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Úvodní slovo ředitele SÚRO, v.v.i. do výroční zprávy za rok 2016
Uplynulý rok 2016 byl v činnosti Státního ústavu radiační ochrany, v. v. i., v řadě hledisek
obdobně úspěšný, jako roky předchozí, v plnění našich záměrů a navíc byl rokem
přelomovým v tom smyslu, že se podařilo připravit zásadní koncepční dokumenty pro
budoucnost:
‐ v oblasti hlavní (výzkumné) činnosti to je „Koncepce rozvoje výzkumné organizace“,
která prošla úspěšně posuzováním u poskytovatele institucionální podpory, tedy
Ministerstva vnitra ČR a předpokládáme, že bude mít významný vliv na velikost
podpory v příštích letech a tedy i stabilizaci věcného a personálního vybavení ústavu;
‐ v oblasti další činnosti (podpora správní a dozorové činnosti Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost) to je „Úsek podpory SÚJB (TSO) pro oblast jaderné bezpečnosti v SÚRO,
v. v. i. - Strategie 2017 - 2020“, schválená v prosinci 2016 zřizovatelem, která nám do
budoucna umožní fungovat v rámci podpory SÚJB v obdobném komplexním postavení,
jaké mají partnerské organizace ve většině vyspělých států Evropy.
Rok 2016 byl významným i pro mne osobně, neboť se mi podařilo před nově zvolenou Radou
instituce obhájit své koncepční záměry a Rada doporučila zřizovateli, abych byl jmenován
ředitelem i ve druhém funkčním období. Díky tomu mne předsedkyně SÚJB Ing. Dana
Drábová, Ph.D. ke dni 13.9.2016 jmenovala a mohu tak přispět k naplňování našich
odborných vizí.
Portfolio výzkumných projektů se nám v závěru roku podařilo opět rozšířit oproti rokům
předcházejícím a co je velmi důležité, jde o projekty s dobou řešení více let, což významně
stabilizuje personální kapacity ústavu a umožní rozvíjet potřebnou infrastrukturu.
Domnívám se, že jsme se s úkoly roku 2016 vypořádali důstojně, o čemž svědčí jak úspěšně
ukončená vypořádaní projektů s poskytovateli dotací na VaV, tak několik podaných přihlášek
užitných vzorů a patentů.
Docílené úspěchy jsou též zásadní výzvou pro další intenzivní práci, aby se dařilo naplňovat
koncepční dokumenty ústavu, zvelebovat jeho infrastrukturu, včetně rozvoje areálu ústavu,
který přešel v roce 2016 do jeho vlastnictví, vylepšovat personální kvality ústavu péčí o
stávající pracovníky, získáváním pracovníků nových, z řad absolventů vysokých škol a také
získáváním výzkumníků zkušených, kteří budou mít zájem se do našeho kolektivu začlenit.
V oblasti další činnosti si pak musíme poradit s implementací nového atomového práva, jež
vstoupilo v účinnost k 1.1.2017 a na jeho základě upravit kvalitativní i kvantitativní rozsah
podpůrných činností SÚJB pro další pětileté období 2018 – 2022.
O kvalitách týmu pracovníků SÚRO, v. v. i. Svědčí i to, že počet našich výzkumných
výsledků úspěšně uplatněných v RIV od roku 2012 stále meziročně narůstá, což je kvitováno
nejen partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí, ale i poskytovatelem institucionální
podpory.
Na závěr bych chtěl všem pracovníkům ústavu poděkovat za obětavost a kvalitu jejich práce a
do dalších let jim popřát mnoho dalších pracovních úspěchů.
V Praze dne 30. 5. 2017

RNDr. Zdeněk Rozlívka
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SEZNAM ZKRATEK
ALMERA
AZL
AV ČR
ČIA
ČVUT
ČMI
EURADOS
FJFI
FSv
HZS
GŘ
GAČR
IOO
IZS
JE
JEZ
KŠ
KKC
LeS
MAAE
MMKO
MVA
MS
RC SÚJB
RMS
RMU
SÚRO, v. v. i.,
SÚJB
SVZ
TA ČR
TLD
TSO
ÚJF
ÚTEF
VaV
ZDS
ZIZ

Analytical Laboratories Monitoring Environmental Radioactivity
Zkušební laboratoře SÚRO, v. v. i., akreditované ČIA
Akademie věd České republiky
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze
Český metrologický institut
European Radiation Dosimetry Group
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Hasičský záchranný sbor MV ČR
Generální ředitelství
Grantová agentura České republiky
Institut ochrany obyvatelstva
Integrovaný záchranný systém České republiky
jaderná elektrárna
jaderně energetické zařízení
Krizový štáb SÚJB
Krizové a koordinační centrum SÚJB
letecká skupina
Mezinárodní agentura pro atomovou energii
měřicí místa kontaminace ovzduší
minimální významná aktivita
Mobilní skupina
Regionální centrum SÚJB
Radiační monitorovací síť České republiky
radiační mimořádná událost
Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Síť včasného zjištění
Technologická agentura České republiky
termoluminiscenční dozimetrie / dozimetr
("Technical Support Organization") Úsek náměstka pro jadernou bezpečnost
SÚRO, zajišťující odbornou podporu SÚJB v oblasti jaderné bezpečnosti
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i.
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT
Výzkum a vývoj
zkouška dlouhodobé stability
zdroj / zdroje ionizujícího záření

rtg
rentgen/rentgenový
v. v. i.
veřejná výzkumná instituce
ústav
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
zákony a vyhlášky citované ve zprávě jsou ve znění pozdějších předpisů
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Část první
Úvod
1.

Účel a zaměření zprávy

Tato výroční zpráva Státního ústavu radiační ochrany, veřejné výzkumné instituce, shrnuje
a uvádí přehled aktivit a hospodaření ústavu v roce 2016.

2.

Identifikační údaje

Název organizace:

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.

Sídlo

Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4

Právní forma

veřejná výzkumná instituce

Statutární zástupce

RNDr. Zdeněk Rozlívka, ředitel

IČ

86652052

DIČ

CZ86652052

Bankovní spojení

Komerční banka

Číslo účtu

43-8473960227 / 0100

Telefon

226 518 214

Fax

241 410 215

E-mail

epodatelna@suro.cz Webové stránky

Evidenční číslo SÚJB

622796

http://www.suro.cz

ID datové schránky fyy5d7d

Akreditované subjekty
Zkušební laboratoře SÚRO

Kalibrační laboratoř SÚRO (od 9.1.2017)

Vedoucí

Ing. Radim Filgas

Vedoucí

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Telefon

226 518 282

Telefon

241 410 290

E-mail

epodatelna@suro.cz Fax

Sídlo

Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4

241 410 215

Dohlížející osoba, manažer kvality

Ing. Milan Buňata, CSc.

Telefon

226 518 223

Fax

E-mail

epodatelna@suro.cz

3.

241 410 215

Zřízení SÚRO, v. v. i., a informace o změnách zřizovací listiny

Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, byl zřízen dne 20. 10. 2010,
rozhodnutím předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Ing. Dany Drábové, Ph.D.,
vydáním zřizovací listiny, stanovující podmínky vzniku a rozsah činností ústavu.
Dne 17. února 2016 byl zřizovatelem vydán dodatek č. 5 ke zřizovací listině, jímž byly do
majetku SÚRO, v. v. i., vloženy vyjmenované pozemky, včetně staveb nacházejících se
v areálu Bartoškova 28, Praha 4.
Dne 20. října 2016 byl zřizovatelem vydán Dodatek č. 6 ke zřizovací listině, jímž byla
upravena řada jejích ustanovení tak, aby po 1.1.2017 byla v souladu zejm. s terminologií nové
legislativy nastupující k tomu dni do účinnosti, a který rozšiřuje účel v.v.i. do oblasti jaderné
bezpečnosti a vkládání majetku.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
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Informace o opatřeních k odstranění nedostatků v hospodaření

V roce 2016 byly provedeny kontroly ze strany poskytovatelů dotací na VaV. Rovněž se
uskutečnilo ověření účetní uzávěrky SÚRO, v. v. i., za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
nezávislou auditorskou firmou. Nedostatky v hospodaření ústavu nebyly v roce 2016 zjištěny.

5.

Orgány ústavu

V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb., jsou orgány SÚRO, v. v. i.:
 ředitel,
 Rada SÚRO,
 Dozorčí rada SÚRO
Funkční období všech těchto orgánů jsou pětiletá.

6.

Ředitel

Na základě výběrového řízení, provedeného Radou SÚRO, byl předsedkyní SÚJB Ing. Danou
Drábovou, Ph.D., jmenován ředitelem SÚRO, v. v. i., RNDr. Zdeněk Rozlívka. Do funkce
nastoupil dne 12. září 2011 a vykonával ji do 12.9.2016.
Vzhledem k ukončení prvního pětiletého mandátu ředitele SÚRO, v. v. i., provedla Rada
SÚRO v průběhu roku 2016 výběrové řízení, na jehož základě byl na své druhé období
jmenován předsedkyní SÚJB Ing. Danou Drábovou, Ph.D., ředitelem SÚRO, v. v. i., opět
RNDr. Zdeněk Rozlívka. Do funkce nastoupil dne 13. září 2016.

7.

Rada SÚRO

Rada SÚRO byla zvolena oprávněnými zaměstnanci SÚRO, v. v. i., dne 6. dubna 2011,
do 6. dubna 2016 pracovala ve složení:
Ing. Jiří Hůlka
předseda

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
náměstek pro výzkum a vývoj

Mgr. Aleš Froňka, PhD.
místopředseda

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí odboru přírodních zdrojů

RNDr. Čestmír Berčík
člen

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
vedoucí RC SÚJB Ústí nad Labem

Ing. Irena Češpírová
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí oboru havarijní připravenosti

Ing. Marie Davídková, CSc.
člen

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Praha
vedoucí oddělení dozimetrie záření

RNDr. Libor Judas, Ph.D.
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí oddělení radioterapie a rtg laboratoře

RNDr. Petr Rulík
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí odboru monitorování

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
člen

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
zástupce ředitele

plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA Institut ochrany obyvatelstva, Generální ředitelství
člen
Hasičského záchranného sboru MV ČR, Lázně
Bohdaneč
zástupce ředitele, vedoucí oddělení
Tajemník Rady SÚRO
Ing. Milan Buňata, CSc.

Jmenován na základě jednacího řádu
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí organizačního odboru

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
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Po skončení pětiletého mandátu členům Rady SÚRO byli ve volbách dne 5. dubna 2016
zvoleni, opět či nově, členové Rady SÚRO na další pětileté období. Od 7. dubna 2016 pak
pracovala Rada SÚRO ve složení:

Ing. Irena Češpírová
předsedkyně

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí odboru havarijní připravenosti

RNDr. Petr Rulík
místopředseda

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí odboru monitorování

RNDr. Čestmír Berčík
člen

Státní úřad pro jadernou bezpečnost
vedoucí RC SÚJB Ústí nad Labem

Ing. Marie Davídková, CSc.
člen

Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, Praha
vedoucí oddělení dozimetrie záření

Ing. Daniela Ekendahl
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí oddělení dozimetrie

Mgr. Aleš Froňka, PhD.
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí odboru přírodních zdrojů

Ing. Jiří Hůlka
člen

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
náměstek pro výzkum a vývoj

Doc. Ing. Ivan Štekl, CSc.
člen

Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
zástupce ředitele

Institut ochrany obyvatelstva, Generální ředitelství
Hasičského
záchranného sboru MV ČR, Lázně
plk. Ing. Jarmil Valášek, Ph.D., MBA
Bohdaneč
člen
zástupce ředitele, vedoucí oddělení
Tajemník Rady SÚRO

Jmenován na základě jednacího řádu

do 30.června 2016
Ing. Milan Buňata, CSc.

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
vedoucí organizačního odboru

od 13. prosince 2016
Mgr. Michaela Kapuciánová

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Praha
pracovnice oddělení dozimetrie

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
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Rada SÚRO v roce 2016 zasedala pětkrát a projednávala uvedenou problematiku:
zasedání dne 18. února 2016





Volební řád Rady SÚRO (úprava pro volby v roce 2016)
Informace o volbách nové rady
Informace o projektech VaV SÚRO, v. v. i.
Zhodnocení činnosti Rady za volební období 2011 - 2016

zasedání dne 7. dubna 2016







Volba orgánů Rady
Příprava na vypsání výběrového řízení na ředitele SÚRO, v. v. i.
Jednání o rozpočtu
Informace o převodu nemovitostí ze SÚJB na SÚRO, v. v. i.
Informace o TSO
Různé - analýza rizik v ústavu

zasedání dne 26. května 2016





Výběrové řízení na ředitele SÚRO, v. v. i.
Výroční zpráva SÚRO, v. v. i., za rok 2015
Návrh na změnu rozpočtu na rok 2016
Informace o projektech VaV

zasedání dne 3. října 2016





Nový tajemník Rady
Převod výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu
Projednání parametrů rozpočtu na rok 2017
Dodatek ke zřizovací listině SÚRO

zasedání dne 13. prosince 2016







Představení nové tajemnice M. Kapuciánové
Jednací řád Rady SÚRO
Informace o projektech VaV SÚRO, v. v. i.; investice
Návrh, projednání a případné úpravy rozpočtu SÚRO, v. v. i., na rok 2017
Informace o průběhu začlenění technické podpory dozoru v oblasti jaderné
bezpečnosti, dodatek ke zřizovací listině č. 6
Mzdový řád

