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Úvod

Přelom let 1895 a 1896 se stal významným mezníkem v novodobém chápání stavby hmoty.
V této době v rozmezí třech měsíců byly uskutečněny objevy znamenající začátek éry využívání
nových neviditelných paprsků, které procházely většinou materiálů, způsobovaly např. zčernání fotografických desek uložených ve světlotěsných obalech apod. Velmi důležitou vlastností těchto neviditelných paprsků byla jejich schopnost ionizovat a excitovat svoje okolí.
Na základě této vlastnosti se toto záření označuje jako ionizující záření. Tyto objevy odstartovaly
éru využití ionizujícího záření v různých oborech lidské činnosti.
V listopadu roku 2020 uplynulo 125 let od objevu RTG záření. Tento objev významným způsobem ovlivnil vnímání okolního světa a poskytl možnost nahlédnout do vnitřní struktury nepoškozených předmětů i živých těl. RTG záření se stalo nezbytnou součástí dnešní medicíny.
Vyšetřování lidského těla započalo v podstatě už 22. prosince 1895, kdy Wilhelm Conrad
Röntgen vytvořil pomocí paprsků X první rentgenogram ruky své manželky. Jeho podstatou je odlišná schopnost pohlcování rentgenových paprsků různými částmi lidského těla, což se projeví stínovým obrazem. Rentgenky se staly základem řady diagnostických metod, včetně výpočetní tomografie. Výpočetní tomografy se v poslední době nepoužívají pouze v medicíně, ale našly svoje uplatnění i v defektoskopii strojních dílů, materiálů, elektronických součástek apod. RTG paprsky našly
za více než sto let využití v řadě oborů, např. v restaurátorství, v archeologii při diagnostice mumií,
ve vyšetřování i starožitnictví.
RTG záření je fenomén s neobyčejně rozsáhlým vědeckým i praktickým dopadem. Hraje stále
závažnější roli v řadě oborů. V molekulární biologii se využívá při studiu struktury molekul, v astronomii při studiu vzniku, vývoje a struktury vesmíru. Uplatňuje se také v materiálovém výzkumu a při
nedestruktivní kontrole kvality průmyslových výrobků. Mezi nejnovější aplikace patří rentgenová
litografie, jejíž brzké použití při výrobě mikroprocesorů a počítačových pamětí by podle očekávání
mělo vést k dalšímu zmenšování velikosti jednotlivých tranzistorů v integrovaných obvodech a k dalšímu zvýšení operačních výkonů i paměťové kapacity integrovaných elektronických obvodů.
Za uplynulé století se Röntgenovo jméno stalo součástí odborné terminologie desítek přírodních
i technických disciplín. Setkáváme se s pojmy jako „rentgenová absorpční analýza, rentgenová
astronomie, rentgenová defektoskopie, rentgenová diagnostika a terapie, rentgenová fluorescenční
analýza, rentgenové lasery, rentgenová spektrální mikroanalýza vlnově a energeticky disperzní,
rentgenová spektrometrie, rentgenová tomografie, rentgenová topografie, analýza rentgenového záření buzeného energetickými ionty (PIXE – Particle Induced X-ray Emission), spektroskopie fotoelektronů buzených rentgenovým zářením (XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy), rentgenová
absorpční fluorescenční spektroskopie ( EXAFS – X-ray Absorption Fluorescence Spectroscopy)“
(Kraus 1997, s. 49).
Dalším oborem, který vznikl díky Röntgenovu objevu, je rentgenová astronomie. Ke vzniku rentgenových paprsků ve vesmíru nepotřebujeme energii z rentgenky, vesmír k buzení brzdného záření
využívá energii nesmírně silných gravitačních polí nebo energii uvolněnou při tepelných procesech
při teplotách 108 K. Častý je i vznik RTG mechanismem synchrotronového záření. Výsledky získané
při výzkumu nebeských rentgenových zdrojů se staly základem nové vědecké disciplíny – archeologie vesmíru. Na rozdíl od pozemských RTG paprsků, které známe pouze jedno století, RTG paprsky vznikají v kosmickém prostoru odedávna.
