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1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda

V této úvodní kapitole se pokusíme nastínit některé metodologické aspekty stavby fyziky a 
jejího začlenění do kontextu ostatní přírodovědy a vědeckého poznání vůbec. Tyto 
metodologické poznámky mohou být zajímavé např. pro studenty a zájemce nefyzikálních 
profesí, kteří si chtějí udělat ucelený obraz o fyzikálních aspektech zkoumání přírody.

Příroda a její členění 
Nebudeme zde explicitně definovat pojem příroda, o němž má každý víceméně jasnou intuitivní 
představu. Budeme se přidržovat univerzalistické koncepce, že příroda je úplně všechno, co 
jest, co má objektivní existenci. Konec konců, i některé "duševní" pochody a představy, pokud lze (aspoň v 
principu) identifikovat a lokalizovat jejich "zakódování" v neuronové síti mozku, lze zahrnout do souhrnného 
pojmu "příroda". 
  V základech veškerého vědeckého zkoumání leží proces kategorizace. Skutečnost, která je ve 
své komplexnosti příliš složitá a různorodá, si rozdělujeme podle určitých kritérií na jednodušší 
skupiny - kategorie, které zkoumáme zvlášť. Výsledky zkoumání jednotlivých kategorií pak 
můžeme zobecňovat a příp. syntetizovat - shrnout je do obecnějšího rámce, zahrnujícího širší 
skupinu jevů - celek. Analytický a syntetický přístup, ve své dialektické jednotě, tvoří obecnou 
metodu vědeckého poznávání skutečnosti.

Vědění: věda + zkušenost 
Vědění každého (vzdělaného) člověka vychází ze dvou složek: 
♦ Věda, poskytující objektivní, univerzální a reprodukovatelné poznatky. Tyto sdělené poznatky však nemusí být 
vždy správně pochopeny a interpretovány. 
♦ Zkušenost, která může být sice subjektivní a někdy i mylná, avšak pokud odráží realitu, může poskytnout 
ostřejší a konkrétnější vhled do skutečnosti. 
  Jednota těchto dvou složek vytváří zdravý a jasný lidský rozum, umožňující správně se orientovat v dění 
našeho světa. Složitější situace je u jevů nepřístupných našemu smyslovému poznání - jevy v mikrosvětě či velmi 
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vzdáleném vesmíru, kde se musíme spolehnout na zkoumání pomocí přístrojových metod (zkumavky, 
urychlovače, detektory, dalekohledy atd.) a naučit se analyzovat, reflektovat a aplikovat takto zjištěná fakta. 
Heroickým úsilím badatelů se podařilo pomocí těchto metod získat dalekosáhlé, dříve netušené, poznatky o 
vnitřní stavbě hmoty i o struktuře a evoluci vesmíru.

Informovanost - vzdělání - moudrost 
Nynější svět je plný informací. Vědomosti na úrovni informací však nemusejí ještě znamenat vzdělanost a 
moudrost. Znalost sama o sobě je prázdná. Aby znalosti a informace získaly skutečný význam a hodnotu - přešly 
ve vzdělanost a posléze v moudrost, musí být uskutečněna komplexní několikastupňová cesta poznání: 
♦ Získávání faktických informací a znalostí - studiem, komunikací s druhými, osobní zkušeností, vědeckým 
výzkumem. 
♦ Vnitřní pochopení těchto informací, hledání jejich vzájemných souvislostí a zařazení do kontextu s ostatními 
oblastmi. 
♦ Uvedení poznatků a vědomostí do praxe, jejich konfrontace s různými měnícími se okolnostmi. 
♦ Klást si nové otázky o podstatě těchto jevů a událostí, pokusit se najít vysvětlení. Vyvodit z nich závěry 
užitečné pro "vlastní duši" - pro svůj světový názor, vztahy k přírodě a svým bližním. 
   Každá z těchto etap skýtá i určitá rizika omylů a zabloudění na zcestí. Např. u poslednho bodu se občas stává, 
že na základě jen povrchního studia, částečného poznání a nedostatečného pochopení, si ukvapeně vymyslíme 
bizarní a chybné vysvětlení. Někteří lidé s nedostatkem sebereflexe na těchto mylných koncepcích tvrdošíně 
setrvávají; nazývají je "alternativní vědou" (často se setkáváme s pracemi různých těch "geniálních autorů" 
vyvracejících teorii relativity či budujících dalekosáhlé "unitární teorie" hmoty a vesmíru na bázi psychotroniky, 
různých "energií", jemno a hrubo-hmotnosti a podobného arzenálu nepochopených pojmů)... 
   Mezilidské vztahy jsou často založeny na zdůrazňování "vlastního já", což nenechává dostatek prostoru pro 
porozumění a naslouchání jiným, pro ocenění jejich předností a zkušeností, které by mohly obohatit i ono "naše 
já". Současný trend diktuje lidem, aby byli informováni. Přemíra informací však brání jejich skutečnému 
pochopení a využití - je vlastně překážkou k dosažení opravdového vzdělání a především moudrosti - "méně je 
někdy více".

