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Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid

Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader

Objev – 1896 Henri Becquerel

Radionuklid = Nuklid s nestabilním jádrem

3000

Poločas rozpadu = doba za kterou se 

rozpadne polovina radioaktivních jader

Polonium 212 - 0,3 µs

Uran 238 – 4,5 miliardy let



Přirozená a umělá radioaktivita

Přirozená radioaktivita = Samovolná přeměna 

atomového jádra
Umělá radioaktivita – přeměna jádra 

po umělém zásahu z vnější.

Stejné zákony jako přirozená.

Radon v ČR

Radon = radioaktivní plyn



Druhy záření

Vzniká záření Alfa, Beta a 

Gama Alfa = Proud jader helia, kladný náboj

Stačí papír

Silné ionizační účinky
Beta = Buď pozitrony nebo elektrony

Vrstva hliníku nebo 1mm olova

Při narážení do kovů vzniká 

rentgenové záření

Gama = Elektromagnetické záření

Téměř nemožné, pro snížení intenzity olovo



Štěpná reakce

Štěpná reakce = rozbití jádra nestabilního 

atomu vniknutím cizí částice za uvolnění 

energie

Jaderné elektrárny a jaderné zbraně

Řízená a neřízená

Řízená = Můžeme ovlivňovat sílu štěpné 

reakce

Neřízená = dojde k nekontrolovatelné 

řetězové reakci a následně k výbuchu
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Využití radioaktivity v praxi - Technika

Jaderné elektrárny – 16% ve světě, 32% v ČR

Kolem 430 elektráren

V ČR jsou Temelín a Dukovany

Defektoskopie – Umožňuje najít 

neviditelné vady na výrobcích

Měření tloušťky materiálu – Záření je pohlcováno 

materiálem, v závislosti na jeho tloušťce



Využití radioaktivity v praxi - Archeologie

V těle každého živého tvora je izotop uhlíku 14

Poločas rozpadu uhlíku 14 = 5730 let

Po jeho smrti se uhlík začne rozpadat

Podle množství rozpadlého izotopu se dá určit 

stáří kostí



Využití radioaktivity v praxi - Zemědělství

Šlechtitelství – ozařováním semen umožňuje 

plodinám pozměnit vlastnosti, nebo vytvořit 

nové odrůdy

Ochrana skladovaných potravin – ozářením se 

prodlouží doba skladovatelnosti

Chov hospodářských zvířat - slouží k 

optimalizaci krmných dávek nebo ke kontrole 

zdravotního stavu zvířat



Využití radioaktivity v praxi - Zdravotnictví

Diagnostika - Do organismu jsou zavedeny 

vhodné radioizotopy a měří se absorbování 

různými tkáněmi a orgány

- In Vivo a In Vitro

Radiofarmaka – Léčí zhoubné nádory

Radioterapie - Zhoubné nádory se ozařují 

zdroji, umístěnými mimo tělo pacienta

Radiochirurgie - K operacím, například mozku, 

se využívá pronikavé záření. Například 

Leksellův gama nůž

Rentgen – Určování zlomenin a jiných zranění



Jaderná bomba

Buď Uran 235 nebo Plutonium

Je třeba kritické množství = množství prvku, 

které je potřeba k řetězové reakci

Dochází k řetězové reakci a vypuštění velkého 

množství energie
Jadernou zbraň vlastní: USA, Rusko, 

Velká Británie, Francie, Čína, Indie, 

Severní Korea a Pákistán (Izrael, Írán a 

Saudská Arábie)

První atomová bomba – Lil Boy – Hirošima - Uranová

Druhá atomová bomba – Fat Man – Nagasaki - Plutoniová



Účinky záření na organismy

Vysoce energetické ionizující záření je schopné 

ionizovat atomy molekul, které vytváří základ 

všech organismů.

Účinky záření na organismy můžou být různé.
Dělíme na přímé a nepřímé účinky

Přímé - zahrnují absorpci energie záření 

uvnitř jádra buňky

Nepřímé - účinek zahrnuje radiolýzu vody, 

při níž dochází ke vzniku volných radikálů 

H a OH. Poškozují biologické funkce 

molekul.

Ionizující záření se používá také k léčbě, protože 

je schopno působit zánik buněk.

Velmi citlivý je zhoubný nádor.

Nevýhodou léčby ionizujícím zářením je, že 

kromě žádoucího účinku na zhoubné nádory 

působí i na buňky normální zdravé tkáně.


