobem. Pro pacienty je limitujícím
faktorem bolest, která je nežádoucí. Zde se tedy nabízí v rámci komplexní terapie využití
laseroterapie jako doplňující terapie, kterou aplikujeme zejména pro její analgetický účinek.
Laseroterapie je součástí komplexní rehabilitační léčby aplikované u vybraných indikačních
skupin pacientů. Cílem naší studie je porovnání a zhodnocení léčebného efektu terapie dvou
typů přístrojů pro laseroterapii u vybraných indikačních skupin poruch pohybového aparátu.
K terapii využíváme dva typy laserů – LLLT a MLS. Jedná se tedy o srovnání účinku
přístroje s nízkovýkonným laserovým zářením a přístroje s vysokovýkonným laserovým
zářením, pomocí nichž byly aplikovány laseroterapie vybraným pacientům, náhodně
rozděleným do jednotlivých skupin. Posuzován byl nejen efekt léčby, ale i komfort
nemocného a ekonomické náklady spojené s léčbou vybranými přístroji
Klíčová slova: LLLT, MLS, indikační skupina, efekt terapie
ÚVOD
Poruchy v oblasti pohybového aparátu jsou patrně nejčastějšími poruchami, které
pacientům dokáží ovlivnit kvalitu života nežádoucím způsobem. Pro pacienty je limitujícím
faktorem bolest, která je nežádoucí. Zde se tedy nabízí v rámci komplexní terapie využití
laseroterapie jako doplňující terapie, kterou aplikujeme zejména pro její analgetický účinek.
Mechanizmus transformace světelné energie v organizmu do jiných forem tak, aby
bylo dosaženo žádoucího biologického efektu, není dosud přesně popsán. Laserový paprsek
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kontaktem s jakoukoliv překážkou ztrácí svou fyzikální charakteristiku. Laser nepůsobí na
cílovou tkáň přímo, jeho účinek je transformován v jinou formu energie.
Nabízí se terapie nízkovýkonnými nebo vysokovýkonnými lasery. V naší studii
porovnáváme účinek nízkovýkonné laseroterapie aplikované pomocí přístroje BTL a účinek
vysokovýkonné laseroterapie aplikované pomocí přístroje MLS.
U laserového paprsku můžeme zvolit úzké spektrum z hlediska fyzikálních parametrů,
které nám dovolí průnik dostatečné zářivé energie až do hloubky tkání, aniž by hned převážil
termický účinek. Tímto můžeme dosáhnout požadovaných stimulačních účinků. Je nezbytné
počítat také s optickými vlastnostmi tkání, zejména kůže, kdy hraje významnou úlohu voda,
melanin a hemoglobin. Lze tedy říci, že svoji specifickou roli zde hrají také optické vlastnosti
tkání, jimiž laserový paprsek prochází při aplikaci.
Aplikace

vysokovýkonného

laseru

má

stimulující

efekt

na

biochemické

a fotochemické procesy, dochází k lokální aktivaci fibroblastů, urychluje syntézu
extracelulární matrix a tím obnovu pojivových tkání. Tyto procesy jsou významné nejen pro
regeneraci tkání, ale i pro optimalizaci tkáňové homeostázy. Lokální vazodilatace zvyšuje
průtok krve ozařovanou oblastí. Je prokázán také vazodilatační efekt laseru na lymfatické
cévy. Dochází tak ke zlepšení mikrocirkulace, zlepšení permeability kapilár, zvýšení
parciálního tlaku kyslíku, nutričního přínosu a ke zrychlenému odplavování katabolitů.
Snížení viskozity extracelulární tekutiny zvýší pružnost tkáně, dochází k přestavbě kolagenu.
Při využití neinvazivního laseru v terapii, je vždy vyzdvihován efekt:
•
•
•

analgetický;
protizánětlivý;
stimulující.

MATERIÁL A METODIKA
Na základě nejčastějšího výskytu jednotlivých diagnóz z oblasti poruch pohybového
aparátu, jsme nemoci rozčlenili do tří indikačních skupin – artrózy, vertebrogenní algické
syndromy (VAS) a entezopatie. Sledovali jsme a porovnávali léčebný efekt leaseroterapie při
použití nízkovýkonného laseru přístrojem BTL a vysokovýkonného laseru přístrojem MLS.
Z jednotlivých indikačních skupin byly náhodně vytvořeny dvě skupiny pacientů.
Každá skupina, zastoupená jednotlivými indikačními skupinami podstoupila laseroterapii na
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jednom z přístrojů. Aplikovali jsme laseroterapii parametry nastavenými přímo od výrobce
pro jednotlivé diagnózy. Na našem pracovišti aplikujeme laseroterapii pomocí dvou typů
přístrojů. Nízkovýkonnou laseroterapii prostřednictvím přístroje BTL 2000 od firmy BTL
a vysokovýkonnou laseroterapii s použitím přístroje MLS od firmy ASA.
U přístroje BTL 2000 jsme použili aplikační sondu s vlnovou délkou 830 nm,
o výkonu 200 mW v pulzním režimu 10 Hz.
Přístroj společnosti ASALASER pro aplikaci MLS® terapii (Multiwave Locked
System) emituje laserové záření s vlnovou délkou 808 nm v kontinuálním režimu a 905 nm
v pulzním režimu, které je aplikováno současně s maximálním výkonem 1,1 W. Přístroj
pracuje buď v režimu s parametry nastavenými přímo výrobcem, které jsou nastaveny pro
jednotlivé typy diagnóz, nebo je možné manuální nastavení jednotlivých parametrů. My jsme
pracovali s parametry nastavenými přímo od výrobce.
První skupině nemocných byl aplikován laser emitovaný přístrojem BTL. Jako
terapeutickou jsme zvolili hustotu energie 6 J/cm2.

U tohoto souboru pacientů bylo

předepsáno 12 aplikací třikrát týdně. Druhá skupina nemocných byla ošetřena v rámci
komplexní rehabilitační péče přístrojem MLS s parametry nastavenými od výrobce. Laser
jsme aplikovali čtyřikrát v sedmidenním intervalu.
VÝSLEDKY
Laseroterapie byla u vybraných indikačních skupin aplikována hlavě k ovlivnění
bolesti. Bolest je však subjektivním příznakem, ke zhodnocení efektu terapie používáme
následující čtyřstupňovou hodnotící škálu:
1 - vymizení obtíží
2 – výrazné zlepšení
3 – mírné zlepšení
4 – stav nezměněn (nezlepšení stávajícího stavu).
Efekt terapie je hodnocen vždy při každé další návštěvě spojené s další aplikací, jedná
se tedy o bezprostřední zhodnocení efektu terapie v průběhu terapie. Poslední hodnocení
efektu terapie proběhlo následně po skončení terapie. Výsledky efektu laseroterapie jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
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Tabulka 1: Výsledky LLLT terapie
LLLT
diagnóza

pohlaví

x±s

n

artrózy

VAS

počet
aplikací

věk
n

x±s

efekt terapie
n

x±s

muži

16 55,8 ± 11,4 16 14,4 ± 3,0 16

ženy

2

celkem

18 56,1 ± 10,8 18 13,9 ± 3,1 18

2,8 ± 1,0

muži

8 47,5 ± 12,1 8 12,5 ± 2,5 8

2,5 ± 1,1

ženy

6

6 13,3 ± 2,4 6

2,3 ± 0,5

celkem

14 37,6 ± 15,3 14 12,9 ± 2,5 14

2,4 ± 0,9

muži

6 29,7 ± 11,1 6

6

2,3 ± 0,5

14 30,6 ± 8,8 14 13,6 ± 2,3 14

2,6 ± 1,0

20 30,3 ± 9,6 20 12,5 ± 2,5 20

2,5 ± 0,9

entezopatie ženy
celkem

59,0 ± 0

2

24,3 ± 6,9

10,0 ± 0

10,0 ± 0

2

2,6 ± 1,0
4,0 ± 0

VAS – vertebrogenní algický syndrom
Výsledky z tabulky 1, pro aplikace terapie pomocí LLLT, dokládají výsledný
terapeutický přínos u jednotlivých diagnostických skupin. U této skupiny sledovaných
pacientů došlo ke zlepšení stávajících obtíží. Jak je patrné z tabulky u diagnostické skupiny
artrózy je efekt terapie nejmenší, u žen dokonce nedošlo k žádnému zlepšení obtíží, tedy
bolesti. U dalších dvou diagnostických skupin jsou výsledný terapeutický efekt srovnatelný
s výsledky terapie MLS.
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Tabulka 2: Výsledky terapie MLS – parametry výrobce
MLS ASA
diagnóza