  Rozdělit přírodu do kategorií lze pomocí různých kritérií. Nejstarší členění přírody, s nímž jsme 
se každý setkali v nejútlejším dětském věku při prvních krůčcích poznání, je rozdělení přírody na 
živou a neživou přírodu. Z lidského hlediska přistupujeme k živé přírodě s většími sympatiemi 
přináležitosti "živého k živému", než k přírodě neživé. Z fyzikálního hlediska je však rozdělení na 
živou a neživou přírodu bezpředmětné *): tytéž základní přírodní zákony platí jak pro neživou, 
tak pro živou přírodu. 
*) Odhlížíme zde od toho, že je někdy nesnadné rozhodnout, zda některé jednoduché organické systémy zařadit 
mezi živé či neživé; to je užší problém molekulární biologie a organické biochemie. 
  Rovněž další jednoduché dělení přírody na pozemskou a vesmírnou je překonané a fyzikálně 
neopodstatněné: nyní již víme, že přírodní děje probíhající zde na Zemi, i v nejvzdálenějších 
končinách vesmíru, se řídí stejnými univerzálními fyzikálními zákony. 
  Skutečně opodstatněné a objektivní dělení přírody podle převládajících a určujících fyzikálních 
zákonitostí je následující:

■     Makrosvět 
Je to ta část přírody, kde platí běžné a dobře známé a ze zkušenosti vypozorované 
zákonitosti klasické fyziky (tj. nerelativistické a nekvantové) - Newtonovy zákony klasické 
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mechaniky, zákony klasické elektrodynamiky atd. Kromě běžných těles zde na Zemi to jsou 
např. i planety sluneční soustavy.

■     Mikrosvět 
Zkoumáme-li detaily složení hmoty v měřítcích menších než cca 10-8cm, tj. v atomárních a 
subatomárních měřítcích, zjišťujeme, že některé zákonitosti klasické fyziky zde již dobře a 
přesně "nefungují", ztrácejí platnost a musí být nahrazeny zákony kvantové fyziky. Strohý 
determinismus klasické fyziky zde již neplatí a je nahrazen stochastickými zákonitostmi 
"rozmazaných" a vlnících se částic.

■     Megasvět 
Podobně když jdeme do velkých vzdáleností a měřítek vesmíru v kosmologii, cca 106 
světelných let a větších, přestávají rovněž přesně fungovat některé zákonitosti klasické 
fyziky a objevují se zákonitosti nové - zákony Einsteinovy speciální a především obecné 
teorie relativity. Dominantní roli pro stavbu a vývoj vesmíru zde začíná hrát zakřivení 
prostoročasu (podrobnosti viz kniha "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu").

Uvedené tři kategorie přírody nemají zdaleka ostré hranice a často se prolínají. A to i tak vzdálené 
oblasti jako je megasvět a mikrosvět - např. termonukleární reakce v nitru Slunce či vzdálených 
hvězd, a dokonce i procesy samotného vzniku vesmíru ("velký třesk"), jsou řízeny kvantovými 
zákonitostmi jaderné fyziky a interakcí elementárních částic.

Přírodní vědy 
Ve vzdálené minulosti (starověku a středověku) byla jen jedna věda zvaná filosofie, která 
zahrnovala všechny oblasti tehdejšího lidského vědění - společnosti, přírody, medicíny, 
náboženství, historie atd. Skutečných poznatků bylo málo, převládaly spekulace a dohady, 
konvenční tradované názory a náboženská dogmata.  
Stručný přehled vývoje poznatků o přírodě, zvláště pak o vesmíru, prostoru, času, elektřině a gravitaci, od 
starověku až po současnost, je podán v §1.1 "Historický vývoj poznatků o přírodě, vesmíru, gravitaci" knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
  S rostoucím poznáním přírody již nebylo možné obsáhnout vše v rámci filosofie, z níž se proto 
postupně vyčleňovaly a oddělovaly přírodní vědy. Základní dělení přírodních věd je na základě 
hlavních okruhů přírodních jevů a objektů, kterými se zabývají:

■     Fyzika - 
je fundamentální přírodní věda, která zkoumá nejobecnější, nejzákladnější a nejjednodušší 
jevy, které leží v nejvnitřnější podstatě veškerého přírodního dění (řec. "fýsis" = příroda, 
přirozenost). Zákonitosti objevované fyzikou mají univerzální charakter - platí všude "na 
Zemi i na nebi", v nitru atomů, uvnitř živých buněk i v nejvzdálenějších galaxiích ve vesmíru. 
Jevy zkoumané fyzikou jsou reprodukovatelné: zajistíme-li stejné podmínky, proběhne 
kdykoli a kdekoli daný fyzikální jev s jistotou vždy stejným způsobem *). Univerzální 
poznatky a metody fyziky pak slouží jako základ pro ostatní přírodní vědy, které na ně 
navazují a pokračují ve zkoumání složitějších specifických systémů, potažmo pak i pro 
filosofii a společenské vědy. 
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*) V kvantové fyzice se toto tvrzení vztahuje na relativní pravděpodobnosti jednotlivých způsobů 
interakcí, které se přesně projevují při analýze velkého počtu jednotlivých interakcí. 
  Jevy nereprodukovatelné ("jedna paní povídala", různé "zázraky", astrologická, parapsychologická a jiná 
šarlatánská tvrzení a pod.) nejsou předmětem fyzikálního bádání; fyzika je k nim skeptická, i když jejich 
existenci přímo nepopírá - spíše se k nim nevyjadřuje (viz též pasáž "Šarlatánství versus přírodověda" v 
§1.1 knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu").