Mimo řádná zasedání Rady SÚRO se uskutečnilo jedno zasedání pracovní skupiny ve složení
Ing. I. Češpírová, RNDr. P. Rulík, Ing. D. Ekendahl.
Zasedání pracovní skupiny konané dne 13. května 2016 na otevírání obálek
pro výběrové řízení na ředitele SÚRO, v. v. i.
K výběrovému řízeni byla doručena a otevřena pouze jedna obálka uchazeče RNDr. Zdeňka
Rozlívky. Bylo konstatováno, že uchazeč, který podal přihlášku do výběrového řízení, splnil
předepsané požadavky a obálka obsahovala požadované dokumenty. Dokumenty byly
poskytnuty ostatním členům rady pro jednání, které se uskutečnilo 26. května 2016.
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10. Popis činností úseků, odborů a poboček
Ústav je organizačně uspořádán do čtyř úseků, pěti odborů, samostatného oddělení dozimetrie
a dvou poboček. Vedoucí těchto útvarů jsou přímo řízeni ředitelem ústavu.
Úsek ředitele řídí administrativní a organizační činnosti ústavu, podílí se na organizaci
pohotovostních služeb krizového řízení, na zabezpečování investiční politiky, na zavádění
a udržování trvalé funkčnosti tzv. zvláštních standardů řízení a na soustavném dohledu
nad radiační ochranou ústavu.
Úsek ekonomicko-technického náměstka zpracovává návrh a kontroluje plnění rozpočtu,
zajišťuje financování činností SÚRO, v. v. i., a vedení účetnictví, zpracovává zprávy
o hospodaření a účetnictví ústavu, zajišťuje personální a mzdovou agendu, zajišťuje evidenci
majetku a majetku státu svěřeného k používání zřizovatelem.
Úsek náměstka pro výzkum a vývoj připravuje a koordinuje koncepci výzkumu a vývoje,
koordinuje řešení výzkumných úkolů a zajišťuje potřebné podpůrné administrativní činnosti
pro ně, spolupracuje na organizaci odborných akcí pořádaných ústavem, koordinuje práci
knihovny, archivní a spisové služby, podílí se na vydávání publikací, řeší problematiku
hodnocení rizika poškození zdraví v důsledku expozice ionizujícímu záření.
Úsek náměstka pro další a jinou činnost řídí a koordinuje aktivity ústavu v radiační ochraně
obyvatelstva, podporu činnosti SÚJB, havarijní připravenost a činnost složek RMS, analýzy
jaderných a radiačních nehod a mezinárodní spolupráci. Koordinuje a usměrňuje hospodářskou
činnost SÚRO, v. v. i., metrologii ústavu a činnost zkušebních laboratoří. Řídí pracoviště SÚRO,
v. v. i., detašovaná na pracovištích RC SÚJB Brno, Plzeň, Ústí nad Labem a České Budějovice.
Organizační odbor se zabývá tvorbou a aktualizací řídících dokumentů, zajišťuje výkon dohledu
nad radiační ochranou, zabezpečuje zavádění a zlepšování systému kvality, zajišťuje zadávání
veřejných zakázek, koordinuje tvorbu a evidenci smluv uzavíraných ústavem, organizuje školení
zaměstnanců, koordinuje nákup osobních ochranných pomůcek a oděvů, organizuje provoz
autodopravy, podílí se na údržbě areálu ústavu a zajišťuje jeho základní administrativní funkce.
Odbor monitorování se zabývá monitorováním přírodních i umělých radionuklidů
ve vzorcích životního prostředí a potravních řetězců, umělých radionuklidů ve vzorcích
z nezávislé kontroly jaderných zařízení, monitorováním vnitřní kontaminace osob. Podílí
se na provozu Radiační monitorovací sítě ČR, zabezpečuje i podstatnou část výzkumu SÚRO.
Odbor lékařských expozic pokrývá především problematiku radiační ochrany v oblasti
radiodiagnostiky a radioterapie, vyvíjí a zajišťuje činnost rentgenové laboratoře v Praze a speciální
laboratorní i terénní měření dozimetrických veličin, např. nezávislou prověrku v radioterapii.
Odbor přírodních zdrojů se zabývá především sledováním expozice obyvatelstva přírodním
zdrojům záření, zejména problematikou radonu a dalších přírodních radionuklidů,
hodnocením radiačních rizik a plněním Radonového programu.
Odbor havarijní připravenosti se zabývá problematikou havarijní připravenosti, havarijní odezvy
a podpory SÚJB v této oblasti, podílí se na kontrole funkčnosti SVZ a zpracování dat získávaných
RMS, na vývoji modelování prognóz radiační situace v případě RMU. V oblasti zajištění činnosti
RMS se podílí na zajištění činnosti MS a LeS, zajišťuje činnost analytické expertní skupiny.
Oddělení dozimetrie se podílí na činnosti sítě termoluminiscenčních dozimetrů a jejich
vyhodnocení v rámci RMS, zabezpečuje monitorování prostředí ve vybraných lokalitách,
zajišťuje službu legální osobní dozimetrie pro radiační pracovníky SÚRO, v. v. i., vyvíjí
a zajišťuje TLD audit v radioterapii, vyvíjí nové metody pro stanovení dávek osob, včetně
hodnocení radiační zátěže pracovníků i obyvatel.
Pobočka Hradec Králové zabezpečuje problematiku radonu, přírodních radionuklidů
v prostředí, organizaci zubních TLD auditů a zabezpečuje činnost laboratoře RMS, tj. provádí
odběr a zpracování vzorků a stanovení radionuklidů ve vzorcích. Pobočka rovněž koordinuje
problematiku informačních a komunikačních technologií pro celý ústav.
Pobočka Ostrava se podílí na zavádění a udržování metod kontroly systému kvality při
lékařském ozáření, v rámci RMS monitoruje obsah přírodních a umělých radionuklidů
ve vybraných komoditách životního prostředí a potravního řetězce, podílí se na zajištění
činnosti sítě TLD, mobilní monitorovací skupiny a SVZ v rámci RMS.
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Část druhá
Hlavní činnost ústavu
11. Výzkum v SÚRO, v. v. i., a jeho hlavní orientace
Výzkumná a vývojová činnost SÚRO, v. v. i., pokrývá především problematiku radiační
ochrany a progresivních detekčních metod ionizujícího záření pro potřeby státu
(reprezentovaného SÚJB) a detekčních technologií ionizujícího záření pro průmyslové
aplikace, zejm. v rámci úkolů TA ČR a Bezpečnostního výzkumu ČR. Část výzkumných
kapacit se realizuje v rámci Institucionální podpory, poskytované Ministerstvem vnitra.
Pro GA ČR SÚRO, v. v. i., v roce 2016 žádný projekt neřešil.
V příloze č. 4 jsou souhrnně uvedeny projekty řešené v roce 2016 s hlavními údaji.

12. Bezpečnostní výzkum pro Ministerstvo vnitra České republiky
a) V rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2010-2015 ústav
v roce 2016 řešil a ukončil veřejné zakázky:
VF20162016049 - „Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření
osob v operačním prostředí"
vývoj nízkonákladového pasivního dozimetru pro hodnocení externího ozáření při rozsáhlých
radiačních nehodách nebo teroristickém zneužití radioaktivních látek, kdy může dojít
k závažnému ozáření obyvatel i zasahujících osob,
VF20162016050 - „Testování nových systémů hromadného měření radiojódu ve štítné
žláze po havárii jaderně energetického zařízení (JEZ)"
provedení
podrobného
testování
nových
prostředků
vyvinutých/použitelných
pro monitorování štítné žlázy, zjištění nedostatků a úzkých míst procesu hromadného
monitorování, návrh doplnění nebo změny funkcí těchto prostředků na základě vyhodnocení
testů, případné následné testování upravených prostředků (ve spolupráci s NUVIA, a. s.).
b) V Programu bezpečnostního výzkumu ČR na léta 2015-2020 Ministerstva vnitra
byly řešeny následující projekty:
VI20152019028 – „Radiační měřicí síť pro instituce a školy k zajištění včasné
informovanosti a zvýšení bezpečnosti občanů měst a obcí (RAMESIS)“
zvýšení bezpečnosti občanů zavedením systému monitorování radiační situace na úrovni
institucí, škol a občanů; analýza, návrh, vývoj a pořízení přístrojového vybavení pro příjem,
ukládání, správu a zveřejňování výsledků monitorování (ve spolupráci s ÚTEF ČVUT v Praze
a NUVIA a.s.),
VI20152020033 – „Metodiky pro stanovení radiačních dávek osob v kontextu hrozby
jaderného a radiologického terorismu“
výzkum a vývoj metod pro stanovení radiačních dávek obětí jaderného a radiologického
terorismu, metody retrospektivní dozimetrie využívající běžně se vyskytující materiály,
předměty a vzorky shromážděné z místa incidentu, řešeny jsou i otázky osobní dozimetrie
členů zasahujících složek,
VI20152018042 – „Havarijní měřič radioaktivního aerosolu s dálkovým přenosem dat“
výzkum, vývoj, konstrukce a terénní odzkoušení nového systému včasného varování,
založeného na odběru aerosolů z ovzduší s automatickou výměnou aerosolových filtrů
v dálkově nastavitelném režimu provozu, jejich automatickým měřením a vyhodnocením
na obsah radionuklidů s předáváním výsledků a se zasíláním varovných zpráv při překročení
nastavených úrovní (ve spolupráci s NUVIA, a. s.).
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13. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
a) 7F - Finanční mechanismy EHP/Norsko (2008-2017)
7F14358 - "Advanced Detectors for Better Awareness of Neutrons and Gamma rays
in environment"
Projekt se týká výzkumu a vývoje nových stripových detektorů neutronů na bázi Si s prostorovým
rozlišením na úrovni 50-100 um využitelných ve smíšeném radiační poli gama – neutrony.
(hlavní řešitel ÚTEF ČVUT v Praze).
b) Projekt velké infrastruktury pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
LM2015072 - „Podzemní laboratoř LSM – účast České republiky (LSM-CZ)"
Laboratoire Souterrain de Modane (LSM) je mezinárodní podzemní laboratoř s významnou
českou spoluúčastí pokrývající multidisciplinární základní výzkum v částicové, astročásticové
a jaderné fyzice, jenž vyžaduje extrémně nízkopozaďové radiační prostředí. Má široký rozsah
aplikací, jakými je citlivá detekce radionuklidů (z hlediska bezpečnosti a lidského zdraví),
mikroelektronika (testy elektronických čipů z hlediska vlivu radiace na jejich funkčnost),
radiobiologie (výzkum DNA a buněk v prostředí s extrémně nízkou radioaktivitou), archeologie
(datování nalezených artefaktů) a klimatologie (radionuklidové datování jezerních sedimentů
pro studium klimatických změn). LSM poskytuje komunitě uživatelů prostředí s vysokým
potlačením všech typů radioaktivity. LSM-CZ se významně podílí na budování a zajištění
provozu LSM a na zajištění účasti výzkumné komunity ze zahraničí (150-200 vědeckých
uživatelů z 10 zemí) i České republiky na vědeckých aktivitách v LSM. Je zajišťována
společným týmem z Ústavu technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze (ÚTEF ČVUT)
a Státním ústavem radiační ochrany, v. v. i. (SÚRO, v.v.i). Cílem projektu je zapojení české
komunity do fundamentálního výzkumu v mezinárodním měřítku, vytvoření společného
řešitelského týmu, budování a provozování komplementární výzkumné infrastruktury v ČR.
(hlavní řešitel ÚTEF ČVUT v Praze).

14. Technologická agentura České republiky
V rámci projektů TA ČR ústav řešil nebo se spolupodílel na následujících projektech.
a) V programu ALFA (veřejná soutěž):
TA04010842 – „Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální
aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření“
(hlavní řešitel Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze)
výzkum a vývoj nové technologie k dosažení čistých nadzemních prostor s minimální
koncentrací aerosolů a minimální koncentrací radonu.
b) V programu BETA byly řešeny a ukončeny následující veřejné zakázky:
TB02SUJB037 – „Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany
při nenádorové radioterapii v České republice“
výzkum přístupů zemí EU a mezinárodních organizací k řešení problematiky nenádorové
radioterapie a radiační zátěže pacientů; výzkum současného stavu v ČR, metodika
pro stanovení dávky pacienta a populační dávky z nenádorové radioterapie, návrh Doporučení
SÚJB pro zajištění radiační ochrany při nenádorové radioterapii,
TB02SUJB038 – „Optimalizace ozáření obyvatel a pracovníků z pracovišť s přírodními
zdroji ionizujícího záření v České republice“
výzkum ozáření obyvatel při uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť NORM
a způsobů nakládání s odpady vznikajících na těchto pracovištích s ohledem na požadavky
radiační ochrany obyvatel, optimální způsoby likvidace ve vztahu k ozáření s cílem
zjednodušit likvidaci NORM odpadů v praxi,
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TB04SUJB001 - „Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských
pacientů a bezpečnost radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České
republice“
výzkum stanovení diagnostických referenčních úrovní pro dětské pacienty a získání
počátečních informací o ozáření dětí, vytvoření návrhu Doporučení SÚJB pro stanovení
diagnostických referenčních úrovní pro dětské pacienty; výzkum metod ověřujících správné
provádění radioterapie hlavy a krku technikou IMRT fotonovými a protonovými svazky,
vytvoření metodiky pro nezávislou prověrku a jejího ověření v praxi na pracovištích
používajících pro techniku IMRT vysokoenergetické fotonové a protonové svazky,
TB04SUJB002 – „Vytvoření nových strategických podkladů pro regulaci ozáření
z přírodních zdrojů v bytovém fondu na území ČR“
výzkum a ověření metod ke zjištění expozice obyvatelstva přírodním zdrojům ionizujícího
záření v bytovém fondu ČR, provedení průzkumu s ohledem na novou evropskou legislativu,
vč. výzkumu faktorů ovlivňujících expozici přírodním zdrojům ve vnitřním ovzduší budov,
TB05SUJB002 - „Výzkum optimálních postupů k identifikaci pracovišť s možným
zvýšeným ozářením z radonu pro implementaci směrnice Rady EU
2013/59/EURATOM"
výzkum a následná formulace podmínek, pravidel a postupů pro optimální zavedení nové
povinnosti uložené směrnicí Rady EU 2013/59/EURATOM v oblasti ozáření osob
na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu.
c) V programu TA ČR - CENTRA KOMPETENCE:
TE01020445 - „Centrum rozvoje technologií pro jadernou a radiační bezpečnost RANUS –
TD“
(hlavní řešitel NUVIA, a. s., spoluřešitelé CRYTUR, spol. s r.o., TEMA - Technika pro měření
a automatizaci, spol. s r.o., Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze, Fyzikální
ústav Univerzity Karlovy v Praze, Univerzita obrany, SÚRO, v. v. i.)
vývoj nových detekčních technologií zejména pro provoz jaderných zdrojů a jejich bezpečnou
likvidaci po ukončení provozu, vývoj detekčních technologií umožňující rychlé zvládnutí
dopadu jaderných havárií a radiačních nehod na životní prostředí, vývoj nových detekčních
materiálů a komponent využitelných pro uvedené cíle i s přesahem do jiných oborů.