artrózy

VAS

pohlaví

počet
aplikací

věk
n

x±s

n

x±s

muži

2

36,5 ± 6,5

2 3,5 ± 0,5

2

2,5 ± 0,5

ženy

2

44,0 ± 9,0

2

2

2,0 ± 0

celkem

4

40,3 ± 8,7

4 3,8 ± 0,4

4

2,3 ± 0,4

muži

7 51,6 ± 16,7 7 3,9 ± 0,3

7

2,6 ± 0,7

ženy

19 54,3 ± 15,7 19 3,8 ± 0,4 19

2,4 ± 0,5

celkem

26 53,6 ± 16,0 26 3,8 ± 0,4 26

2,4 ± 0,6

muži

3

entezopatie ženy
celkem

n

49,0 ± 7,3

x±s

efekt terapie

4,0 ± 0

3 3,7 ± 0,5

3

2,3 ± 0,5

4 70,3 ± 11,5 4 3,5 ±0,5

4

2,5 ± 1,1

7 61,1 ± 14,5 7 3,6 ± 0,5

7

2,4 ± 0,9

Výsledky v tabulce 2 dokumentují, že u všech tří indikačních skupin pacientů se
dostavil předpokládaný efekt terapie, došlo k ovlivnění sledovaných obtíží, tedy bolesti, která
určitým způsobem limitovala naše pacienty. Podle subjektivních pocitů pacientů ve všech
skupinách onemocnění došlo k výraznému zlepšení stávajících obtíží.
Z uvedených výsledků vyplývá, že terapeutický efekt je téměř shodný u všech aplikací
laseroterapie, a to jak po LLLT, tak po MLS terapie. Rozdíly výsledků získaných
u hodnocených indikačních skupin byly statisticky nevýznamné.
DISKUSE
Jak již bylo uvedeno, ze získaných výsledků vyplývá, že efekt léčby není statisticky
významný, protože výsledky jsou téměř stejné u všech přístrojů, které jsou využívány
k terapii. U všech sledovaných skupin pacientů, kteří byli podle jednotlivých diagnóz náhodně
rozděleni k terapii na výše uvedených přístrojích pro laseroterapii, došlo k pozitivnímu
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ovlivnění stávajících obtíží. Vyjma jedné skupiny pacientek s artrózou při aplikaci
nízkovýkonné laseroterapie.
Pacienti do naší studie byli vybíráni náhodně, pracovali jsme tedy s širokým věkovým
spektrem pacientů v jednotlivých diagnostických skupinách. Věkové spektrum se pohybovalo
od pacientů staršího školního věku až po seniory, věk pacientů se pohyboval v konkrétním
rozmezí 17 – 81 let. Zda věk pacientů hraje či nehraje do určité míry roli ve výsledném efektu
terapie, nelze úplně přesně ohodnotit pro nedostatečný počet pacientů v jednotlivých
věkových skupinách. Srovnání efektu terapie nejen podle rozdělení do jednotlivých
diagnostických skupin, ale také podle věku by mohlo být předmětem našeho dalšího
sledování při dostatečném zastoupení probandů v jednotlivých věkových skupinách v rámci
vybraných diagnóz. Dalo by se přepokládat, že věk by mohl hrát určitou roli v celkovém
efektu terapie, vzhledem k tomu, že dochází při terapii k ovlivnění fyziologických pochodů
v tkáni. Dá se předpokládat, že fyziologické vlastnosti tkání se také v průběhu života mění a
mohlo by to ovlivnit i terapeutický efekt. Vzhledem k mechanismu účinku laseroterapie na
buněčné úrovni by se dala předpokládat určitá provázanost věku pacienta a výsledného efektu
terapie.
Další diskutovanou oblastí z hlediska výsledného efektu terapie by mohl být jednak
celkový počet aplikací laseroterapie a také interval mezi jednotlivými aplikacemi. Většina
dosud publikovaných studií je zaměřena na LLLT terapii, některé na HILT. Sledování
a porovnání efektu LLLT a MLS terapie přineslo zajímavou skutečnost, že výsledný
terapeutický efekt je téměř shodný, liší se pouze celkový počet aplikací a jejich frekvence.
Naše výsledky týkající se možnosti využití laseroterapie při léčbě artróz jsou ve shodě
s dalšími pracovišti. Okuni a kolektiv [2] na základě dvouletého sledování efektu léčby
laserem o výkonu 1 W a vlnové délky 830 nm pozorovali výrazný analgetický efekt
u chronických bolestí některých kloubů po čtyřtýdenní léčbě při aplikaci 2x týdně. Není bez
zajímavosti, že výrazný terapeutický přínos ve smyslu analgetického efektu při artróze
kolenního kloubu pozoroval kolektiv autorů z Iránu [3], kteří aplikovali laser o výkonu
30 mW a vlnové délce 890 nm při hustotě energie 6 J/cm2. V posledních letech se objevují
práce využívající vysokovýkonné lasery aplikované například při laterálních epikondylitidách
[4,5]. Je zajímavé, že obě práce, námi prezentované práce, mají původ na univerzitních
pracovištích v Turecku. Zatímco kolektiv autorů Dundar a kol. [4] ve své studii pracoval
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s přístrojem HIRO 3 (výrobce ASALASER) využívající jako laserové prostředí Nd:YAG,
kolektiv autorů vedených Akkurt [5] výrobce používaného laseru neuvádí. Oba kolektivy
volily poměrně složitý metodický postup spočívající v postupně se zvyšující hustotě energie
i intervalu mezi aplikacemi. Celkem doporučují 10 aplikací aplikovaných 5 až 10 týdnů.
Další diskutovanou oblastí z hlediska výsledného efektu terapie by mohl být jednak
celkový počet aplikací laseroterapie a také interval mezi jednotlivými aplikacemi. Většina
dosud publikovaných studií je zaměřena na LLLT terapii, některé na HILT. Sledování
a porovnání efektu LLLT a MLS terapie přineslo zajímavou skutečnost, že výsledný
terapeutický efekt je téměř shodný, liší se pouze celkový počet aplikací a jejich frekvence.
Důležitou roli zde hraje také ekonomická oblast. Kdy ke stejnému výslednému
terapeutickému účinku postačí nižší počet aplikací u vysokovýkonných přístrojů než je tomu
u nízkovýkonných laserů. Laseroterapie je důležitou součástí komplexní terapie a lze říci, že
MLS terapie je efektivnější než LLLT terapie, hlavně právě z hlediska ekonomického, ale
také z hlediska časového pro pacienta. Kdy u MLS terapie k dosažení stejného terapeutického
efektu postačí menší počet aplikací. Nabízí se tedy možnost využití této moderní a efektivní
terapie u většího počtu pacientů a lze tak zkrátit délku komplexní terapie, kterou pacienti
v rámci jednotlivých onemocnění podstupují. Skutečnost jaké další konkrétní procedury
z oblasti fyzioterapie pacienti v jednotlivých diagnostických skupinách podstupují, může také
ovlivnit výsledný terapeutický efekt komplexní terapie, jehož součástí laseroterapie je.
Výsledky efektu terapie byly zjišťovány jednak v průběhu terapie a jednak ihned po
skončení terapie. Na základě klinických zkušeností jsme dospěli k poznatku, že očekávaný
efekt terapie se projevuje s určitým časovým odstupem. Tento poznatek bude předmětem další
výzkumné práce.
ZÁVĚR
V naší studii jsme prokázali významný přínos terapeutického laseru pro komplexní
rehabilitační péči, zejména pro analgetický účinek. Byly testovány technicky odlišné typy
laseru – aplikace diodovou sondou o výkonu 200 mW s frekvencí 10 Hz a laserem
využívajícího Multiwave Locked System. Výsledky prokázaly přínos obou typů laseru,
podstatný rozdíl byl v nezbytném počtu aplikací. U samotné diodové sondy 12 aplikací,
u MLS systému čtyři. Tento rozdíl zvyšuje komfort nemocného a ekonomické náklady
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spojené s léčbou jak pro pacienta, tak i pro zdravotnické zařízení poskytující
fyzioterapeutickou péči.
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PŘIPRAVENOST ZDRAVOTNICKÉHO OPERAČNÍHO STŘEDISKA
NA PLOŠNÝ VÝPADEK ELEKTRICKÉ ENERGIE
READINESS OF THE HEALTH OPERATION CENTRE FOR AN AREA
ELECTRIC POWER OUTAGE
Bc. Hana Kličková
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, klickhan@fbmi.cvut.cz
Abstrakt: Elektrická energie je důležitou a nezastupitelnou komoditou, bez níž naše společnost
neumí fungovat. Vývoj ukazuje, že od roku 1950 dochází k strmému nárůstu spotřeby elektrické
energie u nás. Její vyřazení z provozu by mělo velmi závažný dopad na funkci a bezpečnost jak
České republiky, tak i okolních států. To je důvod, proč je energetika zahrnuta do kritické
infrastruktury České republiky i do evropské kritické infrastruktury. Dalším důležitým prvkem
kritické infrastruktury je operační středisko zdravotnické záchranné služby. Provoz operačního
střediska Zdravotnické záchranné služby nesmí být přerušen, ani v případě blackoutu. Jak jsou
operační střediska zdravotnických záchranných služeb jednotlivých krajů na hrozbu plošného
výpadku elektrické energie připravena a jsou schopna plně fungovat, přestože jsou technickými
pracovišti závislými na dodávkách elektrické energie. Analyzovali jsme technickou a personální
připravenost jednotlivých operačních středisek. Z konečných výsledků vyplývá, že operační
střediska i operátoři připraveni jsou, nicméně vyvstaly další otázky, kterými bychom se měli
zabývat a to je připravenost telefonních operátorů na plošný výpadek elektrické energie.

Klíčová slova: elektrická energie, přenosová soustava, plošný výpadek elektrické energie,
blackout, kritická infrastruktura
ÚVOD
„Lepší je zapálit i malou svíčku, než proklínat tmu“.
Eleanor Rooseveltová
Nezbytná podmínka pro udržení stávající společnosti a jejího dalšího rozvoje je
dlouhodobá a především spolehlivá dodávka elektrické energie. Spolehlivé dodávky
elektrické energie lze dosáhnout na základě mnoha aspektů. Jedná se především o součinnost
politickou, legislativní, technologickou, sociální a ekologickou. Každý občan je existenčně
závislý na elektrické energii. Energie je komodita, na kterou však nelze nahlížet jako na
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komoditu běžného typu. Elektřina nemá substitut, nelze ji tedy ničím nahradit, je tedy
důležitou a nezastupitelnou komoditou, bez níž naše společnost neumí fungovat. Vývoj
ukazuje, že od roku 1950 u nás dochází k strmému nárůstu spotřeby elektrické energie. Její
vyřazení z provozu by mělo velmi závažný dopad na funkci a bezpečnost jak České republiky,
tak i ostatních států. Energetika je zahrnuta do kritické infrastruktury České republiky, i do
evropské kritické infrastruktury. Dalším důležitým prvkem kritické infrastruktury je operační
středisko zdravotnické záchranné služby, základní složky IZS. Operační střediska
zdravotnické záchranné služby jsou technická pracoviště závislá na dodávkách elektrické
energie. Jaká je jejich akceschopnost, je systém náhradního zásobování elektrickou energií
schopný zajistit neomezený provoz technologií v případě blackoutu?
METODIKA
V rámci zpracování mé bakalářské práce bylo v roce 2015 zpracováno dotazníkové
šetření, jehož cílem bylo zjistit celkovou připravenost zdravotnické záchranné služby na
plošný výpadek elektrické energie po stránce rámcového technického zabezpečení v oblasti
náhradní výroby elektrické energie a časové udržitelnosti. Cílovou skupinu tvořilo čtrnáct
operačních středisek ZZS. V teoretické rovině bylo zjišťováno, zda mají ZZS a jejich operační
střediska zpracovány interní dokumenty řešící jejich postup při blackoutu. Kontaktováni byli
krizoví manažeři ZZS, náměstci pro krizové řízení, vedoucí operačních středisek ZZS nebo
tiskoví mluvčí ZZS. Dotazník byl rozeslán na jejich e-mailové adresy po předchozím
telefonickém kontaktu (Kličková, 2015).
DISKUSE
Odborná literatura se problematikou plošného výpadku elektrické energie zabývá
z různých úhlů pohledu, zatímco zahraniční materiály řeší zejména příčiny výpadků elektrické
energie, tuzemské zdroje se zabývají jak příčinami blackoutu, tak prevencí a způsoby, jak
takovým výpadkům předcházet. Faktem zůstává, že na našem území zatím nedošlo
k plošnému výpadku elektrické energie na velkém území a v delším časovém úseku. Chybí
tedy tato zkušenost. Místní blackout jsme zaznamenali např. v Kladně, v roce 2012. Příčinou
výpadku elektrické energie byl požár elektrické rozvodny. (Kličková, 2015) Jak uvádí
Fröhlich ve své Diplomové práci, tento výpadek ochromil část města na 5,5 hod., zde se
rovněž ukázalo, jak důležité je plánování účinnosti náhradních zdrojů při výstavbě nových
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budov. Nově postavená část kladenské nemocnice není zcela pokryta náhradním zdrojem
elektrické energie a centrální příjem pacientů se tak ocitl bez dodávky elektřiny. Náhradní
zdroj byl v provozu sice do 36 sekund, ale ne pro celý nový objekt nemocnice, zatímco pro
starší část nemocnice náhradní zdroj vystačí (FRÖHLICH, 2014). Tato zkušenost dává za
pravdu i závěru odborného článku Energetická ochrana zdravotnických zařízení, kde Böhm
a Dušková uvádějí, že problematika blackoutu a zachování fungování zdravotnických zařízení
je v současnosti zpracovávána velmi povrchně (BÖHM, a další, 2012). Pro nemocnice nebo
zdravotnická lůžková zařízení platí norma ČSN 33 2140, která je platná od roku 1986 a kterou
se nemocnice řídí. Jak uvádí Brehovská v odborné studii „Připravenost nemocnic na výpadky
elektrické energie“, bylo šetřením v jihočeském kraji zjištěno, že podle normy z roku 1986 se
řídí všechny nemocnice v jihočeském kraji. Řídí se však normou platnou 30 let. Od té doby
jsou energetické nároky na odběry elektrické energie mnohem vyšší a významně se změnilo
i technické a technologické vybavení nemocnic, včetně elektrických rozvodů. Jak se zmiňuje
ve své studii Brehovská, v roce 2002 byly nové poznatky o elektrických rozvodech ve
zdravotnictví zapracovány do normy IEC 60364-7-710, ale tato nebyla dosud zavedena do
evropského systému a ani Česká republika ji do norem nezapracovala (BREHOVSKÁ, 2011).
Oproti tomu v oblasti přednemocniční neodkladné péče, kde je operační středisko
zdravotnické záchranné služby bráno jako prvek kritické infrastruktury, platí vyhláška
č. 92/2012 Sb. Tato vyhláška provozovateli prvku kritické infrastruktury ukládá, aby byl
připraven na možný blackout a byl schopen ho překonat minimálně po dobu 24 hodin.
(Vyhláška č. 92/2012). Operační středisko záchranné služby je tedy díky zahrnuto mezi prvky
kritické infrastruktury ve své připravenosti dál. Jak jsme zjistili dotazníkovým šetřením,
průměrná doba, na kterou mají operační střediska zásobu pohonných hmot pro náhradní
zdroje elektrické energie, je v průměru 29 hodin, ale byla i pracoviště, kde zásoby pohonných
hmot udrží záložní zdroje po dobu 72 hodin. Z našeho průzkumu rovněž vyplývá, že
zdravotnické záchranné služby mají smluvně ošetřeno s partnery, např. s HZS ČR, náhradní
dodávání pohonných hmot. To podle Brehovské, nemocnice v jihočeském kraji nemají.
Z jejího průzkumu vyplývá, že pro nouzové dodávky elektrické energie, dieselagregáty, je
nutná dostatečná zásoba paliva. Zásoby nafty v nemocnicích jsou sice poměrně velké, vystačí
na 6-12 hodin provozu, ale spotřeba je vysoká a nemocnice nemají zajištěny přednostní
zásobení pohonnými hmotami. Všechny nemocnice jihočeského regionu odebírají naftu od
běžných benzínových čerpadel. Při rozsáhlém výpadku elektrické energie však nebude většina
benzinových čerpadel v provozu (BREHOVSKÁ, 2011). Jak vyplývá ze zprávy o pražském
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cvičení Blackout 2014, na území hlavního města Prahy je pouze 19 čerpacích stanic pro
veřejnost s vlastními náhradními zdroji, které by byly v případě blackoutu k dispozici. Složky
IZS v Praze znají rozsah vlastní potřeby PHM pro zajištění své činnosti i pro nezbytné
náhradní zdroje. Ze závěrů pražského cvičení však vyplynulo, že je nutné náročnost dodávek
PHM pro náhradní zdroje a činnost objektů důležitých pro fungování hl.m. Prahy dále
rozpracovat a identifikovat i síly, které budou distribuci PHM zajišťovat. (FRÖHLICH, 2012)
ZÁVĚR
Na základě zpracování a vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, že operační střediska
ZZS na případný plošný výpadek elektrické energie připravena jsou a to na určitý časový
úsek. Disponují náhradními zdroji elektrické energie a pravidelně je prověřují. Smluvně mají
zajištěno nouzové zásobování pohonnými hmotami nebo elektrocentrálami nebo o nich
jednají. Nejvýhodnějšími zdroji pro výrobu elektrické energie jsou zdroje, které mají start ze
tmy a to pro jejich disponibilitu.

