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Odstranění ekologické zátěže v objektu bývalé cejchovny dozimetrů a radiometrů ve vojenském 
zařízení Račice nad Trotinou 

 

V roce 2008 byl proveden průzkum objektu bývalé cejchovny radiometrů a dozimetrů ve 
vojenském zařízení Račice nad Trotinou. Součástí průzkumu byly vrtné práce, odběr vzorků 
a spektrometrická měření stěrů a odebraných vzorků betonu a zeminy. Následovalo vypracování 
projektové dokumentace k odstranění objektu cejchovny a v roce 2009 proběhla smatotná demolice 
objektu. Demolicí byla odstraněna stará ekologická zátěž a díky tomu došlo k eliminaci rizika pro 
životní prostředí. 

Objekt byl postaven v 60. letech 20. století. Od roku 1972 zde byly instalovány uzavřené 
zářiče 60Co, sloužící pro cejchování dozimetrů a radiometrů. Vzhledem k tomu, že nebyla nalezena 
žádná dokumentace o používaném zářiči radionuklidu 60Co, nebyla známá ani jeho původní aktivita. 
Od doby jeho použití od roku 1962 uplynulo téměř devět poločasů rozpadu tohoto radionuklidu 
(poločas rozpadu radionuklidu 60Co ~ 5,3 let), takže v roce 2008 by se jeho aktivita měla pohybovat 
okolo 2 % původní hodnoty. 

Hodnoty hmotnostní aktivity radionuklidu kobaltu 60Co ve vzorcích betonu z vrtu a ve 
vzorcích zeminy byly na úrovni jednotek Bq.kg-1. Průměrná hodnota hmotnostní aktivity radionuklidu 
60Co v měřených vzorcích betonu se rovná 386 ± 29 Bq.kg-1. Tato hodnota převyšuje uvolňovací 
úroveň hmotnostní aktivity 300 Bq.kg-1 již pro daný radionuklid, aby bylo možno tento 
kontaminovaný materiál uvádět do životního prostředí bez předchozího povolení SÚJB (§ 57 odst. (1) 
písm. a) vyhlášky SÚJB čís. 307/2002 Sb. o radiační ochraně v platném znění). V použitém betonu se 
mimo toho vyskytovaly přírodní radionuklidy o průměrné hmotnostní aktivitě 16 ± 3 Bq.kg-1 
radionuklidu 226Ra a 14 ± 3 Bq.kg-1 radionuklidu 228Th.  

Na základě výsledků provedených měření a zjištění překročení uvolňovacích úrovní 
hmotnostní aktivity příslušných radionuklidů bylo lze předpokládat, že odpad vzniklý při demolici této 
části objektu cejchovny bude kontaminovaný radionuklidy a jeho likvidaci bude nutné provést 
v souladu s požadavky zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění (atomový zákon) a jeho prováděcích 
předpisů. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit při demolici této části cejchovny měření hmotnostní 
aktivity vzorků odebraných v průběhu demolice a to prostřednictvím společnosti oprávněné 
k nakládání s radioaktivními odpady. 

V průběhu demolice byly na povrch vytaženy mosazné trubky zalité betonem. Pouze na konci 
jedné z nich byl identifikován zdroj ionizujícího záření. Pomocí spektrometru GR-130 v režimu 
„analýza“ bylo stanoveno, že se jedná o radionuklid kobaltu 60Co. Na základě porovnávacích 
radiometrických měření pracovního etalonu a trubky se zdrojem ionizujícího záření pomocí 
spektrometru GR-130 byla odhadem stanovena přibližná aktivita cca 0,3 MBq kobaltu 60Co.  

Při odstraňování staré ekologické zátěže bylo zjištěno, že materiál vytěžený z rozbourané 
betonové podlahy a šachty není prakticky kontaminován radionuklidem kobaltu 60Co a že jeho uložení 
v žádném případě nezpůsobí zvýšení příkonu dávkového ekvivalentu o více než 0,1 mSv/h proti 
původnímu přírodnímu pozadí v daném místě uložení. Uvedený závěr potvrzují i výsledky 
spektrometrických měření hmotnostní aktivity vzorků betonu, zeminy a kameniny, kdy ve všech 
případech byla splněna podmínka nepřekročení uvolňovací úrovně 300 Bq/kg. Tento materiál tedy 
bylo možno uvést do životního prostředí bez předchozího povolení SÚJB v souladu s § 57 vyhlášky 
SÚJB čís. 307/2002 Sb. o radiační ochraně v platném znění. 

Nalezený zdroj ionizujícího záření byl převezen k dočasnému skladování v trezorové místnosti 
radioizotopové laboratoře a k zajištění jeho likvidace jako radioaktivního odpadu. Radioaktivní 
materiál byl přepravován za podmínek ADR. 
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