15. Mezinárodní výzkumné projekty
Ústav se podílel na realizaci následujících mezinárodních projektů.
a) Evropské výzkumné projekty:
MetroNORM (Metrology for Processing Materials with High Natural Radioactivity)
(hlavní řešitel v ČR ČMI, spoluřešitel SÚRO, v. v. i.)
Projekt v rámci EURAMET řešil otázky moderní metrologie pro tzv. „NORM industry“,
ústav se zapojil do oblasti použití pixelových detektorů v NORM industry.
CONCERT - European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection
Research
Projekt EU typu EJP pro harmonizaci evropského výzkumu v oblasti radiační ochrany,
koordinován BfS Německo, zahrnující více než 60 partnerů; SÚRO, v. v. i., je v projektu
za Českou republiku jako project manager.
(koordinátorem projektu je Bundesamt für Strahlenschutz, SRN).
FP7-Fission-2013, OPERRA - "CathyMARA - Child and Adult Thyroid Monitoring
After Reactor Accident"
Evropský projekt k harmonizaci a strategii monitorování obsahu 131I ve štítné žláze.
(koordinátorem je Institut de radioprotection et de surete nucleare)
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ERASMUS+ - "CHERNE–STP - Blended Learning in Radiation Protection and
Radioecology"
Jde o evropský vzdělávací projekt v rámci systému ERASMUS, ústav se podílí na vzdělávání
v radiační ochraně.
(koordinátorem je Haute Ecole Paul Henri Spaak, Belgie)
ECHORD++ - "RadioRoSo - Radioactive Waste Robotic Sorter"
Jedná se o projekt v oblasti robotiky – použití robotů k hledání a třídění radioaktivních prvků
ve směsi různého neaktivního materiálu.
(koordinátorem je Technische Univesität, München, SRN)
b) Projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni:
MAAE Research Contract No: 17817 - „Development of Quality Audits for Advanced
Technology in Radiotherapy Dose Delivery (IMRT) in the Czech Republic“
(v rámci CRP E2.40.18: „Development of Quality Audits for Advanced Technology
in Radiotherapy Dose Delivery“)
Vývoj metodik pro kontrolu vybraných dozimetrických parametrů při IMRT. Projekt byl
v roce 2016 ukončen.

16. Institucionální podpora
Institucionální podpora je poskytována SÚRO, v. v. i., Ministerstvem vnitra. V roce 2016
byla použita na podporu udržení výzkumu a výzkumné infrastruktury v oblastech expozice
umělým radionuklidům, lékařské i přírodní expozice ionizujícímu záření i ve výzkumu,
sledování rizika vzniku rakoviny v důsledku ozáření. Ministerstvem vnitra bylo provedeno
vyhodnocení plnění koncepce využití institucionální podpory za období od začátku
poskytování podpory, tj. od roku 2010, do roku 2015. Nově byla zpracována koncepce
výzkumu ústavu na období 2017-2021.

17. Účast v nových soutěžích
Ústav se účastnil i několika dalších podání projektů ve veřejných soutěžích v oblasti výzkumu
a vývoje Ministerstva vnitra ČR.

Obr. 2: Společné měření AČR, SÚRO a BfS (SRN) v oblasti Šumavy
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18. Spolupracující organizace v ČR
Partneři v oblasti výzkumu a vývoje v rámci České republiky v roce 2016 :































ATEKO a.s, Hradec Králové
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
CRYTUR spol. s r.o.
Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Český hydrometeorologický ústav
EBIS, spol. s r.o.
ENKI, o.p.s.
Envitech Bohemia
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fyzikální ústav Univerzity Karlovy v Praze
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
Jihočeská universita v Českých Budějovicích
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ministerstvo obrany ČR – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení
NUVIA a.s.
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Robodrone Industries s.r.o.
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., Kamenná
Státní veterinární ústav Praha
ÚJV Řež a.s.
Univerzita obrany, Vyškov
Ústav jaderné fyziky Akademie věd ČR, v.v.i. – oddělení dozimetrie záření
Ústav technické a experimentální fyziky ČVUT v Praze
Ústav teorie informace a automatizace Akademie věd ČR, v.v.i.
TEMA - Technika pro měření a automatizaci, spol. s r.o.
Tesla a.s., Praha Hloubětín
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
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Část třetí
Přehled Další činnosti
Dalšími činnostmi SÚRO, v. v. i., prováděnými ve veřejném zájmu a vykonávanými na základě
požadavků zřizovatele SÚJB k plnění jeho úkolů stanovených v zákoně č. 18/1997 Sb.
(Atomový zákon) a v zákoně č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky byly zejména:
a) Podpora státního dozoru a státní správy při prevenci i opatřeních, jejímž předmětem byly:
 posuzování dokumentace k povolení, metodik, norem, zákonů, vyhlášek, vydávání
stanovisek, vyjádření,
 provádění měření vyžádaných zřizovatelem pro kontrolní činnost SÚJB, měření
pracovišť se zdroji ionizujícího záření a laboratorních vzorků odebraných inspektory,
 podpora inspektorů SÚJB přímo při provádění kontrolní činnosti v oboru radiační ochrany,
 zajištění odborného vzdělávání inspektorů SÚJB v oboru radiační ochrany,
 monitorování expozice obyvatelstva a pracovníků přírodními ZIZ a zabezpečení
vybraných úkolů Radonového programu,
 příprava odborných podkladů pro dokumenty legislativní i nelegislativní povahy.
b) Havarijní připravenost (výjezdy a zásahy) v radiační ochraně pro časnou fázi radiační
havárie, včetně případů teroristického zneužití radioaktivních látek, a to:
 zabezpečení připravenosti pro zjištění, vyhodnocení a monitorování mimořádné
radiační situace s cílem získat kvalifikované podklady pro návrh opatření
(specializované mobilní pozemní a letecké skupiny),
 zabezpečení specifikovaných činností radiační monitorovací sítě ČR pro časnou fázi
radiační havárie.
c) Zajištění činnosti laboratoří pro zřizovatele, jejímž předmětem bylo:
 monitorování expozice obyvatelstva, pracovníků i životního prostředí ionizujícímu
záření z radionuklidů uvolňovaných při provozu jaderných zařízení a dalších ZIZ za
obvyklé radiační situace i z reziduální aktivity po předchozích kontaminacích,
 zabezpečení havarijní připravenosti Centrální laboratoře RMS na radiační havárii.
d) Součástí Další činnosti bylo také:
 plnění funkce analyticko-koncepčního pracoviště pro analýzy dopadů jaderných
a radiačních nehod a zpracování návrhů opatření,
 shromažďování a dlouhodobé uchovávání kvalifikovaných informací a znalostí
v oblasti radiační ochrany včetně uchovávání a zpracování dat,
 mezinárodní spolupráce zejména při výměně dat i účast pracovníků SÚRO, v. v. i., na
programech a projektech mezinárodních organizací (např. MAAE),
 organizování a vyhodnocování porovnávacích měření pro potřeby zřizovatele.
e) podpora SÚJB při zpracování nového Atomového zákona a prováděcích předpisů, včetně
jejich připomínkování.