Získané výstupy však otevřely prostor pro další

rozpracování této problematiky. Při dlouhodobém plošném výpadku elektrické energie by
došlo k problému se zajištěním provozu sítí u telefonních operátorů. Pokud by bylo nefunkční
telefonické spojení, nebylo by možné se dovolat na linku 155. Operační střediska ZZS
připravena budou, ale naše telefony zatím ne (Kličková, 2015).
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KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ PŘI RADIAČNÍ HAVÁRII
COMMUNICATION WITH THE PUBLIC DURING
A RADIOACTIVE ACCIDENT
Bc. Kateřina Kobesová, DiS.
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, hmentos@seznam.cz

Abstrakt: Cílem práce bylo popsat a zhodnotit funkčnost systému informování obyvatelstva
v zóně havarijního plánování před radiační havárií a při jejím vzniku. Zhodnotit, zda je tato
komunikace dobře zajištěna a je-li účinná. Největší pozornost jsem věnovala komunikaci
v období prevence a zaměřila se na Příručku pro ochranu obyvatelstva v případě radiační
havárie“, kterou obyvatelé v zóně havarijního plánování dostávají. Zajímalo mě, zda
obyvatelé tuto příručku doma mají a pokud ano, zda se s ní už v této době seznamují. Zda se
lidé v zóně havarijního plánování o tuto problematiku zajímají a vědí-li už teď, jak mají
v případě vzniku radiační havárie jednat. Rozhodla jsem se tedy provést anketní šetření
formou dotazníku v obci Hostěradice, která se nachází v zóně havarijního plánování jaderné
elektrárny Dukovany.
Klíčová slova: Jaderná elektrárna, komunikace, příručka pro ochranu obyvatelstva, radiační
havárie, varování obyvatelstva.
ÚVOD
Komunikace s obyvateli při jakékoli mimořádné události patří mezi prvotní
a nejdůležitější úkoly orgánů státní správy. Pokud je obyvatelstvo ohrožené mimořádnou
událostí včas varováno o hrozícím nebezpečí a jsou-li jim dány pokyny pro jejich další
jednání, významně se tak minimalizuje riziko ohrožení jejich života a zdraví. Informování
obyvatelstva jako součást prevence zastává také důležitou funkci, jelikož dobře informovaný
občan je lépe připraven a ví jak si správně počínat v případě mimořádné události, čímž ušetří
práci složkám integrovaného systému.
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Komunikace s obyvateli v zóně havarijního plánování jaderných elektráren probíhá
jak při vzniku radiační havárie, tak v období „klidu“, kdy jsou obyvatelé v rámci prevence
připravováni na potencionální vznik radiační havárie.
KOMUNIKACE S OBYVATELI PŘI VZNIKU RADIAČNÍ HAVÁRIE
Co

se

týče

komunikace

mezi

orgány

státní

správy/krizového

řízení

a obyvatelstvem v zóně havarijního plánování při vzniku radiační havárie, je dle mého názoru
zajištěna na dobré úrovni. V případě vzniku radiační havárie jsou obyvatelé upozorněni
na hrozící nebezpečí spuštěním varovného signálu „všeobecná výstraha“, který je pokynem
k tomu, aby se obyvatelé ukryli a zapnuli televizi či rádio, kde se dozvědí bližší informace
o hrozícím nebezpečí. Předem jsou smluvně domluvené stanice, které mají k dispozici
„varovné kazety“, které v takovém případě pouze odvysílají. V této varovné relaci jsou
obyvatelům poskytnuty ty nejdůležitější informace, jež při vzniku radiační havárie potřebují
vědět, aby se mohli účinně chránit před radiací. Další následující informace týkající se
provádění ochranných opatření jsou lidem sdělovány prostřednictvím místních rozhlasů
a jiných cest, které jsou pro danou oblast obvyklé. Navíc jsou tyto výše uvedené činnosti
prověřovány a zdokonalovány pravidelnými cvičeními.
KOMUNIKACE S OBYVATELI V OBDOBÍ PREVENCE
Lidé, kteří žijí nebo pracují v zóně havarijního plánování, dostávají každý
rok „Příručku pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie“ formou kalendáře, v níž
se mohou předem seznámit s ochrannými opatřeními prováděnými při vzniku radiační
havárie. Neslouží jim však jen jako dokument, který je má připravit na radiační havárie,
ale také jako pomocník při jejím vzniku. Je důležité, aby se s ní obyvatelé před takovou
situací nejen seznámili, ale aby ji měli doma pro případ, že radiační havárie opravdu nastane.
Zajímalo mě, zda obyvatelé tuto příručku doma mají a pokud ano, zda se s ní už
v období prevence seznamují. Jestli se lidé v zóně havarijního plánování o tuto problematiku
zajímají, jelikož se jich přímo dotýká a vědí-li už teď, jak mají v případě vzniku radiační
havárie jednat. Popřípadě jsou-li jim poskytovány informace i jinými prostředky, jež zajišťují
jejich připravenost. Předpokládala jsem, vzhledem k vážnosti této problematiky, že obyvatelé
tyto příručky doma mají, přečetli si je, a tudíž vědí, co mají v případě radiační havárie dělat.
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Rozhodla jsem se tedy, že provedu dotazníkové šetření v obci Hostěradice, která
se nachází v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny Dukovany. Dotazník měl
12 otázek a v období od 9. 2. 2015 do 10. 2. 2015 jsem dotazníky osobně rozdala a následně
vybrala vyplněné. Získala jsem 66 vyplněných dotazníků. Z 66 respondentů bylo 13 lidí
v rozmezí 15 – 25 let, 15 lidí v rozmezí 26 – 35 let, 19 lidí v rozmezí 36 – 45 let, 4 lidé
v rozmezí 46 – 55 let a 5 lidí, kteří byli starší 66 let.
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazník obsahoval následující otázky:


Máte doma Příručku pro ochranu obyvatelstva v případě radiační havárie
a četl(a) jste ji?



Byly pro vás celkově informace v příručce pochopitelné?



Co pro vás bylo v příručce těžko pochopitelné?



Dostáváte informace o postupu při radiačních haváriích i z jiných zdrojů?
Z jakých?



Co uděláte, pokud budete venku a uslyšíte zaznít varovný signál „všeobecná
výstraha“?



Jste doma a dostanete informaci, že nastala radiační havárie, co uděláte?



Máte doma jodové tablety? K čemu slouží?



Pokud byste se musel(a) evakuovat z domova, co všechno byste měl(a) udělat?



Jak budete chránit své tělo před radioaktivním zářením, pokud budete muset
opustit domov?



Odkud jste získal(a) znalosti týkající se této problematiky?

Pro dotazník jsem zvolila raději otevřené otázky, protože jsem chtěla zjistit,
co obyvatelé skutečně vědí. Obávala jsem se, že pokud bych jim dala vybrat z několika
odpovědí, pouze by něco zaškrtli a nepřemýšleli příliš o odpovědi nebo by tipovali u otázek,
na které by neznali odpověď. To by podle mě vedlo ke skresleným výsledkům. Odpovědi
respondentů jsem při vyhodnocování rozdělila do tří skupin, a to na správné, částečně správné
a špatné.
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Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že příručku pro ochranu obyvatelstva má
doma 25 lidí a 41 lidí odpovědělo, že ji doma nemá. Z oněch 25 lidí, kteří doma mají příručku
pro ochranu obyvatelstva, uvedlo 10 lidí, že jí četlo a 15 lidí, že jí nečetlo.
Na otázku, zda dostávají informace o postupu při radiační havárii, odpovědělo 34 lidí
ano a 32 lidí ne. Z 34 lidí, kteří odpověděli ano, uvedlo 13 lidí, že dostává informace
ze Zpravodaje JE Dukovany, který jaderná elektrárna vydává každé tři měsíce. 10 lidí
se informuje samo na internetu, 6 lidí zmínilo jako zdroj informací obecní úřad, 3 respondenti
jsou seznámeni s touto problematikou z hasičských školení, kterých se účastní a 2 respondenti
dostávají informace od rodiny.
Na otázku, co by dělali, pokud by slyšeli zaznít varovný signál „všeobecná výstraha“,
17 lidí odpovědělo správně, tedy že najdou úkryt nebo půjdou domů a zapnou televizi
či rádio, 27 respondentů odpovědělo částečně správně a 22 respondentů odpovědělo špatně.
Dále jsem se obyvatel ptala, jak by postupovali v případě, že by nastala radiační
havárie. Na tuto otázku neodpověděl nikdo úplně správně, 43 respondentů odpovědělo
částečně správně a 23 obyvatel odpovědělo špatně.
Z dotazníkového šetření také vyplynulo, že 52 lidí má doma jodové tablety, 9 lidí
je doma nemá a 5 lidí neví, jestli je doma má. K čemu však jodové tablety opravdu slouží,
ví jen 9 lidí.
Ohledně postupu při vyhlášení evakuace odpovědělo správně 27 obyvatel, že si sbalí
nejnutnější věci (evakuační zavazadlo) a vypnou energie, 32 respondentů odpovědělo alespoň
částečně správně a zbylých 7 neví, co by mělo dělat.
Na otázku, jak by se chránili před radioaktivním zářením, odpovědělo pouze 15 lidí
správně, 26 lidí odpovědělo částečně správně a 25 jich odpovědělo špatně.
Jako poslední jsem do dotazníku také zahrnula otázku, kterou jsem chtěla zjistit,
odkud obyvatelé získali své vědomosti. Dozvěděla jsem se, že pouze 13 lidí získalo znalosti
týkající se této problematiky z příručky, 7 lidí ze školy, 5 lidí z internetu, 3 z hasičských
školení, 1 člověk ze Zpravodaje JE Dukovany, 1 člověk od rodiny a 36 lidí, tedy více
jak polovina, se o tuto problematiku vůbec nezajímá.
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ZÁVĚR
Z výzkumu tedy vyplývá, že většina dotazovaných příručku doma nemá a z těch, kteří
příručku mají, jí většina nečetla. Tudíž příručka neplní ani jeden z účelů v takové míře, v jaké
by ji splňovat měla. Je tedy důležité hledat způsoby, jakými by se příručka stala více účelnou.
Z dotazníkového šetření také vyplynula skutečnost, že někteří obyvatelé čtou Zpravodaj, který
jaderná elektrárna Dukovany vydává. Bylo by proto účinné zahrnout preventivní osvětu
i takovouto formou. Komunikace při vzniku radiační havárie je podle mě zajištěna
na velmi dobré úrovni a z výsledků anketního šetření je patrné, že se obyvatelé na tyto
informace spoléhají nejvíce.
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ZMENY V BUNEČNÝCH POPULÁCIACH PO CELOTELOVOM
OŽIARENÍ
CHANGES IN CELL POPULATIONS AFTER TOTAL BODY
IRRADIATION
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Abstrakt: Charakteristickým účinkom ionizujúceho žiarenia (IZ) je ionizácia molekúl a na ňu
nadväzujúce deje, spôsobujúce ich nevratné poškodenie s ďalšími dôsledkami na bunečnej
úrovni. Živý organizmus je súbor rôznych bunečných populácií, odlišujúcich sa jednak
rastovými a fyziologickými charakteristikami, ale možno im prisúdiť aj rôzny stupeň
rádiosenzitivity.
Cieľom tohto experimentu bolo stanoviť účinky IZ po celotelovom ožiarení (TBI)
myšieho kmeňa C57Bl/6 dávkou 8Gy v skorých časových intervalov: 4, 8 a 24h po ožiarení,
ako aj v neskorších časových intervaloch: 7, 21 a 30 dní po ožiarení, v porovnaní
s kontrolnou, neožiarenou skupinou. Zmeny boli sledované v periférnej krvi a v bunečnej
suspenzií z pľúcneho tkaniva pomocou detekcie na prietokovom cytometri CyanTM ADP
(Beckman Coulter). Pomocou mnohofarebnej cytometrie boli stanovované hlavné populácie
buniek v periférnej krvi a v pľúcach (lymfocyty, monocyty a granulocyty), subpopulácia
lymfocytov (T, B a NK bunky) a v krvi aj subsety CD4+ T – lymfocytov (Th1, Th2 a Th17).
Taktiež boli stanovené aj absolútne počty leukocytov.
Výsledky okrem poklesu celkového počtu lymfocytov v periférnej krvi odhalili, že
lymfocyty ako najviac rádiosenzitívna populácia začínajú výrazne klesať už po 8 hodinách
a v intervale 1 – 7 dní dochádza takmer k vymiznutiu z krvného obehu po TBI dávkou 8 Gy.
K obnove dochádza v neskorších časových intervaloch. Obdobne je to aj s populáciou
monocytov. Pri zameraní na lymfocytárne subpopulácie najviac radiosenzibilné sú
B lymfocyty, zatiaľ čo v periférií pretrvávajú T lymfocyty a NK bunky. Stanovenie subsetov
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T – helpers (CD3+CD4+) lymfocytov – Th1, Th2 a Th17 bolo na základe špecifických
chemokinových receptorov. Th2 subset, zapájajúci sa do humorálne odpovede organizmu,
klesali v rovnakej závislosti ako B lymfocyty. Th1 subset, ktoré sa zapája do indukcie
bunečnej odpovede (CD8+ lymfocyty a makrofágy), majú zhodný časový priebeh s hladinou
CD8+ lymfocytov – cytotoxických v periférnej krvi.
Pri stanovení lymfocytov pľúcnom tkanive bola tiež preukázaná aj rádiosenzitiva
rezidentných B lymfocytov. V neskorších časových intervaloch (21 a 30 deň) sa významne
zvýšilo relatívne zastúpenie T lymfocytov v pľúcach a zo stanovenie subpopulácií
prevažovalo relatívne zastúpenie CD4+ T - lymfocyty.
Kľúčová slova: ionizujúce žiarenie, periférna krv, leukocyty, CD4+ lymfocyty, prietoková
cytometria
ÚVOD
Ionizujúce žiarenie je druh genotoxického stresu, ktoré indukuje zmeny v molekule
DNA, čo vedie k genómovej nestabilite, chromozómovým aberáciám, bunečným zmenám
a k zastaveniu bunečného cyklu (Yang, Xia, & Hu, 2006). Tieto zmeny sú vo väčšine
prípadov nezlučiteľné so životnými funkciami bunky a dochádza k bunečnej smrti. Bunky,
ktoré aj napriek zmenám v genofonde pokračujú v delení, sú nebezpečné pre organizmus,
pretože môže dôjsť k nádorovému bujneniu. Pri ožiarení však nedochádza len
k jednosmerným a nevratným zmenám vedúcim k poškodeniu bunečných štruktúr a ich
funkcií, ale uplatňujú sa reparačné procesy k eliminácií poškodenia a to na úrovni zasiahnutej
bunky a na úrovni zasiahnutého tkaniva (Cabáneková & Nikodemová, 2009).
Rozdielne tkanivá sú citlivé na expozíciu ionizujúcim žiarením. Najväčšiu
rádiosenzitivitu majú bunky tkanív s proliferačnou aktivitou. Sú to bunky krvotvorných
orgánov, zárodočné bunky, bunky sliznice tenkého čreva atď. Naopak rádiorezistnejšie sú
tkanivá s diferencovanými, málo sa deliacimi alebo nedeliaci bunkami (CNS). Výnimkou
z tohto pravidla sú periférne lymfocyty, ktoré aj napriek plnej diferenciácií sú veľmi
rádiosenzitívne. (Osterreicher & Vávrová, 2003).
V tomto experimente sme sa zamerali na detailnejšie skúmanie leukocytárných
populácií (lymfocyty, monocyty a granulocyty). Lymfocyty boli následne rozdelené na
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populácie (T a B lymfocytov, NK buniek a NKT buniek). Ďalej boli sledované subsety
T – lymfocytov a ich reakciu po vystavení ionizujúcemu žiareniu v periférnej krvi. Keďže, do
budúcne sa plánujeme zamerať aj na účinky IZ na bunky pľúcneho tkaniva, taktiež boli
stanovované zmeny aj leukocytárnych populácií v pľúcach.
MATERIÁL A METODIKA
Celotelové in vivo ožiarenie (TBI) gama ionizujúcim žiarením (60Co) samíc myšieho
kmeňa C57Bl/6 (80ks; 5 myši / skupinu, n = 2) dávkou 8Gy (1m, 0,37 Gy/min) v časových
intervalov: 4, 8 a 24 hodín. Neskoršie časové intervaly pre ukončenie experimentu boli
7, 21 a 30 dní po ožiarení. Ožiarené skupiny boli porovnané s kontrolnou, neožiarenou
skupinou. Odoberaná heparizovaná periférna krv bola rozdelená na stanovenie krvného
obrazu a pre detailnejšiu analýzu bola krv označená aj kokteilom monoklonálnych protilátok
(mAb).