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Objev Röntgenových paprsků v roce 1895 dal podnět k dalším pokusům a k hledání nových tajuplných a neviditelných záření. Brzy se ukázalo, že sloučeniny uranu i vlastní kovový uran vysílají
pronikavé paprsky, které jsou zcela nezávislé na předchozím ozáření preparátu nebo jeho zpracování.
Prvním pozorovaným ionizujícím zářením, které vzniká přímo v okolním materiálu, bylo záření
vycházející z atomů uranové rudy, především z dceřiných radionuklidů uranu, zejména Ra a Po.
Tento objev učinil roku 1896 Henri Becquerel, který pojmenoval neznámé záření „uranové paprsky“. Při pokusech s luminiscencí minerálů a krystalů zpozoroval, že i bez ozáření vnějším světlem
některé minerály (uranové sloučeniny) vysílají zvláštní neviditelné záření, které proniká i světlotěsným obalem fotografických desek a způsobuje jejich zčernání. Tak byla objevena radioaktivita některých atomů.
Objev radioaktivity, tj. schopnosti jader vysílat záření, které ionizuje svoje okolí, se stal zájmem mnoha vědeckých ústavů.
Ve velmi krátké době se prokázalo, že radioaktivní látky vysílají tři druhy ionizujícího záření, které
byly postupně označeny řeckými písmeny – alfa, beta, gama.
Počáteční pokusy s využitím radioaktivních látek v různých léčebných aplikacích a výroba kosmetických nebo potravinářských výrobků se „zaručenou radioaktivitou“ souvisely s přesvědčením,
že záření v malých dávkách je stimulující, nebo při nejhorším neškodné. Z toho vycházela i první
radiačně-hygienická opatření při pokusech či aplikacích ionizujícího záření.
Objev radioaktivity vedl následně k objevu nových radioaktivních prvků, které se nacházely
v okolní přírodě. Objevy nových radioaktivních prvků z uranové rudy, která pocházela z Jáchymova,
měly značný ohlas ve světě. Jak bude podrobně popsáno v kapitole 2.2, v Jáchymově se např. vařilo
radiové pivo, pekl se radiový chléb, lékárna vyráběla radiové masti, v cukrárně se pila radiová limonáda, v drogerii bylo nabízeno radiové mýdlo a prací prostředky, radiové byly i obvazy a kosmetika.
Zkrátka kdo mohl, tak si kouzelné slůvko radium vypůjčil. Svět nezůstal pozadu, například od roku
1910 bylo vyráběno francouzskou společností Banque du Radium radioaktivní hnojivo.
Objevem radia se našla také potencionálně nová zbraň proti zhoubné nemoci – rakovině. Brzy
se začaly vyrábět radiové zářiče na léčbu rakoviny. Vedle medicíny se radioaktivní izotopy začaly
využívat i v průmyslu, stavebnictví, zemědělství apod. O tom všem se zmiňují další kapitoly.
Publikace Radiologická fyzika – Aplikace ionizujícího záření čerpá jak z nejnovější odborné
vědecké literatury uvedené v závěru učebního textu, tak využívá řadu populárně vědeckých knih
vydaných v polovině minulého století. Nejstarší literární pramen je už z roku 1908. V konkrétních
citacích, dnes již z historických pramenů, lze tak nahlédnout do myšlení průkopníků využití ionizujícího záření a jaderné energie, seznámit se s jejich nadějemi, ale i obavami. Přestože některé citované publikace jsou starší než 60 let, lze v nich nalézt mnoho inspirativních názorů i ilustrativních
obrázků.