19. Podpora státního dozoru a státní správy vykonávané SÚJB
1. Činnosti v rámci podpory státního dozoru
V rámci této oblasti SÚRO, v. v. i., zajišťoval, nebo se podílel na zajištění:
 nezávislého monitorování výpustí jaderných energetických zařízení,
 nezávislého ověřování vybraných dozimetrických veličin a parametrů ZIZ
používaných v průmyslových aplikacích,
 sledování stavu ozáření obyvatelstva a pracovníků se ZIZ, včetně pracovníků
některých jaderných zařízení,
 sledování a hodnocení rizika profesionálního onemocnění v důsledku expozice
ionizujícímu záření,
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 laboratorních analýz pro potřeby státního dozoru v oblasti ozáření jak umělými, tak
přírodními ZIZ,
 sledování a hodnocení radiační zátěže obyvatelstva při lékařském ozáření,
 provádění nezávislých prověrek (měření na místě) radioterapeutických ozařovačů před
jejich uvedením do klinického provozu,
 provádění prověrek moderních radioterapeutických metod (prověrek radioterapie prostaty)
v souvislosti s uváděním nových lineárních urychlovačů do klinického provozu,
 provádění korespondenčního TLD auditu v radioterapii,
 provádění nezávislých prověrek zubních intraorálních zařízení (TLD audit),
 ověřování znalostí a zajištění praktických zkoušek pro získání zvláštní odborné
způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany,
 posuzování dokumentace (metodiky a protokoly) pro povolování činností zvláště
důležitých z hlediska radiační ochrany,
 posuzování návrhů norem (ČSN EN),
 účasti na kontrolách, prováděných inspektory radiační ochrany SÚJB, jako přibrané osoby,
 připomínkování návrhu nového atomového zákona a navazujících vyhlášek,
 podpory inspekční činnosti SÚJB v oblasti hodnocení vlastností zdrojů používaných
k lékařskému ozáření, zejména práce v Pracovní skupině SÚRO, v. v. i., pro
radiodiagnostiku a Pracovní skupině SÚRO, v. v. i., pro radioterapii,
 odborných konzultací k přípravě přejímacích zkoušek (PZ) a zkoušek dlouhodobé
stability (ZDS) mamografických rentgenových zařízení, odborných konzultací a
analýze zavedeného systému PZ a ZDS v diagnostice (zejména zubní rentgeny, rtg pro
intervenční vyšetření), analýze závažnosti neshod zjištěných při ZDS na rtg
diagnostických zařízeních,
 spolupráce na tvorbě, korektuře a aktualizaci doporučení SUJB: návrh Doporučení
SÚJB pro stanovení diagnostických referenčních úrovní pro dětské pacienty (v rámci
projektu TA ČR), aktualizace Doporučení pro brachyterapii (v rámci zakázky SÚJB),
návrh Doporučení pro zajištění RO při nenádorové radioterapii (v rámci projektu
TA ČR), připomínky k Doporučení nejistoty v klinické dozimetrii (v rámci PS RT),
 příprava, vydání a distribuce Rentgen bulletinu na téma Přístup k hodnocení malých
dávek při lékařském ozáření,
 informativní a osvětové činnosti a zodpovídání dotazů veřejnosti,
 posuzování možné souvislosti mezi prací v riziku ionizujícího záření a vznikem
nemocí z povolání,
 podpora inspektorů při kontrole jaderných materiálů,
 účast na přípravě a vyhodnocení cvičení MS RMS,
 zajištění mezinárodního srovnávacího měření OAR v radonové komoře v rámci
mezinárodní konference „Radon 2016“, která se konala na FJFI ve dnech
12.9.2016 - 15.9.2016, porovnání měřidel ve směsných polích radon/thoron a pro
měřidla ekvivalentní objemové aktivity radonu (EOAR).
2. Pracovní skupiny - poradní orgány ředitele
Od roku 2012 působí v ústavu dvě pracovní skupiny, jako poradní orgány ředitele ústavu
v oblasti podpory regulační činnosti SÚJB v oblasti lékařského ozáření:
 Pracovní skupina SÚRO, v. v. i., pro radiodiagnostiku (PS RDG),
 Pracovní skupina SÚRO, v. v. i., pro radioterapii (PS RT).
Tyto pracovní skupiny sdružují odborníky v oblasti využití zdrojů ionizujícího záření při
lékařském ozáření za účelem soustřeďování a vyhodnocování podnětů týkajících se otázek
radiační ochrany v radiodiagnostice a v radioterapii za účelem zprostředkování nezbytné
komunikace a výměny zkušeností mezi odborníky z dozoru, výzkumu i praxe. PS RDG se
v roce 2016 sešla jednou, PS RT dvakrát.
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3. Radonový program
Radonový program, přijatý vládou ČR na roky 2010 až 2019, navazuje na výsledky Radonového
programu ČR z let 2000 až 2009. Zahrnuje usměrňování a prevenci ozáření především z inhalace
radonu a jeho krátkodobých produktů přeměny. Týká se podpory provádění ozdravných opatření
v bytech, školách, budovách sociálních a zdravotních služeb a odradonování vodovodů pro
veřejné zásobování pitnou vodou. Cílovou skupinou jsou občané, kteří mohou být vystaveni
riziku zvýšeného přírodního ozáření na územích se zvýšeným radonovým indexem geologického
podloží a obyvatelé žijící v domech se zvýšenou úrovní objemové aktivity radonu ve vzduchu.
Ústav v rámci radonového programu zejména:
 pokračoval v předávání informací o ozáření z radonu a možnostech ochrany staveb proti
pronikání radonu z podloží a ze stavebního materiálu vybraným skupinám veřejnosti,
 pokračoval v systematickém vyhledávání bytů a škol s vysokými koncentracemi radonu a
vedení databáze výsledků dlouhodobých měření; ověřoval účinnost provedených
ozdravných opatření jako podklad pro rozhodnutí o vyplacení státní dotace.
Součástí radonového programu byly v roce 2016 i následující dílčí projekty a činnosti:
 zajišťování nezávislých kontrolních měření po provedení protiradonových ozdravných
opatření. Hlavním výstupem je vydání odborného stanoviska o účinnosti provedených
ozdravných opatření. O kontrolním měření je vyhotoven protokol o měření a zápis
formulovaný jako stanovisko SÚRO, v. v i. (v roce 2016 celkem 19 případů),
 vzdělávací semináře pro pracovníky stavebních úřadů v plzeňském kraji (26. 4. 2016),
 příprava reportáží pro Českou televizi a Český rozhlas,
 pilotní šetření kvality a způsobu vzdělávání témat ochrana staveb proti radonu na
středních průmyslových školách stavebních a šetření zájmu o spolupráci SŠ a SÚRO,
v. v. i., při vzdělávání,
 rozmísťování detektorů v předškolních a školských zařízeních, která projevila zájem o měření
(dokončeno měření ve186 školských a předškolních zařízeních),
 zajištění podrobného nezávislého měření OAR ve školských a předškolních zařízeních v době
pobytu dětí (celkem 32 případů),
 přešetření případů podezření nadměrného ozáření obyvatelstva (celkem, 20 případů)
 měření s dvouměsíční dobou expozice - detektory poskytnuty do 258 bytů,
 měření s roční dobou expozice - detektory poskytnuty do 266 bytů,
 nabídka a rozmístění detektorů v MŠ a ZŠ ve školním roce 2016/2017 - 136 škol,
 účast v pracovní skupině ISO/TC85/SC2/WG17 v rámci přípravy normy ISO 11665-10,
 vzdělávací akce - projektový den 6. 6. 2016 SPŠSt Hradec Králové (celodenní ukázka
měřicí techniky a pracovních postupů stanovení radonového indexu stavebního pozemku
a měření ve vnitřním prostředí budov),
 setkání s rodiči a pedagogy ZŠ Chomutov - 1.6.2016,
 seminář SÚJB Ochrana budov proti radonu v energetických souvislostech, Měření radonu
ve vnitřním prostředí budov, Ostrava, 3. 11. 2016,
 Radonový bulletin – prosinec 2016; číslo zaměřené na novou legislativu a implementaci
EU BSS do našich právních předpisů,
 Účast na semináři Větrání škol v souvislostech, Praha, 23. 11. 2016.
Přednášky na mezinárodní konferenci RADON 2016 a radonovém workshopu
GARRM v Praze (září 2016)
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20. Havarijní připravenost v oblasti radiační ochrany a monitorování
radiační situace
Pracoviště ústavu, která jsou složkami RMS, spadají do působnosti SÚJB a plnila úkoly dané
vyhláškou č. 319/2002 Sb. RMS pracuje v normálním režimu (monitorování za obvyklé
radiační situace), nebo v havarijním režimu (monitorování při podezření na vznik nebo při
vzniku RMU). Při vyhlášení RMU se pracoviště ústavu řídí krizovým plánem ústavu a
pokyny KŠ SÚJB.
Ústav i nadále plnil funkci Centrální laboratoře RMS.
1. Pohotovostní služby
Pro zajištění havarijní připravenosti má ústav zaveden systém pohotovostních služeb systému
Krizového řízení SÚRO, v. v. i., v režimu 24/7 - v týdenních intervalech se střídají 4 směny
(vedoucí směny, pracovník ve funkci styčného místa a dva členové mobilní skupiny). Jejich
úkolem je průběžné sledování a zachycení informace o možné změně radiační situace a
v případě vzniku radiační mimořádné situace postupovat dle pokynů KŠ SÚJB.
Prvotním úkolem v případě přechodu SÚRO, v. v. i., do práce v havarijním režimu je zajištění
funkcí a činností pracovišť ústavu, mobilizace pracovníků a pracovišť ústavu podílejících se na
zajištění havarijní připravenosti a konsolidovaný přechod k rutinní činnosti v havarijním režimu.
Specifické místo v systému havarijní připravenosti resortu má analytická expertní skupina
sestavovaná ze zkušených odborných pracovníků jednotlivých úseků specializovaných na
strategii radiačního monitoringu, hodnocení dat získaných RMS a analýzy a zpracování
podkladů pro návrhy na ochranná opatření v případě RMU. Výsledky činnosti této skupiny
vytvářejí podporu specialistům radiační ochrany KŠ SÚJB při zpracovávání doporučení pro
zavádění ochranných opatření v různých fázích RMU.
2. Podpora SÚRO, v. v. i., pro činnost Krizového štábu SÚJB
V rámci podpory činnosti Krizového štábu SÚJB SÚRO, v. v. i., zejména:
 vysílal Specialistu radiační ochrany do každé směny KŠ SÚJB a zabezpečoval jejich
odbornou přípravu, zejména v oblasti práce se SW aplikacemi používanými KŠ SÚJB,
 zajišťoval průběžnou reakci při zjištění hodnot převyšujících v SVZ nastavené
informační úrovně včetně vyhodnocování a identifikaci jejich možné/pravděpodobné
příčiny a předání příslušné informace KŠ SÚJB prostřednictvím administrátora MonRaS;
tuto činnost prováděl službu konající pracovník Styčného místa SÚRO, v. v. i., v režimu
24/7, ve spolupráci s pracovníky oddělení SVZ a analytické expertní skupiny,
 průběžně udržoval funkčnost aplikací pro modelování šíření radionuklidů v životním prostředí
a potravních řetězcích (aplikace ESTE EU, ETE, EDU, a HARP), včetně spolupráce na vývoji
a přizpůsobování aplikace HARP potřebám havarijní připravenosti a odezvy, se zaměřením i na
možnosti zpřesňování modelových predikcí na základě asimilace dat,
 podílel se na přípravě, realizaci a vyhodnocení cvičení MS,
 zajišťoval pohotovost pro výjezdy mobilních skupin SÚRO, v. v. i., na terénní akce při
záchytech či nálezech radioaktivních látek resp. při podezření na ně (viz dále).
3. Zabezpečování činností složek RMS ČR
Ústav průběžně v rámci jednotlivých složek RMS vykonával v roce 2016 tyto činnosti:
Síť včasného zjištění
 provozoval měřicí místo SVZ v areálu SÚRO, v. v. i., (Praha 4, Bartoškova) a podílel se
na zabezpečení činnosti měřicích míst SVZ na RC SÚJB a na pracovištích HZS,
 zajišťoval operativní průběžnou správu SVZ v režimu 24/7 zahrnující sledování a
kontrolu funkčnosti SVZ včetně identifikace a spolupráce při identifikaci a odstraňování
případných problémů s využitím softwarového vybavení RMS – MonRaS,
 prováděl kontrolu průběhu výměny dat SVZ na národní (Armáda ČR) i na mezinárodní
(EURDEP) úrovni včetně identifikace a spolupráce při odstraňování případných problémů,
 spolupracoval na metodickém zajištění činnosti SVZ včetně její optimalizace a přípravy
strategie jejího budoucího rozvoje,
 spolupracoval na přípravě zadání pro plánovanou obnovu vybavení měřicích míst SVZ,
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na vyhodnocení výběru uchazečů a následně na hodnocení nabídek podaných v rámci
výběrového řízení pro výběr dodavatele obnovy MM SVZ, součinnosti při pilotní
instalaci nového vybavení MM SVZ na MM SÚRO a ověření souladu výsledků
poskytovaných novým vybavením MM SVZ s výsledky poskytovanými původním
vybavením MM SVZ.
Sítě TLD
 připravoval, měřil a vyhodnocoval TLD včetně zpracování naměřených výsledků do
formy průměrných čtvrtletních dávkových příkonů a jejich interpretace,
 provozoval vlastní měřicí místa v areálu SÚRO, v. v. i., (Praha 4, Bartoškova) a ve
spolupráci se SÚJB se podílel na správě a zabezpečení provozu dalších měřicích míst,
 podílel se na vývoji koncepce provozu sítí TLD v rámci RMS,
 ve tříletých intervalech zajišťoval po metodické i praktické stránce pravidelná
srovnávací měření v rámci sítí TLD provozovaných v ČR,
 prováděl vývoj dozimetrických metod pro použití v rámci TLD sítí.
Mobilní skupina
 zajišťoval činnost resp. nasazení jedné mobilní skupiny s rozšířeným základním
vybavením, tato pohotovostní skupina byla připravena k výjezdu průběžně v režimu
24/7 s dobou pohotovosti do 120 minut po vyhlášení pohotovosti složek RMS,
 spolupracoval na metodickém řízení činnosti MS RMS včetně spolupráce na odborné
přípravě členů MS RMS a na návrzích, přípravě a organizaci nácviků a cvičení MS RMS,
 podílel se na formulaci strategie činnosti a dalšího rozvoje mobilních skupin RMS,
 podílel se na svozu a rozvozu TLD.
Letecká skupina
 zajišťoval činnost resp. nasazení letecké skupiny ve spolupráci s Armádou ČR, HZS a
Policií ČR, které poskytují leteckou techniku; letecká skupina SÚRO, v. v. i., byla
připravena k výjezdu průběžně v režimu do 24 hodin od aktivace,
 zajišťoval, resp. spolupracoval na metodickém řízení činnosti LeS RMS, včetně
spolupráce na odborné přípravě členů LeS Armády ČR a na návrzích, přípravě a
organizaci nácviků a cvičení LeS RMS.
Měřicí místa kontaminace ovzduší, vod a potravin
 zajišťoval provoz části měřicích míst kontaminace ovzduší vybavených
velkoobjemovými odběrovými zařízeními (v areálu SÚRO, v. v. i., v Praze 4,
Bartoškova zařízení s průtokem 900 m3/h, na ostatních místech s průtokem 150 m3/h) a
laboratorní technikou pro zpracování a měření vzorků,
 zajišťoval sběr, měření, vyhodnocení a předávání výsledků měření vzorků pitných a
povrchových vod, vzorků životního prostředí a potravních řetězců v rámci programu
monitorování každoročně upřesňovanému SÚJB s ohledem na požadavky vyhlášky SÚJB
č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní RMS,
 spolupracoval při organizaci a vyhodnocení porovnání laboratoří začleněných mezi stálé
složky RMS spočívající ve stanovení radionuklidů spektrometrií gama ve vodě
s termínem předání výsledků do 2 hodin a do 24 hodin od převzetí vzorků, ve stanovení
aktivity 3H a 90Sr ve vodě a uspořádal a vyhodnotil kapacitní cvičení laboratoří
vybavených spektrometrií gama.
Měření vnitřní kontaminace osob
 zajišťoval provoz dvou stacionárních a jednoho mobilního celotělového počítače pro
monitorování vnitřní kontaminace osob; v roce 2016 pokračovalo dlouhodobé monitorování
vnitřní kontaminace 137Cs u referenční skupiny 30 osob a současně byl proveden celostátní
průzkum vnitřní kontaminace 137Cs prostřednictvím měření aktivity 137Cs vyloučeného
močí za 24 hodiny u 70 osob, které svými stravovacími návyky představovaly zhruba
průměrnou populaci ČR (odběr a měření části vzorků močí zajišťovala i RC SÚJB),
 disponoval metodikami a vybavením pro havarijní monitorování většího počtu
potenciálně zasažených osob.
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Podrobné informace o monitorování radiační situace za rok 2016 jsou uvedeny ve Výroční
zprávě SÚJB 2016, Část II., „Zpráva o výsledcích činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru
nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok 2016“, včetně příloh
1 a 2 (www.sujb.cz).

21. Plnění funkce analyticko-koncepčního pracoviště pro analýzy dopadu
jaderných a radiačních nehod a zpracování návrhů opatření
Tento úkol plní Oddělení SVZ a analytické expertní skupiny, které je zařazeno do Odboru
havarijní připravenosti, spolu s dalšími pracovníky ústavu. Oddělení zajišťovalo v roce 2016
technickou a odbornou podporu SÚRO, v. v. i., v oblasti problematiky havarijní připravenosti
a odezvy na havárii. Zajišťovalo operabilitu prostředků pro modelování radiační situace
v případě úniků radionuklidů do životního prostředí a pro prognózu jejich důsledků. Podílelo
se na zabezpečení datových toků potřebných pro efektivní provozování potřebných aplikací
pro modelování prognóz vývoje radiační situace v případě RMU a jejích dopadů.

22. Shromažďování a dlouhodobé uchovávání kvalifikovaných informací a
znalostí v oblasti radiační ochrany včetně uchovávání a zpracování dat
Ústav i v roce 2016 shromažďoval a dlouhodobě uchovává důležité informace z oblasti
radiační ochrany týkající se zejména:
 dlouhodobé kontaminace životního prostředí a osob (a jejího vývoje) po jaderných
testech a havárii JE Černobyl,
 výsledků nezávislého monitorování výpustí jaderných elektráren,
 osobní dozimetrie (vnitřní kontaminace osob),
 databáze měření Radonového programu České republiky.
Ústav dále
 zpracovával data z Radonového programu,
 podílel se na zadávání dat do databáze MonRaS a na zpracování dat, zejména analýz
validity a konzistence dat,
 zpracovával data pro mezinárodní výměnu dat do databáze EU (REM),
 podílel se na zajištění mezinárodní výměny dat v rámci projektu EU EURDEP,
 podílel se na vývoji a testování aplikace WebECURIE pro výměnu informací v rámci EU
v případě radiační mimořádné události,
 podílel se na údržbě a aktualizaci informací o monitorování získaných v rámci projektu
AIRDOS,
 zpracovával data pro UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the Effects of
Atomic Radiation,
 zasílal aktuální data o dozimetrickém auditu v radioterapii do databáze MAAE.
Významnou úlohu ve shromažďování a dlouhodobém uchovávání kvalifikovaných
informací měla i knihovna SÚRO, v. v. i.
Knihovna SÚRO, v. v. i., zajišťovala m.j. odběr oborových časopisů, zejména: Annals of the
ICRP (International Commission on Radiological Protection), Journal of the ICRU
(International Commission on Radiation Units and Measurements), Health Physics, Medical
Physics, Radiation Measurements, Radiation Protection Dosimetry, Radiation Research,
Radiology and Oncology, Radiotherapy and Oncology, Radioprotection, StrahlenschutzPraxis
Metrologie, Bezpečnost jaderné energie, Československý časopis pro fyziku.