Odobraté

pľúcne

tkanivo

bolo

enzymaticky

trávené

(14mg / ml kolagenáza + 4U / ml Benzonaza) a získaná jednobunková suspenzia bola tiež
označená kokteilom mAb. Následne boli vzorky zmerané na
CyanTM ADP (Beckman Coulter).

prietokovom cytometri

Výsledky sú z 2 experimentov, udávaných ako

priemer ± smerodajná odchýlka. Štatistický významnosť bola určená t – testom (MS Excel)
s porovnaní s kontrolnou skupinou a významné hodnoty sú uvádzané * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01.
VÝSLEDKY
Zmeny v leukocytárnych populáciách po 8Gy TBI
v periférnej krvi

Graf č.1: Stanovenie leukocytárnych populácií v periférnej krvi u kontrolnej (neožiarenej) skupiny
a u skupiny zvierat ožiarených celotelovo dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h a 7d, 21d,
30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 srovnané s kontrolnou
skupinou.
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Zastúpenie lymfocytárnej populácie v periférnej krvi

Graf č.2: Stanovenie lymfocytárnych subpopulácií v periférnej krvi u kontrolnej (neožiarenej)
skupiny a u skupiny zvierat ožiarených celotelovo dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h
a 7d, 21d, 30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 srovnané
s kontrolnou skupinou.

Zastúpenie subpopulácie T lymfocytov v periférnej krvi

Graf č.3: Stanovenie CD3+ T - lymfocytárnych subpopulácií v periférnej krvi u kontrolnej
(neožiarenej) skupiny a u skupiny zvierat ožiarených dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h
a 7d, 21d, 30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,1 srovnané
s kontrolnou skupinou.
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Rozdelenie CD4+ T - lymfocytov do subsetov v periférnej krvi

Graf č.4: Stanovenie CD4+ T - helpers subpopulácií v periférnej krvi u kontrolnej
(neožiarenej) skupiny a u skupiny zvierat ožiarených dávkou 8Gy v časových intervaloch
4h, 8h, 24h a 7d, 21d, 30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05,
** p ≤ 0,01 srovnané s kontrolnou skupinou

Zastúpenie lymfocytárnej populácie v pľucach

Graf č.5: Stanovenie lymfocytárnej subpopulácií pľúcach u kontrolnej (neožiarenej)
skupiny a u skupiny zvierat ožiarených dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h
a 7d, 21d, 30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01
srovnané s kontrolnou skupinou.
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Rozdelenie CD3+ T – lymfocytov do subpopulácií v pľucach

Graf č.6: Stanovenie CD3+ T – lymfocytov pľúcach u kontrolnej (neožiarenej) skupiny
a u skupiny zvierat ožiarených dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h a 7d, 21d, 30deň
po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01 srovnané s kontrolnou
skupinou.

Myeloidné bunky v pľucach

Graf č.7: Stanovenie myeloidnej populácie buniek v pľúcach u kontrolnej (neožiarenej)
skupiny a u skupiny zvierat ožiarených dávkou 8Gy v časových intervaloch 4h, 8h, 24h
a 7d, 21d, 30deň po ožiarení. Štatisticky významné hodnoty: * p ≤ 0,05, ** p ≤ 0,01
srovnané s kontrolnou skupinou.
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ZÁVER
Výsledky našej práce preukázali reakciu organizmu na gama ionizujúce žiarenie
zmenou v relatívnom zastúpení leukocytárnych a lymfocytárnych populáciách v periférnej
krvi. Dokázali sme výraznú radiosenzitivitu lymfocytárnej populácie, hlavne B – lymfocytov
v krvi aj v pľúcnom tkanive. Bola zaznamenaná aj dynamika týchto zmien pri dávke 8 Gy na
myšom experimentálnom modele C57BL/6.
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HROZBY A RIZIKA V OBCI SLATINKY A JEJICH ANALÝZA
THREATS AND RISKS IN THE VILLAGE SLATINKY AND THEIR
ANALYSIS
Bc. Naďa Nevrlá
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, NadaNevrla@seznam.cz
Abstrakt: Cílem práce bylo zjistit připravenost obce a členů jednotky sboru dobrovolných
hasičů Slatinky na řešení mimořádných událostí. Druhým cílem bylo zmapovat možná rizika,
která v obci hrozí, provést jejich analýzu a navrhnout možná opatření, která by zabránila
vzniku mimořádných událostí anebo zmírnila jejich dopady. Třetím cílem zpracovat plán
odezvy orgánů obce Slatinky na vznik mimořádných událostí. Při zjišťování zda je obec
a hasiči připraveni k řešení mimořádných událostí, jsem vycházela ze školení, která se
pořádají pro starosty obcí a členy jednotek a následně rozhovorem se starostou obce a členy
jednotky zda se těchto školení pravidelně účastní a jaká mají absolvovaná. Ke stanovování
analýzy rizik jsem využila metodu expertních odhadů. Dále jsem zpracovala návrh možných
opatření k jednotlivým rizikům v obci. V závěru práce jsem na základě zjištěných rizik
zpracovala plán odezvy orgánů obce Slatinky na vznik mimořádných událostí.
Klíčová slova: hrozba, riziko, mimořádná událost, metody analýzy rizik, plán odezvy orgánů
obce na mimořádné události
ÚVOD
Dříve, než jsem si zvolila téma Hrozby a rizika v obci Slatinky a jejich analýza, zamyslela
jsem se nad tím, zda je vůbec potřeba zabývat se problematikou možných rizik mimořádných
událostí v malých obcích. Denně jsme obklopováni informacemi, o tom kde a kdy se stala
nějaká krizová nebo mimořádná událost. Následky a zejména jejich dopady si začneme
intenzivně uvědomovat v momentě, kdy se nás začnou osobně dotýkat, už to není jen zpráva
o „někom neznámém“, ale přímo o nás a našich blízkých, známých a kamarádech. Z tohoto
důvodů jsem se rozhodla zabývat riziky, které mohou naší obci hrozit.
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MATERIÁL A METODIKA
Metoda expertních odhadů – Metoda je založena na odhadním stanovení kvantitativních
ukazatelů, jež vyplývají z jednotlivých stupňů poplachu, které upravuje vyhláška MV
č. 328/2001 Sb. o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému.
Ukazatelé se stanovují ve třech základních skupinách – charakteristika, opatření a ohrožení.
Výpočet míry rizika ze stanovených ukazatelů:míra rizika =

P∗(T∗10)∗((O+S+B+D+C+Z+K)∗10)
Pr ∗10

Tuto metodu jsem si zvolila proto, že ji v praxi využívá i některé hasičské záchranné sbory při
zpracování krizových a havarijních plánů.
VÝSLEDKY
Tabulka 1: Dosazení hodnot ukazatelů pro obec Slatinky [vlastní]
Ukazatel
Riziko

Ohrožení

Charakteristika

Ohrožení

P

Pr

T

O

S

B

D

C

Z

K

Přívalový déšť

200

2

2

1

2

1

0

0

1

1

Požár lesa

200

1

3

0

3

0

0

0

3

3

Požár Vápenic

200

1

2

0

3

0

0

0

2

2

Požár domu

100

1

2

1

1

1

1

1

2

2

Sněhová kalamita

10

3

3

3

2

2

0

0

1

1

Sesuv půdy

1

1

2

0

1

0

0

0

1

1

Truhlářství J. V.

100

1

2

1

1

1

0

0

2

2

Můj sklad Morava

100

1

2

1

2

1

1

0

2

2

Dopravní nehoda

10

1

2

1

0

1

1

0

2

2
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Tabulka 2: Výpočet míry rizika a procentuální vyjádření pro obec Slatinky [vlastní]
Míra rizika

Vyjádření v %

Seřazení dle
rizikovosti

Požár lesa

54 000

36,90

1.

Požár Vápenic

28 000

19,13

2.

Požár domu

18 000

12,30

3.

Můj sklad Morava

18 000

12,30

3.

Truhlářství J. V.

14 000

9,57

4.

Přívalový déšť

12 000

8,20

5.

Dopravní nehoda

1 400

0,96

6.

Sněhová kalamita

900

0,61

7.

Sesuv půdy

60

0,04

8.

Riziko

Obrázek 1: Procentuální vyjádření míry rizika [vlastní]

109

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

Návrh opatření


Přívalový déšť: sledování výstrah ČHMÚ, budování a udržování zádržných rigolů



Požáry v přírodě: preventivní informování občanů o zakládání ohňů v blízkosti lesa,
ve volné přírodě a o vypalování trávy



Požáry v obci: dodržování bezpečnostních a provozně-technických předpisů, kontrola
a údržba technických zařízení, revize komínů, dodržovat protipožární předpisy
a bezpečnost práce



Sněhová kalamita: sledovat předpověď počasí a výstrahy ČHMÚ, monitoring střech
v případě sněhové kalamity, popř. odstranění sněhu ze střech



Sesuv půdy: zpevnění svahů – výsadba půdokryvných rostlin, opěrné zídky



Dopravní nehoda s únikem NL: – preventivní opatření jdou jen těžko stanovit

ZÁVĚR
Nejdříve jsem zjišťovala připravenost starosty obce a jednotky sboru dobrovolných hasičů,
zda a jak jsou schopni čelit mimořádným událostem. Pro výkon své činnost musí mít všichni
odbornou způsobilost, kterou pro starosty zajišťuje kancelář hejtmana Olomouckého kraje
a HZS kraje a pro členy jednotek SDH ji zajišťuje HZS kraje. Dle získaných informací má
obec velmi dobře odborně proškoleny členy jednotky, kteří tak bez problémů mohou
vykonávat svoji činnost. Starosta obce se pravidelně účastní školení pořádaného kanceláří
hejtmana, školení pořádaného HZS kraje se však v poslední době neúčastnil. Přestože jsou
určena spíše novým starostům, doporučovala bych se jich účastnit, protože se zde může
i zkušený starosta přiškolit novým věcem a zopakovat si již známé. Poté jsem se zaměřila na
samotné analyzování rizik prostřednictvím metody expertních odhadů. Podle této metody
nejvýznamnějším rizikem pro obec je požár lesa. Méně významné riziko představuje požár
Vápenic, požár domu a Můj sklad Morava. Středním rizikem je obec ohrožena v případě
požáru Truhlářství J. V. a přívalového deště. Téměř bezvýznamné riziko, které je nižší než
1%, představuje dopravní nehoda cisternového automobilu převážejícího nebezpečnou
chemickou látku, sněhová kalamita a sesuv půdy. Na základě provedené analýzy jsem
k jednotlivým rizikům navrhla opatření, která se týkají především předcházení jednotlivým
hrozbám, a také návrh, jak zmírnit jejich následky pokud již mimořádná událost vznikla nebo
v bezprostředně blízké době nastane. Podle zákona obec nemusí zpracovávat krizový plán,
proto tedy naše obec žádný zpracovaný plán nemá, z tohoto důvodu jsem do své práce
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zahrnula návrh plánu odezvy orgánů obce Slatinky na řešení mimořádných událostí. Tento
plán má posloužit orgánům obce a jednotkám požární ochrany při řešení mimořádných
událostí.
POUŽITÁ LITERATURA
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VLIV STRESU NA OBTÍŽE KRČNÍ PÁTEŘE U MANAŽERŮ
THE INFLUENCE OF STRESS AT THE WORKPLACE ON CERVICAL
SPINE OF MANAGERS
Mgr. Irena Novotná
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, novot.irus@seznam.cz