Publikace obsahuje více než 130 obrázků, 17 tabulek, 22 odkazů na videozáznam (z toho
15 vlastní tvorba) a 14 odkazů na zajímavé webové stránky. Většina obrázků je vlastní tvorba, pro
některé z nich byla zakoupena standardní licence na portálu Shutterstock, a to jak pro vektorové
obrázky, které byly následně upraveny, nebo jpg soubory použité přímo. Videa byla natočena a
upravena autorem. Natáčelo se na vybraných pracovištích ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,
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Ústřední vojenské nemocnici v Praze, Fakultní nemocnici v Motole v Praze, ve Fakultní nemocnici
v Ostravě a v Protonovém centru v Praze. Těmto institucím patří poděkování za umožnění natáčení.
Publikace je určena všem zájemcům o problematiku využití ionizujícího záření, především pak
studentům bakalářských oborů se zaměřením na fyziku ionizujícího záření, radiační ochranu a využití ionizujícího záření. Upotřebení najde u vysokoškolských studentů bakalářských studijních programů Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze (se sídlem na Kladně) – Radiologická
asistence (dříve obor Radiologický asistent), k prohloubení učiva v základním kurzu radiologické
fyziky, dále u studentů studijních programů Zdravotnické záchranářství (Zdravotnický záchranář)
a Bezpečnost a ochrana obyvatelstva (Plánování a řízení krizových situací) v předmětech „radiační ochrana“. Je určen i studentům se zaměřením na fyziku ionizujícího záření a jeho aplikací
a studentům ostatních vysokých škol se zaměřením na studijní programy Radiologická technika
nebo Radiologická fyzika.
Cílem publikace je poskytnout ucelený základní pohled na problematiku využití ionizujícího záření. Je sice určena především vysokoškolským studentům v úvodních ročnících bakalářských programů, ale je předpoklad, že si najde čtenáře i v laické veřejnosti. Ke zvládnutí odborného textu stačí
znalosti středoškolské matematiky a fyziky.
Obrazová dokumentace k jednotlivým kapitolám obsahuje všechny použité obrázky z dané kapitoly ve větším rozlišení a v barevném provedení, aby mohly být lépe použity ve výuce.
Publikaci Radiologická fyzika – Aplikace ionizujícího záření doplňují publikace:


Radiologická fyzika – Fyzika ionizujícího záření, vydaná v roce 2013
v nakladatelství ČVUT. Seznamuje čtenáře se základy fyziky ionizujícího záření, od jeho vzniku, vlastností, zdrojů, mechanismů interakcí
s živou i neživou hmotou, s možností jeho detekce až po jeho aplikace
a využití, výskyt v životním prostředí, ochranou před jeho účinky i možnostmi jeho zneužití. Zahrnuje oblast radiologie se zaměřením na fyziku
ionizujícího záření. Cílem publikace bylo poskytnout ucelený základní pohled na
problematiku ionizujícího záření, od jeho původu, popisu, jeho vlastností, zdrojů, možnosti
detekce. Popisuje interakci ionizujícího záření s hmotou, biologické účinky ionizujícího
záření až po základní principy radiační ochrany.



Radiologická fyzika - Příklady a otázky, vydaná v roce 2012 v nakladatelství ČVUT.
Učební text je rozdělen na osm tematických okruhů. V úvodu každé kapitoly jsou uvedeny
základní pojmy, vztahy a vzorce potřebné k řešení 25 modelových příkladů v každé kapitole, z nichž jsou vždy čtyři příklady vzorově vyřešeny. Celkem sbírka obsahuje 230 příkladů, z toho 33 řešených. Na konci textu je soubor 230 kontrolních otázek s mnohočetným
výběrem odpovědí. Soubor otázek vychází z předpokládaného rozsahu teoretických znalostí požadovaných pro získání zvláštní odborné způsobilosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření a může sloužit i k dílčí přípravě na zkoušku, která je pro určitý okruh pracovníků požadována Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Obě skripta vyšla v tištěné podobě v nakladatelství ČVUT. Byla připravena i v podobě on-line
publikací ve všech dostupných formátech (pdf, ePub, MOBI) s „tvrdou“ i „sociální“ ochranou DRM
vhodnou pro většinu druhů elektronických čteček knih a tabletů.
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