23. Mimořádné případy, jimiž se SÚRO, v. v. i., zabýval
V roce 2016 se neuskutečnily žádné mimořádné akce.

24. Mezinárodní spolupráce
Ústav spolupracoval s následujícími mezinárodními organizacemi a uskupeními:
1. Mezinárodní agentura pro atomovou energii ve Vídni
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V rámci podepsaného Memoranda o spolupráci mezi MAAE a SÚRO, v. v. i., proběhly
v roce 2016 dvě pracovní návštěvy pracovníků MAAE v SÚRO ( 31.5. - 1.6. a 14.12. 15.12), které vedla paní Krista Wenzel, vedoucí Radiation Safety and Monitoring Section,
při nichž byly hlavním tématem otázky vývoje nových typů osobní dozimetrie.
V roce 2016 SÚRO společně se SÚJB vstoupil do nově vytvářené regionální sítě IAEA - EuCAS
Network („European and Central Asian Safety Network“), sdružujícím řadu států Evropy a střední
Asie včetně Ruské Federace s cílem předávání zkušeností mezi etablovanými a rozvíjejícími se
regulátory a jejich TSO. SÚJB a SÚRO působí v EuCAS koordinovaně s tím, že členy Řídícího
výboru EuCAS jsou za ČR Ing. K. Petrová za SÚJB a RNDr. Z. Rozlívka za SÚRO.
Ústav byl jedním ze školicích míst pro stážisty MAAE v oblasti radiační ochrany (přehled
stážistů je uveden v čl. 26, odst. 2, Mezinárodní vzdělávací aktivity, tabulka 2.
V rámci aktivit MAAE se ústav podílel i na projektu MODARIA II (Modelling and Data for
Radiological Impact Assessments), jde o pokračování výzkumu v modelech šíření
radioaktivity včetně dat a dopadu na rozhodování.
SÚRO je zapojen v rámci WG2 – Assessment of Exposures and Contermeasures in Urban
Environments, poskytování výsledků terénních experimentů s atmosférickým šířením
radionuklidů rozptýlených malým výbuchem (Kamenná 2010-2015, Boletice 2014) jako
podkladů pro vývoj a optimalizaci programů pro modelování šíření na krátké vzdálenosti, a
zpracovánvání výsledků jednotlivých modelů pro porovnání a hodnocení.
Tento projekt je bez příspěvku MAAE řešen v rámci institucionální podpory, proto není
uveden v přehledu projektů v příloze č. 4, tabulka 7.
2. UNSCEAR (vědecký výbor OSN pro účinky záření)
Vedoucí oddělení radiačních rizik (RNDr. L. Tomášek, CSc.) se dlouhodobě účastní práce
výboru OSN pro účinky záření (UNSCEAR - United Nations Scientific Committee on the
Effects of Atomic Radiation).
3. Evropská komise
Zástupce SÚRO (Ing. J. Hůlka) je za Českou republiku členem expertní skupiny Evropské
komise v Lucemburku (Group of Experts referred to in Article 31 of the Euratom Treaty).
V průběhu roku 2016 se pracovníci SÚRO i nadále podíleli společně se SÚJB a konsorciem
dalších evropských regulačních orgánů či jejich TSO na řešení INSC projektu EU, pro
Arménii INSC A3.01/10 & A3.01/12 “Institutional building of Armenian nuclear regulatory
authority (ANRA)”. Pracovníci SÚRO (RNDr. Z. Rozlívka, Mgr. A. Froňka, Ph.D., Ing. I.
Fojtíková a L. Moučka) pod hlavičkou SÚJB vedli Task 5 “Radon Concentration Regulation
in Dwellings” na jehož řešení se podílí i experti z GRS (Německo) a ITER-Consult (Itálie);
cílem bylo pomoci Arménskému dozoru připravit potřebnou legislativu k regulaci ozáření
obyvatelstva přírodním zdrojům záření a nastartovat v Arménii národní radonový program.
Projekt byl v roce 2016 úspěšně dokončen a jeho výsledky byly odsouhlaseny EK.
4. Pracovní skupina ISO WG17
Pracovníci Odboru přírodních zdrojů (Mgr. A. Froňka, Ph.D., Ing. K. Navrátilová Rovenská, Ph.D.)
se spolu se FSv ČVUT v Praze (doc. Ing. M. Jiránek, CSc.) podíleli na přípravě návrhu ISO normy
pro metody stanovení difúzního koeficientu radonu v izolačních materiálech (skupina ISO WG17).
5. CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)
Mgr. Aleš Froňka, Ph.D. se zúčastnil na:
 Familization Activity at the Nevada National Security Site (součástí přípravy a
výcviku inspektorů OSI CTBTO) 16.5.-20.5.2016
 47. zasedání WGB-47 CTBTO (VIC Vídeň, Rakousko)
Ing. Lubomír Gryc se zúčastnil:
 OSI 3rd Training Cycle – OSI Introductory Course
6. Neformální sdružení leteckých radiačních monitorovacích skupin (EU)
LeS SÚRO se podílela na organizaci mezinárodního cvičení leteckých skupin aeroradiometry exercise ARM-17 ve Švýcarsku.
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V září 2016 proběhlo monitorování v oblast Šumavy na české i německé straně ve vzájemné
spolupráci s leteckou skupinou z BfS Berlín.
7. EU platforma NERIS (European Platform on Emergency and Post-accident
Preparedness and Management)
Cílem této evropské platformy je urychlit vědecké poznání a rozvoj v oblasti havarijní
připravenosti a následných opatřeních. SÚRO, v. v. i., se podílí na činnosti v pracovních
skupinách pro časnou fázi nehody, dlouhodobou fázi i socioekonomické dopady.
8. EURADOS (European Radiation Dosimetry Group)
Cílem je urychlit vědecké poznání a technický rozvoj dozimetrie ionizujícího záření v oblasti
radiační ochrany, radiobiologie, radiační terapie a diagnostiky při stimulaci spolupráce mezi
evropskými laboratořemi, zejména z Evropského společenství. Pracovníci ústavu se podílejí
na činnosti v pracovních skupinách retrospektivní dozimetrie (WG 10), dozimetrie prostředí (WG
3), pro dozimetrii vnitřního ozáření (WG7) a dále ve skupině pro lékařské ozáření (WG 12).
V rámci činnosti EURADOS rovněž probíhají mezinárodní srovnávací měření.
9. SuperNEMO Collaboration
SÚRO, v. v. i., byl členem skupiny řešící úkoly projektu podzemní laboratoře v Modane
(SuperNEMO Collaboration, Laboratoire Souterrain de Modane (LSM)) se supernízkým
radiačním pozadím.
10. Evropské ústavy v oblasti radiační ochrany
SÚRO, v. v. i., neformálně spolupracuje prakticky se všemi významnými evropskými
partnerskými ústavy v oblasti radiační ochrany, zejména IRSN Francie, HPA Velká
Británie, STUK Finsko, BfS Německo, ISS Itálie apod.
11. Evropské normalizační orgány
SÚRO, v. v. i., spolupracuje s evropskými normalizačními orgány - CEN (Evropský výbor
pro normalizaci - Comité Européen de Normalisation), CENELEC (Evropský výbor pro
normalizaci v elektrotechnice - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
(zpracování evropských norem v oblasti měření radonu a protiradonových opatření).
12. Oblast radiačního monitoringu
SÚRO, v. v. i., v oblasti radiačního monitoringu v roce 2016 dále:
 spolupracoval v pracovní skupině EU ECURIE-EURDEP (European Community Urgent
Radiological Information Exchange - European Radiological Data Exchange Platform),
zaměřené na vývoj a implementaci webové aplikace WebECURIE, provozované v rámci
EU jako technická implementace Council Decision 87/600/Euratom pro včasné
vyrozumění a výměnu informací v případě radiologické nebo jaderné mimořádné
události, a dále na možnosti optimalizace monitorovacích sítí, předávání dat z národních
monitorovacích systémů typu SVZ do celoevropské databanky a na zveřejňování těchto
výsledků monitorování pro odborníky i pro veřejnost webovou aplikací EURDEP,
 účastnil se vyhodnocení mezinárodního cvičení leteckých skupin AGC 2015
(uskutečněného v roce 2015 a vyhodnoceného v roce 2016) zaměřeného na porovnání
výsledků a spolupráci zúčastněných skupin,
 prostřednictvím svých laboratoří byl zapojen v celosvětové síti analytických laboratoří
monitorujících životní prostředí ALMERA, která je organizována pod MAAE. Tyto
laboratoře poskytují analytické zázemí pro případ radiační nehody či úmyslného uvolnění
radionuklidů do životního prostředí,
 spolupracoval na předávání dat a informací v rámci sítě „RO-5“, což je evropská síť
odborníků zabývajících se monitorováním radionuklidů v ovzduší a vzájemně se
neformálně informujících o zjištěných neobvyklých hodnotách.
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Část čtvrtá
Přehled Jiné činnosti
V souladu se zákonem č. 341/2005 Sb. a zřizovací listinou SÚRO, v. v. i., prováděl jiné
činnosti:
- poradenské a konzultační služby,
- odbornou přípravu vybraných pracovníků,
- vzdělávací a osvětovou činnost,
- měření a služby v oblasti ionizujícího záření a radiační ochrany,
- pronájem přístrojů,
- laboratorní expertízy,
- monitorování.
Hospodářský výsledek z jiné činnosti byl používán ve prospěch Hlavní činnosti ústavu,
zejména ke krytí finanční spoluúčasti na projektech, u nichž poskytovatel dotace spoluúčast
řešitele požaduje.
Účetní uzávěrka jiné činnosti k 31. 12. 2016:
Výnosy
3 973 488 Kč
Náklady
3 317 682 Kč
Hospodářský výsledek
655 806 Kč

25. Služby monitorování a analýzy
1. Laboratorní měření a expertizy
 stanovení radionuklidů ve vzorcích spektrometrií záření gama s vysokým rozlišením
(stavební materiály, vzorky uhlí, potraviny určené pro vývoz, potraviny dovezené z Japonska
po havárii JE Fukušima, krmivové doplňky, odpadní vody, kaly, NORM materiály a další),
 stanovení radionuklidů ve stěrech (ozařovače, kontaminované povrchy),
 stanovení přírodních radionuklidů ve vodách a spadech,
 stanovení aktivity 90Sr a aktinidů ve vodách a biologických materiálech,
 stanovení celkových objemových aktivit alfa a beta ve vodách a aktivit 3H a 14C ve
vzorcích důlních vod a vod z okolí úložišť radioaktivních odpadů,
 stanovení objemových aktivit 3H v ovzduší z úložiště radioaktivních odpadů Richard,
 studie s využitím metodiky pokročilého TLD auditu pro účely ověření přesnosti
plánované dávky při 3D konformní radioterapii v ČR,
 stanovení dávkových příkonů v prostoru CARGO Letiště V. Havla v Praze,
 stanovení povrchové kontaminace v objektu ÚJV Řež,
 stanovení přírodního pozadí v okolí budovy ELI Beamlines
2. Monitorování
 monitorování úložiště radioaktivních odpadů Richard (čtvrtletní měření prostorového
dávkového ekvivalentu v 5 měřících místech osazených TLD),
 monitorování pracoviště, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních
zdrojů ionizujícího záření pro účely §6 odst. 3 písm. b) zákona č.18/1997 Sb.,
 sledování časových trendů kontaminace umělými radionuklidy ve vybraných lokalitách,
 monitorování pracovišť ve vymezených prostorech SÚRO, v. v. i., čtvrtletní měření
prostorového dávkového ekvivalentu pomocí pasivních elektronických dozimetrů,
 osobní dozimetrie externího ozáření, měsíční měření a vyhodnocení dozimetrů
radiačních pracovníků SÚRO, v. v. i.,
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osobní dozimetrie vnitřního ozáření, jako služba poskytovaná pracovištím s otevřenými
ZIZ pro stanovení vnitřní kontaminace pracovníků, a to měřením na celotělovém
počítači nebo analýzou vzorků exkret.
dozimetrické služby na pracovištích, kde může dojít k významnému ozáření
z přírodních zdrojů (kolektory KT Holešovice KO-KA s.r.o.; úpravny vod Chomutice,
Velichovky; Poděbradka a.s., Dobrá Voda – Byňov; Karlovarské minerální vody,
Mattoni, Kyselka; Kerval a.s., Karlštejn; KB Znojmo; MÚ Desná; Technické služby
Třešť; Kovohutě Příbram; elektrárna Opatovice; Teplárna Náchod; lázně Volareza,
Teplice; elektrárna Kladno Alpiq Generation CZ; průzkumná štola Dolní Morava)
Monitoring ovzduší z hlediska výskytu radonu a monitoring ionizujícího záření v
místech známých anomálií, veřejná zakázka SÚRAO (SO2016-061).

3. Ostatní
 ozařování detektoru MEDIPIX volně ve vzduchu i se zkušebními objekty (fantomy) ve
svazcích rentgenového přístroje Isovolt Titan,
 provádění kalibračních a testovacích měření objemové aktivity 222Rn a jeho krátkodobých
produktů přeměny v klimatické radonové komoře,
 aktualizace Doporučení SÚJB: Zavedení systému jakosti při využívání významných
zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – Uzavřené radionuklidové zářiče
v brachyterapii,
 návrh doporučení SÚJB: Používání gafchromických filmů,
 expertíza a posouzení rozdělení vykazovaných vyšetření pro oblast kardiologie,
intervenční radiologie a angiografie,
 provedení plošné studie poruchovosti a následných odstávek lineárních urychlovačů na
radioterapeutických pracovištích v ČR (zahájení řešení),
 pokračování plošné studie pokročilého TLD auditu ověřující přesnost dodání plánované
dávky v rámci 3D konformní radioterapie v ČR,
 zpracování analýzy možností sledování pohybu mobilních defektoskopů v ČR, zejména
pro potřeby SÚJB,
 školení pro pracovníky JE na stanovení stroncia ve vzorcích.

Obr. 3: Teréní měření oddělení mobilní skupiny
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Část pátá
Přehled dalších průřezových činností
a příklady významných výstupů
Jedná se o činnosti prolínající se ve svém souhrnu Hlavní, Další i Jinou činností, byť
jednotlivě je každá akce z hlediska svých nákladů do Hlavní, Další či Jiné činnosti přesně
přiřazena.