Abstrakt: Autoři v příspěvku poukazují na závažnost problematiky vlivu stresu na obtíže
krční páteře. Stres je uváděn jako jednička mezi příčinami úmrtí. Americká lékařská asociace
označila stres jakožto příčinu více než 60% všech lidských onemocnění. Stres má vliv bolest
hlavy, malátnost, úzkost, podrážděnost, skřípání zubů, zaťaté zuby, zrychlený srdečný rytmus,
infarkt, srdeční choroby, diabetes, poruchy s trávením, problémy žaludku, bolesti břicha,
syndrom dráždivého tračníku, obezita, snížená sexuální aktivita, nespavost, astma, deprese,
změna svalového napětí, fibromyalgie,syndrom komplexní regionální bolesti, alkoholismus,
sebevraždy, závislost na drogách.
Klíčová slova: krční páteř, stres, manažer
ÚVOD
Stresová stabilita přímo souvisí s vnitřním vyladěním a životním postojem, má tedy
vliv na postavení celého těla, včetně krční, hrudní i bederní páteře. Doba, v níž žijeme,
přináší s sebou denně i stresové situace. Ve stresu posturální systém automaticky zaujímá
vynucenou polohu, která vede k výrazné svalové dysbalanci, ta pak může způsobovat bolesti
celého pohybového aparátu. Tento fakt představuje složitou a zároveň zajímavou medicínskou
a psychosociální problematiku. Pozice manažer v sobě zahrnuje nejen výrazný stres, ale jedná
se i o fyzicky náročnou práci ve statickém stoji nebo sedu. Nesprávný stoj, nesprávný sed,
nedostatek pohybových aktivit nesprávná ergonomie vede k problémům v oblasti nejen krční
páteře.
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TEORETICKÉ PODKLADY K PROBLEMATICE VLIVU STRESU NA OBTÍŽE
KRČNÍ PÁTEŘE U MANAŽERŮ
KRČNÍ PÁTEŘ
Páteř je kostěný sloupec, který plní funkci opornou, ochranou a pohyblivou. Krční
páteř je však díky lehce rozdílnému tvaru obratlů výrazně pohyblivější než ostatní části
páteře, které mají spíše funkci opěrnou (9). Patří k nejpohyblivějším a nejfragilnějším částem
axiálního systému díky tomu, že je spojujícím článkem mezi trupem a hlavou. Krční páteř je
velmi flexibilní struktura, která podpírá hlavu, vytváří ochranu pro spinální míchu, oběhové
struktury a část sympatického kmene. Význam spinální míchy spatřujeme ve spinálních
reflexech. Významné jsou výstupy spinálních nervů, které zásobují šíjové svaly a řídí jejich
funkci. Z vegetativní složky je důležitý nervus vagus, který může vyvolat různé vegetativní
příznaky – nauzea (10).
STRES
Stres (angl. stress = napětí, namáhání, tlak) je funkční stav živého organismu, kdy je
tento organismus vystaven mimořádným podmínkám (1) (stresorům), a jeho následné
obranné reakce, které mají za cíl zachování homeostázy a zabránit poškození nebo smrti
organismu.
Stres v medicíně můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na
nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi
a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak
i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na
jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou.
Druhy psychologického stresu dle Hans Selye z roku 1975: Eustres – pozitivní
zátěž, která v přiměřené míře stimuluje jedince k vyšším anebo lepším výkonům.
Distres – nadměrná zátěž, která může jedince poškodit a vyvolat onemocnění či dokonce
smrt. Psychické reakce na stres zahrnují přizpůsobení, úzkost a depresi. Pokud stres vede
k vyšším psychickým nebo fyzickým výkonům, jedná se o eustres. Tento druh stresu patří
k hlavním motivačním prvkům konání. Může například vést k lepšímu učení.[2] Pokud ovšem
působení stresu trvá příliš dlouho nebo přesáhne určitou mez (distres), může vést
k rozhodnutím, jejichž důsledkem je úzkostné (únik) nebo depresivní (ústup) chování.
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Fyzické reakce na stres. Mozek, který vyhodnocuje zátěž, řídí nejen chování, které má za cíl
tuto zátěž překonat, ale zároveň vyvolává v těle fyziologické reakce umožňující krátkodobě
aktivovat rezervy pro útěk nebo boj.(1)
Psychosomatická onemocnění. Stresová reakce vede k aktivaci mechanismů, které
umožňují krátkodobě podávat vysoké výkony v případě nebezpečí, což je dáno využitím
rezerv organismu. Stejná reakce se však spouští i v případě, kdy je organismus vystaven
psychickým tlakům, které nejsou skutečnou hrozbou pro fyzickou existenci. Způsob života
často vede k tomu, že organismus nemůže na stres reagovat bojem nebo útěkem. Pokud není
schopen psychický tlak z různých důvodů zvládnout, přechází do stadia distresu, kdy původně
užitečné obranné mechanismy začnou tělu škodit. Dlouhodobé psychické problémy právě
tímto mechanismem vyvolávají různé zdravotní obtíže, které nejprve přispívají ke snížené
kvalitě života. Později se podílejí na rozvoji onemocnění, která představují reálné nebezpečí
ohrožení života. Onemocnění, na jejichž vzniku se podílí psychická nepohoda a silné emoce,
se souhrnně nazývají psychosomatická, což vystihuje fakt, že stav duše (psyché) a těla (soma)
se vzájemně ovlivňují.[5] Rozšířený názor, že lidé trpící psychosomatickými poruchami
nepotřebují lékařskou péči, neboť nejsou skutečně nemocní, je nesprávný.(1)
VÝSLEDKY
Pojem stres z pohledu manažerů
Hodně práce, málo času; potřeba vyšší koncentrace. Nervozita z nejistého výsledku,
nervozita z hlediska časového plnění úkolu, nervozita z množství úkolů. Situace, kdy
nestíhám. Bušení srdce, vypjatá situace, mám najednou strach, jestli to zvládnu, začnu o sobě
pochybovat, mění se mi nálada. Napětí, strach, obavy, prostě pocit strachu, obavy. Pocit
dlouhodobé nespokojenosti či frustrace. Podrážděnost, roztěkanost. Neschopnost soustředit.
Nespavost, svíravý pocit, zvýšený krevní tlak, zdravotní problémy. Svalové dysbalance.(7)
DISKUSE
Manažerský stres. Pracovní činnost vyvolává psychické zatížení v řadě profesí.
Nejčastěji u rizikových profesí např. u vedoucích pracovníků, kde působí nadměrná
odpovědnost a časově náročné úkoly s daným termínem. Působení přiměřeného stresu
vyvolává u některých pracovníků zvýšení pracovního výkonu a uspokojení z práce. Vlivem
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dlouhodobého psychického zatížení v průběhu pracovního procesu se zhoršuje pracovní
výkonnost, objevují se poruchy vnímání, zpomaluje se motorická činnost, oslabuje se paměť
(6).
Obtíže krční páteře a svalové dysbalance
Na přetěžování reagují měkké tkáně (kůže, podkoží, svalová povázka, sval), které se
stahují, zkracují a stávají se méně pružnými. Sval vykazuje známky reflexního hypertonu, což
zpětně prohlubuje bolestivosti. Bolesti a problémy v oblasti krční páteře poté často gradují pro
příklad v tyto příznaky. Bolesti hlavy, bolesti za očima, hučení v uších, vertigo, četné blokády
krční a hrudní páteře, ale také žeber. Bolesti mezi či pod lopatkami, bolesti v oblasti
ramenních kloubů. Brnění či pálení horních končetin, bolesti v oblasti lokte(5).
ZÁVĚR
Stres management neboli aktivní vyrovnání se se zvýšenou zátěží založené na principu
nalezení a udržení optimální hladiny stresu, která manažerovi neškodí, ale prospívá, je další
v dnešní době velice se rozšiřující záležitostí. Najdeme ho v nabídkách vzdělávacích agentur,
které organizují kurzy zaměřené na zvládání stresu.
Při určování strategie vyrovnávání se se stresem z výzkumů jednoznačně vychází
tzv. defenzivní strategie – emoční vybití.

Ofenzivní řešení stresu volí mnohem méně

manažerů.
Mezi preventivní opatření bolestí pohybového aparátu patří:
 Úprava svalových dysbalancí, prostředky manuální terapie
 Úprava pohybových stereotypů, životospráva
 Úprava mineralizace, úprava vnitřního prostředí
 Ergonomie – úprava pracovního prostředí
 Psychoterapeutické

prostředky

-

Psychorelaxační

techniky

(masáž,

metoda

Alexandrova, Feldenkraisova, progresivní svalová relaxace podle Jacobsona,
Schultzův autogenní trénink, meditace, jóga, procházky, dechové cvičení,
 Některé prostředky fyzikální terapie
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Abstrakt: Autofagie je přirozený buněčný proces, který se pomocí degradace buněčných
proteinů, celých organel a jiných reaktivních molekul podílí na udržení homeostázy.
Recyklací vlastních nepotřebných cytoplazmatických komponent jsou buňky schopné
zabezpečit si živiny pro přežití v podmínkách zvýšené stresové zátěže. Tento proces je
využíván jak zdravými buňkami, tak i buňkami nádorovými. V případě nádorových buněk se
autofagie zdá být ještě důležitějším procesem, protože jí tyto buňky využívají jak v počáteční
fáze formování nádoru, tak i v pozdějších fázích. Radioterapie je jednou z nejdůležitějších
metod léčby onkologických onemocnění. Bylo zjištěno, že nádorové buňky jsou během
radioterapie schopné nastartovat autofagický proces, což přispívá k překonání stresových
podmínek, které radioterapie v buňkách vytváří a rozvoji radiorezistence. Na druhou stranu
existuje předpoklad, že radioterapie samotná nebo v kombinaci s dalšími chemickými látkami
může indukovat takovou formu autofagie, tzv. autofagickou programovanou buněčnou smrt,
která vede ke sníženému přežívání nádorových buněk. Modulace autofagie se v tomhle směru
jeví jako velmi nadějná a atraktivní metoda protinádorové léčby. Avšak současná literatura je
v ohledu použití inhibice či aktivace autofagie při léčbě nádorových onemocnění značně
rozporuplná, protože výsledky experimentů jsou vzhledem k typu a povaze jednotlivých
nádorových buněk nejednotné. Diskutovaná je zejména aktivace autofagické programované
buněčné smrti, protože není zcela jasné, zda buňky umírají pomocí autofagie nebo ve
spolupráci s autofagií. Další experimentální činnost je tedy v tomto ohledu nezbytná.
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ÚVOD
Nádorová onemocnění jsou v dnešní době celosvětovým alarmujícím problémem.
Velká část solidních nádorů je léčena radioterapií. Tato léčba je efektivní, ovšem neobejde se
bez nepříznivých vedlejších účinků jako je poškození nenádorových buněk a rozvoj
radiorezistence.1 Jedním z důležitých mechanizmů podílejících se na rozvoji radiorezistence
je autofagie.
Autofagie je evolučně velmi starý proces, který se v podmínkách buněčného stresu
podílí na degradaci a recyklaci proteinů, celých organel a jiných buněčných molekul, vedoucí
k zachování homeostázy. Autofagie je aktivována jako odpověď na rozličné stimuly
zahrnující ionizující záření, chemoterapeutika, poškození DNA, nedostatek živin, kyslíku
a růstových faktorů.2 Pro svoji schopnost získávat energii i v stresových podmínkách je
autofagie považována za cytoprotektivní mechanizmus. Předpokládá se, že v podmínkách
nadměrného stresu, může dojít k destrukci celých buněk a autofagie tak funguje jako
cytotoxický mechanizmus.3
V nádorových buňkách má autofagie dvě úlohy. V iniciální fázi se odstraňováním
rakovinotvorných prekurzorů podílí na zpomalení až úplném potlačení karcinogeneze.
V pozdějších fázích naopak přispívá svým cytoprotektivním působením k proliferaci nádorů.4
Nádorové buňky rozvinutých tumorů, léčené pomocí radioterapie, však ve skutečnosti netrpí
nedostatkem živin, ale jsou ohrožené toxickými látkami (volné radikály, defektní bílkoviny),
které vznikají v průběhu terapie. Předpokládá se, že tyto látky jsou pak v průběhu radioterapie
odstraňovány pomocí cytoprotektivní autofagie.5 Někteří autoři podporují naopak předpoklad,
že autofagie aktivována v průběhu radioterapie může mít radiosensibilizující charakter.6
Modulace autofagie se proto jeví jako slibná metoda vedoucí k radiosensibilizaci nádorových
buněk.
MODULACE AUTOFAGIE
V naší práci se zabýváme radiosensibilizací nádorových buněk modulací autofagie,
konkrétně cestou inhibice. V experimentech používáme nově syntetizovaný inhibitor Lys05.
Chemicky je to derivát chlorochinu, jehož mechanismus účinku je pravděpodobně podobně
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jako u chlorochinu, založen na zabránění fúze autofagozomu a lysozomu.7 Jako model jsme si
zvolili linii buněk nemalobuněčného karcinomu plic H1299, který je i v praxi léčen pomocí
radioterapie. Vliv inhibice na radiosensibilizaci buněk mapujeme pomocí fosfoproteomické
analýzy, což je disciplína zabývající se hromadným studiem fosforylovaných proteinů a jejich
vlastností. Našim cílem je zmapovat signální dráhy, které se podílejí na radiosensibilizaci
nádorových buněk využitím metody SILAC.8 Ta je založená na zabudování značených
aminokyselin do proteinů buněk, umožňující následnou detekci proteinů 2 až 3 různě
ovlivněných souborů nádorových buněk v jednom měření. Značené proteiny poté detekujeme
pomocí hmotnostní spektrometrie. Aplikací těchto metod hodláme nejen charakterizovat ale
také kvantifikovat změny fosfoproteinů, které se podílejí na inhibici autofagie a na
radiosensibilizaci nádorových buněk.