26. Vzdělávací, výuková a publikační činnost
1. Odborné semináře
Ústav i v roce 2016 organizoval vzdělávání svých zaměstnanců a podílel se na vzdělávání
inspektorů SÚJB, a to zejména formou odborných seminářů.
Tabulka 1: Odborné semináře pořádané SÚRO, v. v. i., v r. 2016:
Termín
11. 2. 2016
1. 3. 2016
22. 3. 2016

Název akce

Lektor

Photon Counting in Imaging Applications
(Radiography, Spectrometry CT, Stacked
Detectors as Compton Camera

Martin Pichotka, Dr.rer.nat.,
dipl.phys. (ÚTEF ČVUT v Praze)

Dozimetrie oční čočky

Ing. Zina Čemusová
14

Využití stanovení aktivity C pro odhad
dávkové zátěže populace

Mgr. Michal Fejgl, Ph.D.
Ing. Petr Pecha, CSc.,

26. 4. 2016

3. 5. 2016

Modelování radiologických důsledků při
mimořádném úniku radioaktivity do
atmosféry - nové aktualizace

Ing. Ondřej Tichý, Ph.D.
(Ústav teorie informace a
automatizace AV ČR)

Mezinárodní letecké cvičení - AMON

Ing. Lubomír Gryc a kolektiv

10. 5. 2016

Dve vážne havárie v elektrárni A1 Jaslovské
Bohunice

Ing. Karol Feik
(pořadatelé SÚRO a ČSOZ)

17. 5. 2016

Multilayer Silicon Strip Neutron Detector
(Finanční mechanismy EHP/Norsko)

MSc., Bc. Tomáš Slavíček
(ÚTEF ČVUT v Praze)

17. 5. 2016

Kmenové buňky a radiační karcinogeneze

prof. MUDr. Vladislav Klener
(SÚJB)

Změny v řízení přístupu k počítačovým sítím
SÚRO

František Hladík, Ing. Zdeněk
Borecký

Biologické účinky záření při neobvyklých
hodnotách absorbované dávky

RNDr. Antonín Sedlák, DrSc.

Zkoušky nových typů lineárních urychlovačů
(Přednáška pro inspektory SÚJB)

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Měření energetických spekter rentgenových
svazků CdTe detektorem

RNDr. Dana Kurková, Ph.D.,
RNDr. Libor Judas, Ph.D.

25.10.2016

Plánovací systémy v radioterapii
(Přednáška pro inspektory SÚJB)

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

1. 11. 2016

Konverzní koeficienty expozice radonu a
efektivní dávky

RNDr. Ladislav Tomášek, CSc.

22.11.2016

Dozimetr na bázi soli (NaCl)

Ing. Daniela Ekendahl

18.5.2016
24. 5. 2016
15.6.2016
18. 10. 2016
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Mezinárodní vzdělávací aktivity

Na mezinárodní úrovni působil ústav jako jedno ze školicích míst pro stážisty MAAE ve
Vídni v oblasti radiační ochrany. V roce 2016 se jednalo o tyto zahraniční stážisty:
Tabulka 2: Stážisté v roce 2016
Jméno stážisty

Stát, organizace, prac. pozice

Termín stáže

Předmět

Danila Carrijo Da Silva
Dias

Brazílie, Comissão Nacional
de Energia Nuclear – CNEN

28.11. –
2.12.2016

radonová
problematika

Mr. Nelson Badinas, Mr.
John Richard Fernandez

Filipíny, Philippine Nuclear
Research Institute

23.6. 2016

celková prohlídka
ústavu

Lucie Thomas

Francie, firma C.N.P.E.
Pauel

2.8., 3.8.,
5.8. 2016

třídenní celková
prohlídka ústavu

Ahood AlQurton, Amal
Nasser Mohammed Aldawsari, Amjad Ibrahim
Al-Tokhais, Manar Hamad
Alsehali, Yasser Saad
Alghamdi, Haifa Abdullah
Alqbisi

Saudská Arábie

15.4.2016

celková prohlídka
ústavu

Abdalkader Bitar

Sýrie, Department of
Protection and Safety Atomic
Energy Commission of Syria
(AECS), Health physics

15. 4. – 30.4.
2016

vnitřní
kontaminace

StudentkKateřina
Kobesová

Biomedicínská fakulta
ČVUT

23.5.2016

půldenní celková
prohlídka ústavu

Charles Sekyaya, Abdul
Byamukama

Uganda

6.6. –
10.6.2016

spektrometrie

Okoun Mohammad
Bassam

Sýrie, Head of radiation and
technical services division,
Atomic Energy; Commission
of Syria (AECS), radiation
protection and safety

24.9.2016

Krizové řízení,
SVZ, mobilní
skupina

3. Vzdělávací kurzy pro vybrané pracovníky
Ústav uskutečnil v roce 2016 dva běhy Kurzů radiační ochrany pro odbornou přípravu
vybraných pracovníků k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
pro pracovníky organizací, které musí mít pro svou činnost specialisty se zvláštní odbornou
způsobilostí. Byly zaměřeny na získání kvalifikace pro:
- vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou, kromě soustavného dohledu na
pracovištích s velmi významnými zdroji ionizujícího záření,
- hodnocení vlastností ZIZ,
- řízení služeb, kromě služeb, při kterých není nakládáno se zdroji ionizujícího záření, ale které
je nutno vykonávat v kontrolovaných pásmech pracovišť IV. kategorie s otevřenými zářiči.
4. Publikační a další odborná činnost
Pracovníci ústavu působili v roce 2016 v redakčních radách dvou časopisů v oblasti radiační
ochrany Health Physics (USA), Radiation Protection Dosimetry (Velká Británie) a v časopisu
Bezpečnost jaderné energie. Byli také vyzváni k recenzování článků v Radiation Protection
Dosimetry, Health Physics, Human and Experimental Toxicology, Radiation Measurements,
Radiation Physics and Chemistry a Radiation and Environmental Biophysics.
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V roce 2016 SÚRO, v. v. i., informoval na své webové stránce o radiační situaci v ČR a vydal
další číslo Radon Bulletin. Podílel se na zpracování „Zprávy o výsledcích činnosti SÚJB při
výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou za rok
2016“ (Výroční zpráva SÚJB 2016, Část II, www.sujb.cz).
Podrobný přehled publikační činnosti zaměstnanců ústavu je uveden v příloze č. 3 této zprávy.
Vědečtí pracovníci SÚRO, v. v. i., působili také v odborných společnostech. Ing. Irena
Malátová, CSc., Ing. Kateřina Navrátilová Rovenská, Ing. Daniela Ekendahl a Ing. Jiří Hůlka
byli ve výboru České společnosti ochrany před zářením (ČSOZ), Mgr. Aleš Froňka a Ing.
Irena Češpírová byli členy revizní komise této organizace. Dále Ing. Ivana Horáková, CSc.
byla členkou revizní komise Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské
společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) a místopředsedkyní výboru České
společnosti fyziků v medicíně (ČSMF) a RNDr. Libor Judas, Ph.D. byl členem revizní komise
této společnosti.

27. Systém managementu kvality
V souladu s ustanovením zákona č. 18/1997 Sb. má SÚRO, v. v. i., zaveden systém jakosti podle
vyhl. č. 132/2008 Sb. a akreditované zkušební laboratoře SÚRO, v. v. i., systém kvality podle
ČSN EN ISO/IEC 17025.
V roce 2016 se v SÚRO, v. v. i., uskutečnily tyto audity kvality:
1. Interní audity
Audity se uskutečnily v souladu s Příkazem ředitele č. 01/2016 ze dne 6.1.2016 - Provedení
interního auditu systému kvality a přezkoumání systému managementu kvality v roce 2016,
2. Přezkoumání systému managementu kvality vedením AZL SÚRO, za rok 2015
Přezkoumání proběhlo dne 16.2.2016 v souladu s Příkazem ředitele č. 01/2015 ze dne
16.1.2015 Provedení interního auditu systému kvality a přezkoumání systému managementu
kvality v roce 2015.
3. Přezkoumání systému kvality vedením KL SÚRO za rok 2015/2016
Přezkoumání proběhlo dne 20.9.2016 v souladu s Příkazem ředitele č. 01/2016 ze dne
6.1.2016 Provedení interního auditu systému kvality a přezkoumání systému managementu
kvality v roce 2016.
4.

Audity Českého institutu pro akreditaci, o. p. s.

a) Ve dnech 29.11. 2016 a 30.11.2016 se uskutečnilo posuzování pracovišť AZL na Odboru
lékařských expozic, Oddělení dozimetrie a Pobočky Ostrava. Rozsah akreditace AZL byl
rozšířen od stanovení 90Sr v Ostravě a byla opětovně potvrzena platnost Osvědčení o
akreditaci zkušební laboratoří SÚRO, v. v. i., do roku 2019.
b) Ve dnech 28.11.2016, 6.12.2016, 7.12.2016 a 20.12.2016 se uskutečnil akreditační audit
ČIA v Kalibrační laboratoři SÚRO. Posuzování proběhlo úspěšně a kalibrační laboratoř
získala Osvědčení o akreditaci pro kalibrace měřidel ionizujícího záření ve fotonových
svazcích, bylo vydáno 9.1.2017 s platností do 9.1.2020.
5. Inspekce SÚJB
V roce 206 se uskutečnily tři inspekce:
a) 17.3.2016 – provádění služeb významných z hlediska radiační ochrany (měření a
hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve vodě); závěr – nebyly zjištěny nedostatky
v kontrolované oblasti
b) 4.5.2016 - kontrola jaderných materiálů; závěr – nebyly zjištěny nedostatky
v kontrolované oblasti
c) 14.9.2016 – plnění podmínek povolení SÚJB k provádění odborné přípravy vybraných
pracovníků; závěr – nebyly zjištěny nedostatky v kontrolované oblasti
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Tabulka 3 : Akreditované zkušební metody ZL SÚRO v roce 2016
Akreditovaný zkušební postup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Stanovení radionuklidů spektrometrií záření gama s vysokým
rozlišením
Stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách měřením směsi
odparku se scintilátorem ZnS(Ag)
Stanovení celkové objemové aktivity beta ve vodách měřením zbytku
po žíhání odparku okénkovým proporcionálním detektorem
Stanovení objemové aktivity 222Rn ve vodách měřením záření gama
Stanovení aktivity 90Sr měřením záření beta po chemické separaci na
proporcionálním počítači
Měření aktivity radionuklidů v lidském těle in vivo metodou
spektrometrie záření gama
Měření aktivity radioizotopů jodu ve štítné žláze in vivo metodou
spektrometrie záření gama
Stanovení úvazku efektivní dávky dopočtem z naměřených dat
Stanovení transferového koeficientu půda - rostlina v laboratoři
Stanovení dávky pacienta a kvality zobrazení pomocí
termoluminiscenčních dozimetrů a rentgenových filmů (nezávislá
prověrka v dentální radiodiagnostice)
Stanovení zeslabovací schopnosti materiálu iontometrickou metodou ve
svazcích rentgenového záření přístroje Isovolt Titan
Stanovení kermy ve vzduchu a příkonu kermy ve vzduchu
iontometrickou metodou ve svazcích rentgenového záření přístroje
Isovolt Titan a ve svazcích radionuklidového ozařovače OG-8
Stanovení osobních dávek externího ozáření systémem TLD Harshaw
6600
Stanovení prostorového dávkového ekvivalentu a směrového
dávkového ekvivalentu systémem TLD Harshaw 6600
Stanovení časových průběhů objemové aktivity radonu s využitím
kontinuálních monitorů

Pracoviště
Pobočka Hradec Králové
Odbor monitorování Praha
Pobočka Ostrava
Odbor monitorování Praha
Pobočka Ostrava
Odbor monitorování Praha
Pobočka Ostrava
Pobočka Hradec Králové
Pobočka Ostrava
Odbor monitorování Praha
Pobočka Ostrava
Odbor monitorování Praha
Odbor monitorování Praha
Odbor monitorování Praha
Odbor monitorování Praha
Odbor lékařských expozic
Odbor lékařských expozic
Odbor lékařských expozic
Oddělení dozimetrie
Oddělení dozimetrie
Odbor přírodních zdrojů

16. Stanovení časového průměru objemové aktivity (koncentrace) radonu

Odbor přírodních zdrojů

17. Měření příkonu prostorového dávkového ekvivalentu v terénu

Oddělení mobilní skupiny

Tabulka 4 : Kalibrační metody KL SÚRO, akreditované v prosinci 2016
Kalibrační laboratoř (audit ČIA listopad, prosinec 2016, Osvědčení o akreditaci vydáno 9.1.2017)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Příkon kermy ve vzduchu ve svazcích záření GAMA
Příkon kermy ve vzduchu v rentgenových svazcích
Kerma ve vzduchu ve svazcích záření gama
Kerma ve vzduchu v rentgenových svazcích
Příkon osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) nebo příkon prostorového dávkového ekvivalentu
H*(10) ve svazcích záření gama
Příkon osobního dávkového ekvivalentu Hp(10) nebo příkon prostorového dávkového ekvivalentu
H*(10) nebo příkon směrového dávkového ekvivalentu H’(0.07) v rentgenových svazcích
Osobní dávkový ekvivalent Hp(10) nebo prostorový dávkový ekvivalent H*(10) ve svazcích záření gama
Osobní dávkový ekvivalent Hp(10) nebo prostorový dávkový ekvivalent H*(10) nebo směrový dávkový
ekvivalent H’(0.07) v rentgenových svazcích
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28. Poskytování informací
1. Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Ústav obdržel v roce 2016 tři dotazy prostřednictvím elektronické pošty od soukromých osob.
Týkaly personálních informací na ředitele ústavu (odměny, jmenování), počtu osob se
zdravotním postižením v ústavu, poskytnutí vyjmenovaných vnitřních dokumentů ústavu.
Odpovědi byly zaslány tazatelkám v odpovídajících termínech a formou jimi požadovanou.
2. Etická komise SÚRO
Etická komise SÚRO je poradní orgán ředitele SÚRO, v. v. i. V roce 2016 bylo aktualizováno
její složení a byl schválen její upravený Jednací řád. V tomto roce se komise sešla jednou,
k projednání žádosti Ing. Z. Hölgye. Žádost se týkala umožnění vzorkování moče od osob
trpících nemocemi ledvin za účelem výzkumu na stanovení vlivu těchto nemocí na exkreční
rychlost 210Po. Komise vydala kladné stanovisko a předala jej žadateli.