Obrázek 1: Schéma autofagického procesu a přehled nejvýznamnějších modulátorů v
kontextu ionizujícího záření
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ZÁVĚR
Modulace autofagie se jeví jako velmi slibná metoda v radioterapii nádorových
onemocnění. Současná literatura je ale značně rozporuplná v názoru, jestli je pro dosažení
žádaných výsledků lepší autofagii inhibovat nebo aktivovat. Mimoto je situace mnohem
komplikovanější, protože se objevily studie, které potvrzují, že radiosensibilizace pomocí
induktorů nebo inhibitorů autofagie se objevuje i za pomoci jiných než vlastních mechanizmů
úzce spjatých s autofagií.10 Naším cílem je proto studovat mechanizmy, které se na
radiosensibilizaci podílejí a přispět tak k preklinickému vývoji nových modulátorů autofagie
využitelných v onkologii.
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PŘIPRAVENOST POSKYTOVATELE PŘEDNEMOCNIČNÍ
NEODKLADNÉ PÉČE NA TERORISTICKÝ ÚTOK „ŠPINAVOU
BOMBOU“ NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE
PREPAREDNESS OF EMERGENCY MEDICAL SERVICE
FOR TERRORIST ATTACK USING A „DIRTY BOMB“ IN SOUTHERN
BOHEMIA
1

Mgr. Pavel Procháska, 2Mgr. Jiří Majstr, 3MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA
1,2,3
1,2

FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, prochp28@fbmi.cvut.cz

ZSF JU v ČB, U Výstaviště 26, 370 05 České Budějovice, majstjir@fbmi.cvut.cz
3

VFN v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, jan.briza@vfn.cz

Abstrakt: Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ukládá poskytovateli
přednemocniční neodkladné péče (dále jen poskytovatel) zajistit kontinuální připravenost na
řešení mimořádných událostí. Poskytovatel se řídí postupy stanovenými v rámci plánovacích
dokumentů, které zahrnují oblasti integrovaného záchranného systému, krizového řízení
a havarijního plánování. Jedním z neopomenutelných předpokladů úspěšného zvládnutí
mimořádné události je také kvalitně zpracovaná interní řízená dokumentace (např. ve formě
metodických pokynů). Současně je nutné věnovat pozornost odborné teoretické přípravě
zasahujících osob a individuálním i společným cvičením složek integrovaného záchranného
systému. Mezi mimořádné události, na které musí být poskytovatel připraven, patří
i teroristické útoky za použití CBRN agens. Zaměřili jsme se na analýzu dokumentace týkající
se připravenosti na možný teroristický útok za použití tzv. „špinavé bomby“ v Jihočeském
kraji a na zmapování návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče
o kontaminované pacienty. Z výsledků vyplývá, že Zdravotnická záchranná služba
Jihočeského kraje (resp. pracoviště krizové připravenosti) disponuje vnitřními předpisy
definujícími jednotlivé úkoly a povinnosti zasahujících i řídících pracovníků v souladu
s platnou legislativou a doporučenými postupy. Některé jednotlivé části výše uvedených
materiálů by však zasloužily další pozornost a ve spolupráci se Vzdělávacím a výcvikovým
střediskem Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje i zapracování do harmonogramu
interních školení organizace.
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Klíčová slova: teroristický útok, špinavá bomba, zdravotnická záchranná služba,
přednemocniční neodkladná péče
ÚVOD
Poskytovatel zdravotnické záchranné služby musí být připraven na řešení
mimořádných událostí (zejména jejich zdravotnických následků). Urgentní medicínu v těchto
případech často nahrazují principy medicíny katastrof. Činnost zdravotnické záchranné služby
na místě zásahu i při transportu pacientů do odpovídajících zdravotnických zařízení má být
kontinuálně profesionálně organizována. V případě teroristického útoku „špinavou bombou“
je péče o pacienta velmi specifická. Každý zdravotnický pracovník na místě zásahu musí
ovládat doporučené léčebné postupy, mít alespoň základní přehled o související legislativě
a v neposlední řadě o náplni vnitřních směrnic zaměstnavatele.
Cíle práce:
1. Zmapovat připravenost Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (dále jen
ZZS JčK) na řešení následků teroristického útoku tzv. špinavou bombou.
2. Zmapovat návaznost přednemocniční a nemocniční neodkladné péče o pacienta
zasaženého radiologickým agens v Jihočeském kraji.
METODIKA
Analýza vnitřní dokumentace ZZS JčK a následná komparace s platnou legislativou.
Analýza materiálních a technických prostředků ZZS JčK. Analýza dokumentace zajišťující
návaznost přednemocniční a nemocniční neodkladné péče.
VÝSLEDKY
Plán

krizové

připravenosti

poskytovatele

ZZS

JčK,

Traumatologický plán

poskytovatele ZZS JčK i Metodický pokyn ZZS JčK „Mimořádná událost“ vycházejí z platné
legislativy a rozpracovávají jednotlivé úkoly z ní vyplývající. Dokumenty se zároveň přímo
zabývají tématem radiační havárie či teroristickými útoky, obsahují přehled a hodnocení
možných zdrojů rizik, analyzují ohrožení a jejich potenciální dopad na činnost poskytovatele
ZZS JčK. Pro řešení následků mimořádných událostí disponuje ZZS JčK čtyřmi vozy Iveco
Daily 4x4 se speciální zástavbou a materiálně technickým vybavením. Tato vozidla jsou
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deponována ve Strakonicích, v Českých Budějovicích, Táboře a Jindřichově Hradci.
Návaznost nemocniční neodkladné péče o pacienta kontaminovaného radiologickým agens
s život ohrožujícím poraněním řeší přílohová část Traumatologického plánu Nemocnice
České Budějovice, a. s. Péče o ostatní pacienty zajišťují střediska specializované zdravotní
péče pro ozářené osoby při radiačních nehodách uvedené ve Věštníku Ministerstva
zdravotnictví ČR (ročník 2013, částka 5), resp. v Katalogovém souboru typových činností
složek IZS při společném zásahu (STČ 01/IZS – Špinavá bomba).
DISKUZE
Z pohledu plánovací dokumentace je problematika mimořádné události (resp. péče
o pacienty zasažené radiologickým agens v Jihočeském kraji) ve vnitřních předpisech
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a navazující nemocniční neodkladné péče
rozpracována v odpovídajícím rozsahu. Materiálně technické zabezpečení mimořádných
událostí zajišťují čtyři sety na zástavbě vozu IVECO Daily. Připravenost poskytovatelů
přednemocniční a nemocniční neodkladné péče v Jihočeském kraji by bylo vhodné dále
prověřit společným cvičením složek Integrovaného záchranného systému České republiky
zaměřeného na teroristický útok tzv. špinavou bombou např. v hustě obydlené zástavbě či
v prostorách nákupního střediska. Cyklicky se opakující cvičení „ZÓNA“, které je primárně
zaměřeno na zajištění krizové připravenosti v souvislosti se simulovaným únikem
radioaktivních látek z Jaderné elektrárny Temelín, by tak bylo doplněno o další tematickou
oblast přípravy na mimořádnou událost.
ZÁVĚR
ZZS JčK disponuje materiálně technickým vybavením a řízenou dokumentací
zajišťující připravenost na řešení následků teroristického útoku "špinavou bombou".
Návaznost

na nemocniční

neodkladnou péči

při

ošetřování

pacienta zasaženého

radiologickým agens je zajištěna. Problematiku by bylo vhodné zapracovat do výukových
materiálů interních školení zdravotnických pracovníků ve spolupráci se Vzdělávacím
a výcvikovým střediskem ZZS JčK. Současně je nutné věnovat pozornost individuálním
i společným cvičením složek integrovaného záchranného systému, zejména spolupráci
s Hasičským záchranným sborem ČR.
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PSYCHOLOGIE ÚČASTNÍKŮ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
ZPŮSOBENÝCH CHEMICKÝM, BIOLOGICKÝM, RADIAČNÍM
ČI NUKLEÁRNÍM OHROŽENÍM
PSYCHOLOGY OF PARTICIPANTS INCIDENTS CAUSED BY
CHEMICAL, BIOLOGICAL, RADIOLOGICAL OR NUCLEAR
THREATS
Ing. Roman Říha1, PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.2,
Mgr. Vladimíra Kvapilová3
1
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Abstrakt: Pochopení psychologické stránky mimořádných událostí způsobených chemickým,
biologickým, radiačním či nukleárním ohrožením je zcela zásadní pro jejich cílené a úspěšné
zvládání. Zasažení, zachránci ale i ostatní veřejnost má určité psychosociální potřeby, které je
nutné naplnit. Výzkum hledá odpovědi na konkrétní otázky týkající se prožívání účastníků
CBRN mimořádných událostí se zvláštním důrazem na rozbor protektivních a zátěžových
faktorů u zasahujích.
Klíčová slova: CBRN, chemické ohrožení, biologické ohrožení, radiační ohrožení, nukleární
ohrožení, mimořádná událost, katastrofa, psychosociální péče, krizová komunikace
ÚVOD
CBRN ohrožení jsou specifická především svou nepředvídatelností, častou nepřítomností
senzorických podnětů, prolongovanými nebo opakovanými dopady, potenciálně velkou
infekčností/disperzitou a schopností vyvolávat v populaci i u jednotlivce vysokou úroveň
obav a znepokojení. Pro výzkumnou část práce bylo využito taktické cvičení IZS – METRO
2014, které mělo za cíl procvičit postupy při likvidaci následků útoku sarinem v pražském
metru. Klíčovými respondenty výzkumu se stali hasiči HZS hlavního města Prahy a figuranti,
kteří byli v roli zasažených cestujících. Výsledkem výzkumu jsou konkrétní doporučení, která
se týkají zvyšování krizové připravenosti zasahujících složek IZS. Šetření bylo provedeno
s ohledem na potřeby odboru bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra ČR.
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Stanovení výzkumného vzorku
Původním záměrem bylo vytěžit členy všech zapojených základních složek IZS. Od tohoto
cíle jsme však nakonec museli ustoupit. Policii ČR jsme vyloučili z důvodu malého počtu
zúčastněných policistů, kteří navíc nepřicházeli do kontaktu se zraněnými. ZZS hlavního
města Prahy účast ve výzkumu odmítla. Proto jsme se zaměřili na spolupráci s HZS hlavního
města Prahy.
VÝSLEDKY
Co podle vás vyvolává největší psychický stres u zasahujících při MU se CBRN?
a) při zásahu




zátěž na straně zasahujícího (45 % odpovědí) – modré odstíny
zátěž plynoucí z výkonu záchranných prací (30 % odpovědí) – fialové odstíny
zátěž plynoucí z povahy samotné události (25 % odpovědí) – červené odstíny

Tyto hlavní kategorie jsou pak syceny řadou dalších subkategorií:
7%

5%
21 %

13 %
4%

15 %
9%

5%
6%

15 %

strach o vlastní zdraví či život
strach z profesionální chyby
časová tíseň
diskomfort práce
velké množství zasažených lidí

nedůvěra ve vybavení
operační nejistota situace
problémy velení
povaha a rozsah události
smrt druhých lidí

Graf 1: Zátěž v průběhu zásahu
Co podle vás vyvolává největší psychický stres u zasahujících při MU se CBRN?
b) po skončení zásahu
 obavy ze zdravotních následků (50 % z odpovědí) – modré odstíny
 informační obavy (24 % z odpovědí) – fialové odstíny
 obavy z vlastního psychofyzického reagování (18 % z odpovědí) – červené odstíny
 následné činnosti (8 % z odpovědí) – zelené odstíny
Tyto hlavní kategorie jsou pak syceny řadou dalších subkategorií:

127

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016
3%

3%

2%

5%
34 %

13 %

6%

18 %

16 %

Obava o vlastní zdraví či život
Pochybnosti o správnosti zásahu
Vlastní posttraumatické reakce
Likvidační práce
Následné setkání s psychologem

Obava o zdraví či život kolegů
Nedostatek informací
Fyzické vyčerpání
Návrat do rutiny

Graf 2: Zátěž po skončení zásahu

DISKUZE
Z výsledků plyne doporučení k výcviku zaměřenému na zlepšení osobní vnímané
účinnosti a dále vzdělávání a nácviku v zacházení s osobními ochrannými prostředky
a vybavením, což podporuje tvrzení Considine & Mitchell (2009) a Rokach et al. (2010).
Nezbytná je také dostupnost kvalitního ochranného a technického vybavení a stálé
zlepšování v této oblasti. Důležité je rovněž, aby příslušníci byli informováni, že jejich
odlišný (snížený) výkon při incidentech CBRN, ve srovnání se standardními zásahy, je
naprosto přirozeným jevem, který odpovídá takovým situacím. Tato tvrzení podporují i studie
Cowan et al. (2005) a Wynia & Gostin (2004), ze kterých vyplývá, že při záchranných pracích
se musí chránit i sami záchranáři, aby nedocházelo ke kontaminaci, neboť z toho vyplývají
obavy o vlastní zdraví a zdraví jejich blízkých. Tyto prostředky prý však u některých jedinců
mohou způsobovat „úzkost nebo klaustrofobické stavy“. Proti tomu lze bojovat častým
tréninkem, čímž dochází k přivyknutí a sžití se s daným vybavením (Alexander & Klein,
2003, Oordt, 2006, Pastel & Ritchie, 2006).
ZÁVĚR
Výskyt mimořádných událostí typu CBRN je naštěstí poměrně nízký, zato jejich
následky mohou být fatální a rozhodně by neměly být podceňovány. Nebezpečné chemické
látky, biologická agens, zdroje ionizujícího záření nebo dokonce nukleární zbraně mají
obrovský

ničivý

potenciál

a

díky

společným
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nepředvídatelnost, neočekávanost, neviditelnost, vysoká znepokojivost,…) mohou způsobit
dalekosáhlé ohrožení společnosti. Získaná data by měla sloužit ke zlepšení informovanosti,
krizové komunikace a obecně vzdělávání složek Integrovaného záchranného systému.
Tento příspěvek vychází z publikace Psychosociální aspekty mimořádných událostí typu
CBRN dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/psychosocialni-aspekty-mimoradnych-udalostitypu-cbrn-stepan-vymetal-roman-riha.aspx
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MOŽNOSTI ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY K ŘEŠENÍ RADIAČNÍ
MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
POSSIBILITIES OF THE ARMY OF THE CZECH REPUBLIC
TO SOLVING RADIOLOGICAL EMERGENCY EVENTS
Ing. Martin Staněk
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, martin.stanek.1@fbmi.cvut.cz

Abstrakt: Armáda České republiky je jednou z ostatních složek integrovaného záchranného
systému, v rámci kterého je možné nasazení jejich sil a prostředků k řešení mimořádných
událostí nevojenského charakteru. Do této kategorie spadají i radiační mimořádné události,
havárie na jaderných elektrárnách. Pro tento účel vyčleňuje armáda ve své struktuře řadu sil
a prostředků, které jsou primárně určeny k provádění neodkladných a následných opatření
nezbytných k minimalizaci negativních následků v místě vzniku radiační mimořádné události
a jejím okolí. Armáda také vyčleňuje síly a prostředky ve prospěch celostátní radiační
monitorovací sítě. Armáda je dále schopna zajistit nouzové ubytování a základní služby pro
evakuované osoby z místa radiační mimořádné události.
Klíčová slova: Armáda České republiky, radiační mimořádná událost, jaderná elektrárna,
radiační monitorovací síť
ÚVOD
Armáda České republiky je nedílnou součástí integrovaného záchranného systému,
v rámci kterého je zařazena jako jedna z jeho ostatních složek. V rámci tohoto systému lze
nasadit specializované síly a prostředky armády k řešení mimořádných událostí nevojenského
charakteru, včetně řešení radiační mimořádné události na jaderných elektrárnách
a minimalizaci jejich negativních následků. K tomuto účelu jsou v rámci armády primárně
předurčeny síly a prostředky 31. praporu radiační, chemické a biologické ochrany, a dalších
vojenských útvarů. Armáda je dále schopna zajistit specifické služby ve prospěch civilního
obyvatelstva zasaženého radiační mimořádnou událostí a podílí se také na provozu celostátní
radiační monitorovací sítě.
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ÚKOLY ARMÁDY A SOUČASNÁ LEGISLATIVA
Síly a prostředky Armády České republiky (AČR) je možné využít při řešení
mimořádných událostí na území České republiky, při kterých je armáda schopna poskytnout
specializované síly a prostředky potřebné k řešení těchto událostí. Dále může armáda zajistit
specifické služby ve prospěch civilního obyvatelstva a podílet se na provádění nezbytných
opatření ochrany obyvatelstva, zejména evakuaci, nouzovém ubytování, nouzovém přežití
obyvatel, letecké přepravy materiálu a osob, průzkumu a detekci látek CBRN, dekontaminaci
osob, techniky, veterinárních opatření a dalších [1]. Tyto schopnosti vyplívají ze
základních úkolů armády stanovených současnou legislativou, zákonem č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky. Dalším zákonem, na základě kterého poskytuje armáda
pomoc v rámci integrovaného záchranného systému (IZS), plánovanou pomoc na vyžádání, je
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému.
Vybrané základní úkoly AČR při řešení mimořádných událostí nevojenského
charakteru, včetně radiačních mimořádných událostí, jsou podle zákona č. 219/1999 Sb.,
následující [2]:


Provádění záchranných a likvidačních prací při pohromách, nebo při jiných závažných
situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní
prostředí, nebo k likvidaci následků pohromy;



provádění leteckého monitorování pohromy a monitorování radiační a chemické
situace;



odstraňování jiného hrozícího nebezpečí za použití vojenské techniky;



plnění humanitárních úkolů civilní ochrany.
Další právní normou v této oblasti je zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání

jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), který stanovuje radiační nehodu,
havárii a radiační mimořádnou událost. Radiační mimořádnou událostí v duchu tohoto zákona
rozumíme takovou situaci, která vznikla v následku radiační nehody nebo havárie, které
vyžadují provedení naléhavých opatření k ochraně fyzických osob [3]. V rámci těchto
opatření, prováděných převážně v zónách havarijního plánování jaderných elektráren, lze
nasadit vyčleněné síly a prostředky AČR k plnění stanovených úkolů.
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VYČLENĚNÉ SÍLY A PROSTŘEDKY AČR K ŘEŠENÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ
UDÁLOSTI
AČR vyčleňuje ve prospěch IZS 12 specializovaných odřadů různého zaměření,
v rámci kterých je vyčleněno celkem 170 kusů techniky a 407 osob. Pro řešení radiační
mimořádné události jsou primárně určeny odřady pro průzkum a detekci látek CBRN
a odřady pro dekontaminaci osob a techniky. Mezi základní schopnosti odřadů pro průzkum
a detekci látek CBRN patří odběr vzorků z prostředí a jejich následné vyhodnocení, provádění
vzdušného radiačního průzkumu, monitorování radiační události a vymezení nebezpečných
oblastí [4]. K tomuto účelu jsou odřady vybaveny vozidly BIOMASTER a BIOSCAM,
identifikační technikou, ochrannými obleky různého zaměření, dekontaminační technikou pro
vlastní týmy a systémem monitorování radiační situace IRIS. V rámci těchto odřadů je
vyčleněno 22 osob, 5 kusů techniky a jedna laboratoř, převážně ze struktury Vojenského
zdravotního ústavu a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany s dobou nasazení od
2 do 24 hodin. Letecký monitoring radiační události zajišťuje 24. základna dopravního
letectva za pomoci gamaspektrometru IRIS [5]. V rámci odřadů pro dekontaminaci osob
a techniky je vyčleněno ze struktury 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany,
15. ženijního pluku, 44. a 74. lehkého motorizovaného praporu celkem 118 osob a 60 kusů
techniky s dobou nasazení 24 hodin od vyhlášení poplachu. Mezi základní schopnosti těchto
odřadů patří provádění dekontaminace techniky a terénních objektů, dekontaminace osob,
hygienická očista osob včetně poskytnutí základní zdravotní péče a poskytnutí náhradního
ošacení zasaženým osobám. Technickými prostředky těchto odřadů jsou chemické
rozstřikovací automobily ACHR 90 a ARS-12M1, dekontaminační linky L-82, soupravy
dekontaminace osob SDO, průzkumné automobily a další [4].
Z ostatních odřadů jsou při tomto druhu mimořádné události využitelné zejména
odřady pro nouzové ubytování, evakuaci a humanitární pomoc, vývoz a výdej náhradního
ošacení, zdravotnické odřady a veterinární odřady, které zajišťují podporu základních
životních potřeb zasaženého obyvatelstva mimořádnou událostí a podílí se na minimalizaci
negativních dopadů na obyvatelstvo a následné likvidaci následků. Síly a prostředky AČR lze
nasadit na základně žádosti odpovědných orgánů u náčelníka Generálního štábu AČR
prostřednictvím Společného operačního centra AČR nebo prostřednictvím operačních
a informačních středisek IZS, v tomto případě budou síly a prostředky AČR poskytovat
plánovanou pomoc na vyžádání.
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2.1 ÚKOLY AČR PŘI RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Při radiační mimořádné události se síly a prostředky AČR podílejí zejména na
radiačním průzkumu a na zajištění evakuace ohroženého obyvatelstva, zabezpečení
nouzového ubytování evakuovaných osob, provádění ženijních a vyprošťovacích prací,
provádění veterinárních opatření u hospodářských zvířat při likvidaci mimořádné události
a plnění dalších humanitárních úkolů civilní ochrany. V případě mimořádné události na
jaderných elektrárnách se evakuace provádí z vnitřní zóny havarijního plánování, 5 kilometrů,
s využitím

civilních

dopravních

prostředků.

K zabezpečení

nouzového

ubytování

evakuovaných osob lze využít materiální základny humanitární pomoci, které provozuje
AČR, celkové ubytovací kapacity těchto základen jsou 1800 osob ve čtyřech základnách. Při
poskytování nouzového ubytování lze poskytovat také základní služby obyvatelstvu, základní
zdravotní péči, psychosociální péči, duchovní péči a poskytnutí náhradního ošacení
v celkovém počtu 1500 souprav. V rámci ženijních a vyprošťovacích prací zajišťují síly
a prostředky AČR uvolňování a zprůchodnění evakuačních tras, vyprošťování uvízlé techniky
a provádění zemních prací v prostorech dekontaminace osob a techniky, včetně provedení
samotné dekontaminace. V rámci veterinárních opatření u hospodářských zvířat mohou síly
a prostředky armády provádět dekontaminaci zasažených zvířat, dozimetrické kontroly,
zajistit jejich odsun a následnou péči, případně zajistit součinnost při likvidaci uhynulých
zvířat [5].
AČR také provozuje Armádní radiační monitorovací síť a vyčleňuje síly a prostředky
ve prospěch Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k provádění leteckého radiačního
monitoringu. Tato činnost je v souladu se zákonem č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné
energie a ionizujícího záření, a vyhláškou č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní
radiační monitorovací sítě. Letecké monitorování radiační situace organizuje 314. centrum
výstrahy zbraní hromadného ničení v souladu s požadavky SÚJB, pro tyto účely je vyčleněn
jeden vrtulník Mi-17 s osádkou s dobou aktivace do 12 hodin [5].
ZÁVĚR
Síly a prostředky AČR lze využít při řešení radiační mimořádné události na jaderných
elektrárnách jako ostatní složku IZS. Podíl na řešení mimořádných událostí tohoto typu je
stanoven jako jeden ze základních úkolů AČR při řešení mimořádných událostí nevojenského
charakteru, tato povinnost vyplívá přímo ze zákona o ozbrojených silách České republiky.
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K tomuto účelu jsou ve struktuře armády vyčleněny specializované odřady, které jsou
primárně předurčeny k řešení radiačních mimořádných událostí na jaderných elektrárnách.
Vyčleněné síly a prostředky AČR jsou schopny provádět radiační průzkum a detekci látek
CBRN, provádění vzdušného radiačního průzkumu včetně provozu armádní radiační
monitorovací sítě, a provádění dekontaminace osob, techniky a terénních objektů. Síly
a prostředky AČR se mohou dále podílet na zajištění evakuace osob, provádění veterinárních
opatření, zajištění nouzového ubytování pro evakuované osoby a poskytnutí základních služeb
těmto osobám, včetně poskytnutí náhradního ošacení po provedení dekontaminace osob.
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NOVÁ PRAVIDLA STANOVENÍ ZÓNY HAVARIJNÍHO PLÁNOVÁNÍ
V SYSTÉMU PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
THE NEW RULES DETERMINE EMERGENCY PLANNING ZONE
IN THE SYSTEM OF MAJOR ACCIDENTS PREVENTION
Bc. Nikola Ševcovicová
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, nikola.sevcovicova@fbmi.cvut.cz