29. Příklady výstupů VaV – zajímavé výsledky
Příklad1: Projekt „Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího
ozáření osob v operačním prostředí“
Výstupem tohoto v roce 2016 ukončeného projektu je dozimetr založený na využití opticky
stimulované luminiscence (OSL) běžné kuchyňské soli. Dozimetr má formu držáku z tkániekvivalentního materiálu obsahujícího kapsli se solí. Byla vypracována metodika stanovení
dávky z externího ozáření na základě měření OSL vzorků soli odebraných z dozimetru.
Dozimetr byl testován v různých radiačních podmínkách. Dozimetr může být využit pro účely
měření osobních dávek zasahujících osob – např. hasičů nebo policistů, které nejsou
radiačními pracovníky. Další možností je rozmístění dozimetrů do strategicky vybraných
lokalit a jejich využití pro monitorování externího ozáření. Vzhledem k velmi nízkým
pořizovacím nákladům dozimetrů může být při jejich využití v praxi dosaženo ekonomických
úspor v oblasti bezpečnosti státu a havarijní připravenosti.

Obr. č. 4:

Systém TL/OSL pro měření vzorků soli a naměřený OSL signál
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Příklad 2: Projekt „RAMESIS“
Implementace měřičů SAFECAST, vyvinutých v Japonsku po havárii JE Fukušima a
následně celosvětově rozšířených, do občanské měřicí sítě vyvíjená v rámci projektu
RAMESIS. Měřiče jsou v rámci projektu zapůjčovány vybraným institucím a osobám a
je takto získáváno velké množství dat z monitorování příkonu v celé České republice.

Obr. č. 5:

Měřič SAFECAST

Příklad 3: Projekt „Výzkum ozáření populace a optimalizace radiační ochrany
při nenádorové radioterapii v České republice“
Jedním z výstupů projektu bylo stanovení radiační zátěže populace ČR z nenádorové
radioterapie (NNRT), jež se provádí u nezhoubných onemocnění s cílem ulevit od bolesti,
příp. zabránit zhoršení funkce postiženého orgánu. Ve většině případů se k ozáření používají
terapeutické rentgenové ozařovače.

Obr. č. 6:

Počty pacientů NNRT a dávky z NNRT v roce 2013
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Crist Sestf
Stanoviska Dozorif rady SURO, v. v. i., a Rady SURO

dj. DRSUROl4t2}r7

Stanovisko Dozorif rady SURO, v. v. i.,
k V;froini zprixE SURO, v. v. i., o iinnosti a hospodaienizzrok 2016

Dozordi rada SURO, v.v.i., ve smyslu $ 19 odst. 1 pism. 1) zhkona d,.34112005 Sb. v platn6m
zndn| vyjadiuje souhlasn6 stanovisko k n6vrhu Vyrodni zpr|vy SURO, v.v.i., zarok20I6.

Dnq29.6.2017

Ing. Karla Petrov6
piedsedkynd Dozordi rady

k

Vfroini

Stanovisko Rady SURO
zprilvE SURO, v.v.i., o iinnosti a hospodaieni za

rok20l6

Rada SURO, ve smyslu bodu 2, pism. e) $ 18 zikonat,.34112005 o veiejnych vyzkumnfch
institucich schvaluje Vlirodni zpr|tu o dinnosti a hospodaleni SURO, v.v.i., zarok2016.

Zprdvavdcnd i form6lnd spr6vnd auvddi a popisuje fakta souvisejici
ristaw radiadnf ochrany , v.v.i., v roce 2016.

s

dinnosti St6tniho

Y Praze dne 29.Eervna 2017
RNDr. Petr Rulik
mistopiedseda Rady SURO
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Část sedmá
Přílohy
Příloha č. 1 Povolení SÚJB k činnostem dle Atomového zákona
Pro svou činnost má SÚRO, v. v. i., v současné době tato příslušná povolení SÚJB:
 nakládání se ZIZ podle §9, odst. (1), písm. i) zák. č. 18/1997 Sb., v rozsahu podle vyhl. č.
307/2002 Sb., § 36, odst. (1):
 písm. g) používání ZIZ (uzavřené a otevřené zářiče, generátory záření),
 písm. h) spolu s §44, odst. (1), písm. d) pro provádění přejímacích zkoušek ZIZ a
písm. e) pro provádění zkoušek dlouhodobé stability ZIZ,
 provádění služby významné z hlediska radiační ochrany podle §9, odst. (1), písm. r) zák.
č. 18/1997 Sb., v rozsahu podle vyhl. č. 307/2002 Sb., § 59, odst. (1):
 písm. a) provádění služby osobní dozimetrie,
 písm. b) monitorování pracoviště nebo jeho okolí zajišťované jako služba pro
provozovatele pracoviště III. nebo IV. kategorie,
 písm. e) měření a hodnocení ozáření z přírodních radionuklidů, včetně měření a
hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení
radonového indexu pozemku
 písm. f) měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a ve vodě,
 nakládání s jadernými materiály podle §9, odst. (1), písm. l) zák. č. 18/1997 Sb.,
 odbornou přípravu vybraných pracovníků podle §9, odst. (1), písm. n) zák. č. 18/1997 Sb.
Příloha č. 2

Základní personální údaje
stav k 31. 12. 2016
Tabulka 5: Struktura zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk [let]

Muži

Ženy

Celkem

%

21 - 30

5

6

11

9,2

31 - 40

11

12

23

19,2

41 - 50

2

9

11

9,2

51 - 60

16

13

29

24,2

61 – 70

16

14

30

25,0

nad 71

9

7

16

13,3

struktura (celkem)

59

61

120

100,0

celkem

%

Tabulka 6: Struktura zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Vzdělání

Muži

Ženy

základní

2

0

2

1,7

vyučen(a)

2

4

6

5,0

střední všeobecné

0

2

2

1,7

11

24

35

29,2

vyšší odborné

0

1

1

0,8

vysokoškolské

26

29

55

45,8

doktorské

16

3

19

15,8

struktura (celkem)

57

63

120

100,0

střední odborné
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audit – kontrola dávek a dávkové distribuce pro IMRT. In: XXXVIII. Dny radiační
ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016,
s. 141. ISBN 978-80-01-06028-5.
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58. KONIAROVÁ, I., I. HORÁKOVÁ a V. DUFEK. Způsoby plánování a verifikace IMRT
plánů pro radioterapii nádorů v oblasti hlavy a krku v České republice - výsledky
dotazníkové akce. In: Radiační onkologie 2016: sborník příspěvků: 12. konference
Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky. 2016, s. 24-28. ISBN 978-80-905446-35.
59. KONIAROVÁ, I., I. HORÁKOVÁ, V. DUFEK. Problémy a chyby odhalené nezávislými
prověrkami radioterapeutických ozařovačů. In: 6. Konference radiologické fyziky. 2016.
60. KONIAROVÁ, I., V. DUFEK a I. HORÁKOVÁ. Výsledky pilotní studie on-site
nezávislé prověrky radioterapie v oblasti hlavy a krku. In: XXXVIII. Dny radiační
ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016,
s. 125. ISBN 978-80-01-06028-5.
61. KUČA, P. AJ. HELEBRANT. New Approach to Radiation Monitoring: Citizen Based
Radiation Measurement. In: XVII. Štiavnické dni, Počúvadlo - Jazero u Banské Štiavnice,
4.- 6. 10. 2016. 2016. Poster. ISBN 978–80–971754–2–9.
62. KURKOVÁ, D. a L. JUDAS. Matematická korekce neúplného sběru náboje při měření
spekter. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České
vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 99. ISBN 978-80-01-06028-5.
63. Maringer, F. J., J. HŮLKA, et al. Advancements in NORM metrology –
Results and impact of the European joint research project MetroNORM. In: 7th
International Conference on Radionuclide Metrology Low-Level Radioactivity
Measurement Techniques: September 26-30, 2016, Seattle, WA (USA). 2016. A 93-A 97.
DOI 10.13140/RG.2.2.32081.94568. Dostupné z www:
https://eventmanager.pnnl.gov/indico/event/0/material/4/0.pdf
64. MÜLLER, T. Nemoci z povolání u horníků uranových a rudných dolů v ČR způsobené
expozicí ionizujícímu záření v období 2002–2015. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany:
sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 27.
ISBN 978-80-01-06028-5.
65. Pecha, P. a P. KUČA. K otázkám zpřesnění odhadu radiologických důsledku
mimořádných úniku radioaktivity v reálném čase. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany:
sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 44.
ISBN 978-80-01-06028-5.
66. Pravdová, E., A. FROŇKA, I. FOJTÍKOVÁ a L. MOUČKA. Hodnocení ozáření v
rodinných domech typu START. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů:
Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 36. ISBN 978-80-0106028-5.
67. RUBOVIČ, P., D. EKENDAHL, Z. Vykydal a J. HŮLKA. Timepix jako neutronový
dozimetr – návrh a model. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů:
Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 71. ISBN 978-80-0106028-5.
68. RULÍK, P., T. JEŽKOVÁ a R. MOŽNAR. Studium redistribuce a resuspenze umělých
radionuklidu v lesním ekosystému vlivem požáru. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany:
sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 51.
ISBN 978-80-01-06028-5.
69. SEDLÁK, A. Biofyzikální analýza některých účinků malých dávek záření. In: XXXVIII.
Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické
v Praze, 2016, s. 150. ISBN 978-80-01-06028-5.
70. SLEZÁKOVÁ, M., K. JÍLEK, J. Neubauer. Nové možnosti v monitorování starých zátěží
po uranovém průmyslu. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 96. ISBN 978-80-01-06028-5.
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71. SLOBODA, M., P. RULÍK, H. MALÁ a T. JEŽKOVÁ. Zátěžová kapacitní cvičení 2016.
In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké
učení technické v Praze, 2016, s. 45. ISBN 978-80-01-06028-5.
72. Štekl, I., F. Mamedov, J. HŮLKA, P. FOJTÍK, E. ČERMÁKOVÁ, E. Rukhadze, K.
Smolek, K. JÍLEK, P. RULÍK aj. Pilotní studie nízkoradonové místnosti. In: XXXVIII.
Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické
v Praze, 2016, s. 70. ISBN 978-80-01-06028-5.
73. Thinová, L., M. Jurda, A. FROŇKA a kol. Odhad efektivní dávky pro obyvatele v obci
Brod na Příbramsku. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 28. ISBN 978-80-01-06028-5.
74. TOMÁŠEK, L. K diskusi o konverzi expozice radonu na dávku. In: XXXVIII. Dny
radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v
Praze, 2016, s. 31. ISBN 978-80-01-06028-5.
75. TOMÁŠEK, L. Lung cancer risk from radon and smoking - additive or multiplicative
effect. In: 8th International Conference on Protection against Radon at Home and at
Work and 13th International Workshop on the Geological Aspects of Radon Risk
Mapping: Book of abstracts. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 48.
ISBN 978-80-01-05993-7.
76. Urban, T., T. Slavíček, J. HŮLKA a kol. Stripové křemíkové senzory pro měření ve
směsných neutron-gama radiačních polích. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník
abstraktů: Mikulov. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 118. ISBN
978-80-01-06028-5.
77. VYLETĚLOVÁ, P. a V. STRÁNSKÝ. Laboratorní a terénní porovnání kontinuálních
monitoru radonu. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov. Praha:
České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 38. ISBN 978-80-01-06028-5.
78. ŽÁČKOVÁ, H. Analýza stavu nenádorové radioterapie v ČR. In: Radiační onkologie
2016: sborník příspěvků: 12. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a
fyziky. 2016, s. 44-48. ISBN 978-80-905446-3-5.
79. ŽLEBČÍK, P. a O. Huml. Výpočet aktivit vybraných štěpných produktu ve složitých
polích záření gama. In: XXXVIII. Dny radiační ochrany: sborník abstraktů: Mikulov.
Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016, s. 45. ISBN 978-80-01-06028-5.
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C. Zprávy SÚRO (zahrnují i metodiky, funkční vzorky a další výstupy)
80. ČEMUSOVÁ, Z. a D. EKENDAHL. Dozimetrické vlastnosti čipových modulů
extrahovaných z běžných platebních karet a SIM karet: experimentální studie. Zpráva
SÚRO č. 16/2016. Praha: SÚRO, 2016.
81. DUFEK, V. Metodika pro stanovení dávky pacienta z nenádorové radioterapie (v rámci
projektu TB02SUJB037). Zpráva SÚRO č. 12/2016. Praha: SÚRO, 2016.
82. DUFEK, V. Metodika stanovení populační dávky z nenádorové radioterapie v ČR
(v rámci projektu TB02SUJB037). Zpráva SÚRO č. 14/2016. Praha: SÚRO, 2016.
83. EKENDAHL, D. a kol. Experimentální studie - Dozimetrické vlastnosti dentální
keramiky. Zpráva SÚRO č. 8/2016. Praha: SÚRO, 2016.
84. EKENDAHL, D. a kol. Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření
osob v operačním prostředí: výzkumná zpráva. Zpráva SÚRO č. 1/2016. Praha: SÚRO, 2016.
85. EKENDAHL, D. a kol. Teoretická studie - Retrospektivní a neutronová dozimetrie.
Zpráva SÚRO č. 11/2016. Praha: SÚRO, 2016.
86. EKENDAHL, D. a kol. Testování dozimetru na bázi soli (NaCl). Výzkumná zpráva.
Zpráva SÚRO č. 7/2016. Praha: SÚRO, 2016.
87. EKENDAHL, D. Funkční vzorek - Dozimetr na bázi soli (NaCl). Zpráva SÚRO
č. 4/2016. Praha: SÚRO, 2016.
88. EKENDAHL, D. Metodika M8. Stanovení dávky z externího ozáření na základě OSL
běžné soli (NaCl). SÚRO 261-M8-0. Praha, SÚRO, Oddělení dozimetrie, 2016.
89. EKENDAHL, D. Souhrnná výzkumná zpráva projektu BV VF20162016049.
Nízkonákladový pasivní dozimetr pro hodnocení externího ozáření osob v operačním
prostředí. Zpráva SÚRO č. 22/2016. Praha: SÚRO, 2016.
90. EKENDAHL, D., I. KONIAROVÁ, V. DUFEK, M. KAPUCIÁNOVÁ a I.
HORÁKOVÁ. Metodiky TLD auditu (podpora projektu IAEA 1718 Development of
Quality Audits for Advanced Technology in Radiotherapy Dose Delivery (IMRT) in the
Czech Republic). Zpráva SÚRO č. 3/2016. Praha: SÚRO, 2016.
91. EKENDAHL, D., P. RUBOVIČ, H. MALÁ, P. ŽLEBČÍK, V. BEČKOVÁ a I. HUPKA.
Experimentální studie - Dozimetrie neutronů s využitím vzorků vlasů, krve a soli. Zpráva
SÚRO č. 9/2016. Praha: SÚRO, 2016.
92. FOJTÍK, P. Nasazení systému monitorování vnitřní kontaminace štítné žlázy radiojódem
po havárii energetického jaderného zařízení. Certifikovaná metodika. Zpráva SÚRO
č. 19/2016. Praha: SÚRO, 2016.
93. FROŇKA, A. a kol. Zpráva o průběžném věcném plnění projektu Radonový program ČR 2010
až 2019 – Akční plán za 1. pololetí 2016. Zpráva SÚRO č. 6/2016. Praha: SÚRO, 2016.
94. FROŇKA, A., I. FOJTÍKOVÁ a kol. Závěrečná zpráva o věcném plnění projektu
Radonový program ČR 2010 až 2019 – Akční plán za rok 2015. Zpráva SÚRO č. 5/2016.
Praha: SÚRO, 2016.
95. HORÁKOVÁ, I. Optimalizace radiační ochrany při lékařském ozáření dětských pacientů
a bezpečnosti radioterapie fotonovými a protonovými svazky v České republice:
Závěrečná zpráva o realizaci projektu TB04SUJB001. Zpráva SÚRO č. 21/2016. Praha:
SÚRO, 2016.
96. HORÁKOVÁ, I., I. KONIAROVÁ a V. DUFEK. Metodika pro nezávislou prověrku
radioterapie hlavy a krku (v rámci projektu TB04SUJB001). Zpráva SÚRO č. 13/2016.
Praha: SÚRO, 2016.
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97. HŮLKA, J. a I. Štekl a kol. Metodika hodnocení odezvy detektorů ve velmi nízkém pozadí
gama z terestriálních radionuklidů (k zjištění vlastního pozadí a případné kontaminace) s
využitím inovované technologie nízkopozaďové laboratoře SÚRO. Zpráva SÚRO
č. 20/2016. Praha: SÚRO, 2016.
98. HŮLKA, J. a kol. Technologie pro získání čistých nadzemních prostor s minimální
aktivitou radonu a podzemních prostor s potlačením všech typů ionizujícího záření
(funkční vzorek). Zpráva SÚRO č. 23/2016. Praha: SÚRO, 2016.
99. HUPKA, I., D. EKENDAHL, V. BEČKOVÁ a M. FEJGL.
Příprava a OSL měření křemene extrahovaného ze stavebních materiálů. Zpráva SÚRO
č. 18/2016. Praha: SÚRO, 2016.
100.KONIAROVÁ, I. a I. HORÁKOVÁ. Funkční vzorek: Rando fantom hlavy pro nezávislou
prověrku radioterapie v oblasti hlavy (v rámci projektu TB04SUJB001). Zpráva SÚRO
č. 15/2016. Praha: SÚRO, 2016.
101.PILÁTOVÁ, H., P. RULÍK a I. Suchara. Obsah 137Cs, 210Pb, 40K a 7Be ve smrku.
Zpráva SÚRO č. 17/2016. Praha: SÚRO, 2016.
102.ROZLÍVKA, Z. a kol. Review report on existing situation in Armenia concerning radon
and other NORMs and proposed recommendation for improvement with general aim to
decrease public exposure, Technical Report v rámci řešení Task 5 INSC projektu
ARRA0506. Praha: SÚRO, 2016
103.ROZLÍVKA, Z. a kol. Review report with recommendations on changes in radiation
safety norms and rules related to radon concentration in dwellings. Technical Report
v rámci řešení Task 5 INSC projektu ARRA0506. Praha: SÚRO, 2016
104. ROZLÍVKA, Z. a kol. TASK 5 REPORT Radon Concentration Regulation in Dwellings.
Závěrečná zpráva v rámci řešení Task 5 INSC projektu ARRA0506. Praha: SÚRO, 2016
105. SLOBODA, M. MALÁ, H., T. JEŽKOVÁ a P. RULÍK. Zátěžové kapacitní cvičení laboratoří
RMS vybavených spektrometrií gama. Zpráva SÚRO č. 10/2016. Praha: SÚRO, 2016.
106. VOLTR, J., H. Burešová, R. Pjatkan, J. Kos, J. HŮLKA a I. Štekl Jednotka pro měření radiace
nezávislé na externím zdroji – funkční vzorek. Zpráva SÚRO č. 2/2016. Praha: SÚRO, 2016.
D. Patenty, užitné a průmyslové vzory
107. STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i. Způsob a zařízení pro sledování změn
v zemské litosféře a atmosféře. Původci: JÍLEK, K., A. FROŇKA a J. HŮLKA. Česká
republika. Patent, 305772. Uděleno 2016-01-27. Dostupné z:
http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/305/305772.pdf
108. STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i., NUVIA, a.s. Zařízení pro měření záření
přírodních i umělých gama radionuklidů, zejména pro bezpilotní prostředky. Původci: GRYC,
L. a P. Sládek. Česká republika. Užitný vzor, 29091. Uděleno 2016-01-26. Dostupné z:
http://spisy.upv.cz/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0029/uv029091.pdf
109. STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i. Detektor radiace. Původci: GRYC, L. a P.
Sládek. Česká republika. Průmyslový vzor, 36773. Uděleno 2016-06-30. Dostupné z:
https://isdv.upv.cz/webapp/WEBAPP.vzs.det?xprim=10140184&lan=cs&s_majs=St%C3
%A1tn%C3%AD%20%C3%BAstav%20radia%C4%8Dn%C3%AD%20ochrany&s_puvo
=&s_naze=
110. STÁTNÍ ÚSTAV RADIAČNÍ OCHRANY, v. v. i. Detektor radiace. Původci: GRYC, L. a J.
Touš. Česká republika. Průmyslový vzor, 36878. Uděleno 2016-11-09. Dostupné z: https://
isdv.upv.cz/webapp/WEBAPP.vzs.det?xprim=10230613&lan=cs&s_majs=St%C3%A1tn%C3
%AD%20%C3%BAstav%20radia%C4%8Dn%C3%AD%20ochrany&s_puvo=&s_naze=
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Projekty řešené v roce 2016 s hlavními údaji

Tabulka 7: Přehled projektů VaV
Poskytovatel/
zadavatel

Kód
projektu

Název projektu

Hlavní řešitel

Počet
Období řešení Počet výsledků
zahraničních
projektu v RIV v r. 2016
cest v r. 2016

MV ČR
Program
bezpečnostního
výzkumu ČR
na léta 20152020

VI201520 Radiační měřící síť pro
19028
instituce a školy k
zajištění včasné
informovanosti a zvýšení
bezpečnosti občanů měst
a obci (RAMESIS)

Ing. Petr Kuča

1.9.201530.6.2019

0

7

MV ČR
Program
bezpečnostního
výzkumu ČR
na léta 20152020

VI201520 Havarijní měřič
18042
radioaktivního aerosolu s
dálkovým přenosem dat

RNDr. Petr Rulík

1.9.201531.12.2018

0

0

MV ČR
Program
bezpečnostního
výzkumu ČR
na léta 20152020

VI201520 Metodiky pro stanovení
20033
radiačních dávek osob v
kontextu hrozby
jaderného a
radiologického terorismu

Ing.Daniela
Ekendahl

1.9.201530.6.2020

3

2

MV ČR
Programu
bezpečnostního
výzkumu pro
potřeby státu
2010-2015
(BVIII/2-VZ)
MV ČR
Programu
bezpečnostního
výzkumu pro
potřeby státu
2010-2015
(BVIII/2-VZ)

VF201620 Nízkonákladový pasivní
16049
dozimetr pro hodnocení
externího ozáření osob
v operačním prostředí

Ing. Daniela
Ekendahl

1.1.201631.12.2016

4

0

VF201620 Testování nových
16050
systémů hromadného
měření radiojódu ve
štítné žláze po havárii
jaderně energetického
zařízení (JEZ)

Ing. Pavel Fojtík

1.1.201631.12.2016

0

1

TA ČR
- ALFA

TA040108 Technologie pro získání
42
čistých nadzemních
prostor s minimální
aktivitou radonu a
podzemních prostor
s potlačením všech typů
ionizujícího záření

ÚTEF ČVUT
v Praze,
za SÚRO, v. v. i.,
Ing. Jiří Hůlka

1.7.2014–
31.12.2017

0

0

TA ČR
- BETA

TB02SUJ Výzkum ozáření
B037
populace a optimalizace
radiační ochrany při
nenádorové terapii v ČR

Ing. Ivana
Horáková, CSc.

1.7.2014 –
31.12.2016

3

1

TA ČR
- BETA

TB02SUJ Optimalizace ozáření
B038
obyvatel a pracovníků
z pracovišť s přírodními
zdroji ionizujícího záření
v ČR

Ing. Kateřina
Navrátilová
Rovenská
(zastupuje Mgr.
Aleš Froňka,
Ph.D.)

1.7.2014 –
31.12.2016

1

0
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Počet
Období řešení Počet výsledků
zahraničních
projektu v RIV v r. 2016
cest v r. 2016

TA ČR
- BETA

TB04SUJ Optimalizace radiační
B001
ochrany při lékařském
ozáření dětských
pacientů a bezpečnost
radioterapie fotonovými
a protonovými svazky
v České republice

Ing. Ivana
Horáková, CSc.

1.9.201530.11.2016

1

6

TA ČR
- BETA

TB04SUJ Vytvoření nových
B002
strategických podkladů
pro regulaci ozáření z
přírodních zdrojů v
bytovém fondu na území
ČR

Mgr. Aleš Froňka,
Ph.D.

1.10.2015
–
31.12.2016

0

0

TA ČR
- BETA

TB05SUJ Výzkum optimálních
B002
postupů k identifikaci
pracovišť s možným
zvýšeným ozářením z
radonu pro implementaci
směrnice Rady EU
2013/59/EURATOM

Ing. Ivana
Fojtíková

1.1.201630.11.2016

0

0

TA ČR Centra
kompetence

TE010204 Centrum rozvoje
45
technologií pro jadernou
a radiační bezpečnost:
RANUS-TD

NUVIA, a.s. ,
za SÚRO, v. v. i.,
Ing. Jiří Hůlka

1.3.201231.12.2019

6

10

MŠMT –
7F - Finanční
mechanismy
EHP/Norsko
(2008-2017)

7F14358 Advanced Detectors for
Better Awareness of
Neutrons and Gamma
rays in environment

ÚTEF ČVUT v Praze 15.5.2014
za SÚRO, v. v. i., –
Ing. Jiří Hůlka
30.4.2017

0

3

MŠMT

LM20150 Podzemní laboratoř LSM
72

ÚTEF ČVUT v Praze 1.1.2016za SÚRO, v. v. i., 31.12.2017
Ing. Jiří Hůlka

0

0

IAEA Mezinárodní
atomová
agentura

Research
Contract
No.
17817/RO

Development of Quality
Audits for Advanced
Technology in
Radiotherapy Dose
Delivery (IMRT) in the
Czech Republic

Ing. Daniela
Ekendahl

4.6.20133.6.2016

není
relevantní

0

Evropská
komise,
EURAMET

JRP:
IND57

MetroNORM Metrology for Processing
Materials with High
Natural Radiology

PhysikalischTechnischer
Pruefdienst des
Bundesamt für
Eich- und
Vermessungswesen
, za SÚRO, v. v. i.,
Ing. Jiří Hůlka

1.9.201331.8.2016

není
relevantní

0

Evropská
komiseH2020Euratom(European Joint
Programme for
the Integration
of Radiation
Protection
research)

662287

CONCERT - European
Joint Programme for the
Integration of Radiation
Protection Research

Bundesamt für
Strahlenschutz, za
SÚRO, v. v. i., Ing.
Jiří Hůlka

1.6.201531.5.2020

není
relevantní

0

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i.
Poskytovatel/
zadavatel

Kód
projektu

Evropská
komise, FP7Fission-2013
OPERRA

604984

Evropská
komise,
ERASMUS+

Evropská
komise,
ECHORD++
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Počet
Období řešení Počet výsledků
zahraničních
projektu v RIV v r. 2016
cest v r. 2016

Název projektu

Hlavní řešitel

CathyMARA - Child and
Adult Thyroid
Monitoring After
Reactor Accident

Institut de
radioprotection et
de surete
nucleare, France,
za SÚRO, v. v. i.,
Ing. Pavel Fojtík

1.12.201530.5.2017

není
relevantní

5

Haute Ecole Paul
Henri Spaak,
Bruxelles, za
SÚRO, v. v. i.,
Mgr. Aleš
Froňka,,Ph.D.

1.9.20151.9.2017

není
relevantní

0

Technische
Univesitaet,
Muenechen, za
SÚRO, v. v. i., Ing.
Josef Koc, CSc.

1.5.201630.9.2018

není
relevantní

0

15PS0002 CHERNE–STP Blended Learning in
Radiation Protection and
Radioecology

601116
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RadioRoSo - Radioactive
Waste Robotic Sorter
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