Abstrakt: Člověk využívá při své činnosti mnoho chemických látek a směsí. Každá chemická
látka a směs má specifické vlastnosti, z nichž některé pro nás mohou být nebezpečné. Jejich
nebezpečnost se již v minulosti projevila v podobě závažných havárií, které si vyžádaly tisíce
lidských obětí. V důsledku těchto tragických událostí se nastavila bezpečnostní preventivní
opatření. Jedním z opatření je stanovení zóny havarijního plánování. Minulá metoda pro
stanovení zóny havarijního plánování byla nevyhovující z důvodu nepřesného stanovení
dosahu účinků havárie. Předmětem práce bylo stanovení zóny havarijního plánování pro
objekt zařazený do skupiny B dle nové legislativy. Cílem práce byla komparace
vymodelovaných zón a vyhodnocení dostupných softwarových nástrojů, které lze v praxi ke
stanovení zón použít. Modelace zóny dle nové metodiky byla provedena pomocí
informačního systému OPTIZON a softwarového programu ALOHA. Dále byla v práci
uvedena komparace výchozích zón dle vyhlášek z roku 2000, 2006 a 2015. Výsledky práce
ukázaly, že dle nové metodiky se plocha zasažené zóny při stejném množství uniklé dané
nebezpečné látky několikanásobně zvětšila oproti předchozím zónám, což přináší pro
obyvatelstvo zvýšení bezpečnosti, avšak proveditelnost bezpečnostních opatření bude
náročnější. Výsledkem hodnocení softwarových nástrojů bylo zjištěno, že i volně dostupný
program ALOHA relativně přesně stanovil zónu, avšak zadávání parametrů je časově
i obsahově náročnější na vstupní data a proto by v praxi nebyl vhodný.
Klíčová slova: prevence závažných havárií, zóna havarijního plánování, informační systém
OPTIZON, softwarový program ALOHA.
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ÚVOD
Z praxe vyplynulo, že předchozí metoda IAEA - TECDOC - 727 pro stanovení zóny
havarijního plánování (dále jen ZHP) byla nevyhovující. Důvodem bylo nevhodné stanovení
dosahů účinků nebezpečných látek při havárii, nemožnost zhodnocení všech scénářů a rapidní
změna poloměru zóny havarijního plánování i při nepatrném rozdílu v množství nebezpečné
látky (NL). Bylo rovněž potřeba implementovat novou Směrnici Evropského parlamentu
a Rady 2012/18/EU, která mění klasifikaci látek. Z těchto důvodů vyplynula potřeba
zpracovat novou právní úpravu pro oblast prevence závažných havárií.
V důsledku legislativních změn je nutné provést nové stanovení ZHP. Na základě této
skutečnosti se práce věnuje zpracováním nové ZHP pro vybraný objekt zařazený do skupiny
B. Dále se práce zabývá komparací zón dle vyhlášek z roku 2000, 2006 a 2015.
Z důvodu bezpečnosti není v práci uveden název objektu. Množství nebezpečné látky
v objektu v současné době nemusí být aktuální. Záměrně bylo použito množství z roku 2005
pro možnost komparace zón.
MATERIÁL A METODIKA
Cílem práce bylo zaznamenat změnu zón s vývojem vyhlášek upravujících jejich
stanovení. Dle aktuální vyhlášky dosud nejsou stanoveny ZHP. Z tohoto důvodu vznikla
práce, která stanovila ZHP dle nové metodiky. Pro modelaci ZHP byl použit informační
program OPTIZON a volně dostupný informační program ALOHA.
VÝSLEDKY
Tabulka 1: Výpočet parametru R dle vyhlášky č. 383/2000 Sb.
ZAŘÍZENÍ

MNOŽSTVÍ (t)

REFERENČNÍ ČÍSLO

R (m)

cisterna

12,6

19

200

zásobník

31,8

18

25

Dle vyhlášky č. 383/2000 Sb. vyšel pro daný objekt parametr R 200 m, což je plocha,
kterou by kyselina fluorovodíková zasáhla v případě úniku. Pro výpočet vnější ZHP je
potřeba vytvořit kružnici o poloměru 2R.
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Tabulka 2: Výpočet parametru R dle vyhlášky č. 103/2006 Sb.
ZAŘÍZENÍ

MNOŽSTVÍ (t)

REFERENČNÍ ČÍSLO

R (m)

cisterna

12,6

19

400

zásobník

31,8

18

50

Plocha zasažené zóny dle této vyhlášky činila 400 m. Výchozí hranici ZHP tvořila
kružnice s poloměrem R.
Tabulka 3: Výpočet parametru L dle vyhlášky č. 226/2015 Sb.
efekt.

předběžný

par. L

mn.

par. l

(m)

1

12,6

1800

1800

TOX

0,17

2,142

700

700

31,8

TOX

1

31,8

3000

3000

31,8

TOX

0,17

5,406

1100

1100

zařízení

NL

kat.

mn.(t)

scénář

mod. faktor

cisterna

kys. fl.

H1

12,6

TOX

cisterna

kys. fl.

H2

12,6

zásobník kys. fl.

H1

zásobník kys. fl.

H2

Tabulka 3 ukazuje výpočet zóny dle aktuální vyhlášky. Došlo k detailnějšímu
stanovení. Výpočet se rozšířil o scénáře, modifikační faktor, efektivní množství, předběžný
parametr „l“ a parametr L. Nově se zavedla i kategorie látek. Kyselina fluorovodíková spadá
do akutní toxicity kategorie 1 (H1) a kategorie 2 (H2).

Obrázek 2: ZHP v ALOZE

Obrázek 1: ZHP v OPTIZONU

Na obázku 1 je vymodelována zóna dle aktuální vyhlášky pomocí informačního
systému OPTIZON, který vypočítal parametr L na 3 270 m. Na obrázku 2 je vymodelována
zóna pomocí softwarového programu ALOHA. Program ALOHA určil život ohrožující zónu
137

Studentská vědecká konference
Současné problémy radiační ochrany obyvatelstva
6. 5. 2016

s koncentrací AEGL – 3 na 395 m, AEGL - 2 na 523 m a celkovou zónu AEGL – 1 na
2 500 m.
DISKUZE
Na webových stránkách krajského úřadu (dále jen KÚ) je k dispozici ZHP pro
vybraný objekt. ZHP je z roku 2005, tzn., že se stanovila dle vyhlášky č. 383/2000 Sb. Na
obrázku 3 je ZHP stanovena krajským úřadem, na obrázku 4 je znázorněna ZHP vypočítaná
dle vyhlášky č. 103/2006 Sb.

Obrázek 3: ZHP stanovená KÚ dle v.
č. 383/2000 Sb. [1]

Obrázek 4: ZHP dle v. č. 103/2006
Sb.

Ačkoliv KÚ nezpracoval ZHP dle vyhlášky č. 103/2006 Sb., ZHP dle staré vyhlášky
č. 383/2000 Sb. zcela odpovídala i novější vyhlášce. Poloměr kružnice i nadále zůstával
stejný. ZHP stanovená KÚ vycházela taktéž z kružnice o poloměru 400 m (2R), ale rozšiřuje
se o ulice, nepůlí domy.
ZÁVĚR
Současná vyhláška č. 226/2015 Sb. přinese několikanásobné zvětšení ZHP pro
vybrané skupiny nebezpečných chemických látek. Ve výše uvedeném příkladu se poloměr
zóny změnil ze 400 m na 3 270 m. V ZHP se uplatňuje vnější havarijní plán. Ten obsahuje
kromě jiného i plány konkrétních činností. Opatření stanovená v těchto plánech budou muset
být aktualizovaná v souladu se stanovenou ZHP.
POUŽITÁ LITERATURA
[1] Odbor životního prostředí a zemědělství. Informace určené pro veřejnost v zóně
havarijního plánování. Praha: Theo, 2005. ISSN 1214-5939.
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ANALÝZA MAXIMÁLNÍHO OHROŽENÍ OBYVATELSTVA
PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÝCH LÁTEK NA PROSTĚJOVSKU
ANALYSIS OF MAXIMAL THREATS FOR POPULATION IN CASE
OF LEAKAGE OF HAZARDOUS CHEMICALS IN PROSTĚJOV AREA
Bc. Lucie Voráčová
FBMI ČVUT v Praze, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno, luckavorac@gmail.com

Abstrakt: Nebezpečné látky se vyskytují všude kolem nás, aniž bychom si tuto skutečnost
uvědomovali. Tento fakt bereme jako součást našeho každodenního života. S tím souvisí
i postupné opadávání obav ze strany obyvatel před nebezpečnými látkami. Je rozdíl mezi
technologiemi před několika desítkami let a nyní, kdy je vše maximálně a moderně
zabezpečeno, aby nedocházelo k ohrožení jak obyvatelstva, tak i životního prostředí. I přes
všechna tato opatření ale může dojít k havárii s únikem nebezpečných látek, a pokud
obyvatelstvo není obeznámeno s problematikou nebezpečných látek, jejich účinků a případně
první pomoci při zasažení, může mít taková havárie mnohem větší následky. Přitom při
takové události se může ocitnout kdokoliv a kdekoliv. I když na území Prostějovska jsou
pouze objekty s podlimitním množstvím skladované nebezpečné látky, přes to by v případě
havárie s maximálním možným únikem látky došlo k velkému ohrožení obyvatelstva. Pomocí
softwarového programu TerEx byly vymodelovány pravděpodobné zóny ohrožení obyvatel
při úniku nebezpečné látky ze čtyř objektů. Při dotazníkovém šetření se prokázala nevědomost
obyvatel o výskytu nebezpečných látek na Prostějovsku a absence znalostí pro poskytnutí
první pomoci člověku, který by přišel do styku s nebezpečnou látkou.
Klíčová slova: ochrana obyvatelstva, nebezpečné látky, Prostějov, TerEx.
ÚVOD
Každý občan by měl vědět, jak se chovat v případě události s únikem nebezpečné
látky (NL). Může se jednat o lidi, kteří např. bydlí v blízkosti objektů s NL, prochází nebo
projíždí kolem takového objektu, jsou návštěvníky objektu nebo se jen náhodou ocitnou u
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dopravní nehody s únikem NL. Takové situace nastávají náhle bez předchozího varování a
mají rychlý průběh. V těchto chvílích není prostor na zbytečnou paniku a zmatečnost.
Cílem práce je posouzení událostí, kdy by mohlo dojít na území ORP Prostějov
k úniku NL z objektů, které skladují větší množství těchto látek, a nutných opatření, které by
bylo nutno použít pro ochranu obyvatelstva. Posouzení situací je jen čistě ukázkové pro
událost, kdyby z podniku unikla veškerá skladovaná látka. V další řadě mě zajímala
povědomost obyvatelstva tohoto území o výskytu objektů s NL.
MATERIÁL A METODIKA
Při své práci jsem použila softwarový program TerEx. Program slouží k okamžitému
vyhodnocení dopadů situace, kdy by mohlo dojít k ohrožení vzniklému z úniku nebezpečných
chemických a otravných látek nebo nástražného výbušného systému.
Abych se dozvěděla, jaké znalosti mají obyvatelé o této problematice, využila jsem
sběru dat prostřednictvím dotazníkového šetření. Pro účel své práce jsem si vytvořila
elektronický dotazník, který mi vyplnilo 90 osob. V dotazníku jsem zjišťovala především
povědomí obyvatelstva Prostějovska o NL a jejich výskytu na území Prostějovska.
VÝSLEDKY
První část práce jsem se zabývala konkrétními objekty se sídlem na území ORP
Prostějov a skladují větší množství NL. V těchto případech se bude jednat o chlor a amoniak.
Za havárii s NL je považována situace, kdy se NL ocitla mimo kontrolu v tak velkých
množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné
a likvidační práce.
U každého objektu mě zajímala jeho poloha a údaj o množství a druhu skladované NL.
Tyto údaje jsou zobrazeny v Tabulce 1.
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Tabulka 1: Objekty zpracované v softwarovém programu TerEx [1, 2, 3, 4]
Místo

Název

Látka

Množství

Prostějov

Zimní stadion

Amoniak

1 200 kg

Prostějov

Městské lázně

Chlor

200 kg

Prostějov

Sladovny Soufflet ČR

Amoniak

4 500 kg

Hrdibořice

Úpravna vody

Chlor

270 kg

V případě vzniku havárie s únikem NL provede varování a vyrozumění Operační
a informační středisko pomocí elektronických sirén na přilehlých ulicích. Jako signál bude
použita „Všeobecná výstraha“ a poté verbální informace „Chemická havárie“. Dalšími
prostředky

pro varování

obyvatelstva

bude

probíhat

pomocí

městského

rozhlasu,

rozhlasových vozidel PČR a hromadných sdělovacích prostředků. K dispozici je telefonní
spojení na Rádio Haná, Český rozhlas a Rádio Rubi, které patří v oblasti mezi
nejposlouchanější. [1, 2, 3, 4]

Obrázek 1: Zobrazení rozsahu možné havárie provozoven skladující amoniak [zdroj vlastní]
Na Obrázku 1 je pro příklad pomocí softwarového programu TerEx znázorněna oblast
možného ohrožení v případě, kdy by z objektů Zimního stadionu (vlevo) uniklo 1200 kg
amoniaku a z objektu Sladovny Soufflet ČR (vpravo) uniklo 4500 kg amoniaku.
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Tabulka 2: Výsledné hodnoty ze softwarového programu TerEx [zdroj vlastní]
Ohrožení
osob přímým
prošlehnutím
oblaku [m]

Ohrožení osob
uvnitř budov
okenním sklem [m]

Zimní stadion

102

266,5

399

870

Městské lázně

-

-

557

942

93

296,5

362

810

-

-

484

668

Objekt

Sladovny
Soufflet ČR
Úpravna vody

Ohrožení
Doporučený
osob toxickou průzkum toxické
látkou [m]
koncentrace [m]

V druhé části práce, při dotazníkovém šetření jsem zjistila tyto zajímavé informace:
-

71 % dotazovaných se necítí být ohroženo NL v okolí.

-

67 % dotazovaných připouští skutečnost, že by se mohli někdy ocitnout u havárie
s únikem NL.

-

60 % dotazovaných by nevědělo, jak se zachovat v případě, že by se ocitli u havárie
s únikem NL.

-

67 % dotazovaných by nevědělo, jak poskytnout první pomoc osobě, která přišla
do styku s amoniakem.

-

62 % dotazovaných nevědělo, kde se v Prostějově a okolí vyskytuje větší množství
chloru. Zbývající část dotazovaných zmínila jen Městské lázně.

-

77 % dotazovaných nevědělo, kde se v Prostějově a okolí vyskytuje větší množství
amoniaku. Zbývající část dotazovaných ve většině uvedla, že se jedná o Zimní stadion.

ZÁVĚR
Ačkoliv jsou si mimořádné události často podobné, nikdy nedochází k úplně stejnému
scénáři. Pokaždé může situaci ovlivnit jiný faktor, který zajistí odlišný průběh. Proto je
důležité při takových situacích nejen zužitkovávat dosavadní zkušenosti, ale i předvídat
možné komplikace. V práci jsem posoudila možné maximální ohrožení při úniku nebezpečné
látky a zjistila neznalost obyvatel o zásadách prostupu při takové situaci a nevědomost
o výskytu objektů s NL na Prostějovsku.
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