■     Chemie - 
je věda o chemických reakcích - o slučování atomů prvků a jejich vazbách do molekul 
sloučenin. Zkoumá vlastnosti těchto sloučenin, jejich další vzájemné reakce slučování či 
rozkladu. Podstatou chemického slučování jsou elektrické přitažlivé síly mezi atomy, 
které si při dostatečném vzájemném přiblížení sdílejí část obalových elektronů ve valenční 
slupce. 
  Konvenčně se chemie obvykle dělí na dvě velké části: chemii anorganickou a organickou. 
Organická chemie je v podstatě chemií sloučenin uhlíku (především s vodíkem - uhlovodíky, 
ale i s dusíkem, sírou, fosforem a dalšími prvky), o nichž se dříve myslelo, že je vytvářejí 
pouze živé organismy.

■     Biologie - 
je věda zkoumající živé organismy - jejich stavbu, vývoj, metabolismus, druhové členění, 
vzájemné vztahy. Základem biologie je nauka o stavbě a činnosti buňky jakožto základního 
stavebního kamene organismů. Biologické děje v buňkách i v celém organismu jsou 
založeny na chemických reakcích především složitých organických sloučenin uhlíku, 
vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu a dalších prvků, které probíhají převážně ve vodním 
prostředí. 
  Konvenčně se biologie dělí na botaniku rostlin a zoologii živočichů, jejíž součástí je i 
biologie člověka, na niž pak navazuje i medicína.

■     Matematika 
Matematika vznikla původně v kontextu přírodovědy jako disciplína, která systemizovala a 
kvantifikovala počet, velikost a poziční vztahy reálných hmotných těles a objektů. Další 
vývoj matematiky, především od 18.stol, však vedl k osamostatnění matematiky jakožto 
exaktní abstraktní vědy, pracující na základě logiky s abstraktními pojmy a strukturami. 
Vedle zákonů matematické logiky je základem matematiky teorie množin, mezi jejímiž 
prvky jsou definovány operace zobrazení. Zákonitostmi číselných množin se zabývá 
aritmetika a algebra s navazujícím aparátem matematické analýzy, diferenciálního a 
integrálního počtu. Bodovými množinami se zabývá geometrie a topologie, která studuje i 
vícerozměrné variety nejen eukleidovské, ale i zakřivené. 
  V přírodních vědách je matematika cenným nástrojem pro kvantifikaci přírodních dějů a 
zákonitostí, jejich modelování a porovnávání.

■     Filosofie 
Filosofie v nynějším pojetí není samozřejmě přírodní, nýbrž převážně humanitní vědou. 
Součástí filosofie je však i teorie poznání - gnoseologie či noetika (dříve též 
epistemologie), která má úzký vztah s přírodovědou. Filosofie dovede klást hluboké a 
zásadní otázky, avšak sama o sobě na ně není schopna věrohodně odpovědět - pomocí 
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čistě filosofických spekulací lze dospět k nejrůznějším, často protichůdným závěrům. 
Přírodní vědy poskytují pro filosofii nepostradatelný zdroj pozitivních (věrohodných, 
objektivních) informací - poznatků, které filosofie může "zastřešit" a začlenit do uceleného 
světového názoru (tento světový názor může být více či méně adekvátní, podle úrovně 
vědění a serióznosti filosofického přístupu). 
  Hlavní rozdíl mezi filosofií a přírodovědou je možno zjednodušeně vyjádřit tak, že přírodní 
vědy poskytují ověřené a fungující poznatky, zatímco filosofie poskytuje spíše názory (tyto 
názory však mohou být důležité "pro naši duši"...). 
Některé "styčné body" mezi astrofyzikou a filosofií jsou rozebírány v přírodovědně-filosofické práci 
"Antropický princip aneb kosmický Bůh".

  Zmíněný metodický postup, při němž se biologické děje vysvětlují chemickými reakcemi a 
chemické reakce zase fyzikálními interakcemi atomů, se označuje jako redukcionismus - složitější 
jevy se snažíme redukovat a vysvětlit pomocí jevů jednodušších. Permanentním předmětem 
diskusí přírodovědců a filosofů je otázka, zda toto redukcionistické schéma bilogie Ü chemie Ü 
fyzika lze či nelze (aspoň v principu) aplikovat i na vyšší nervovou činnost - psychické a duševní 
pochody v lidské mysli ..?..

Metodické členění fyziky 
Podle metody a stylu práce při zkoumání přírodních zákonitostí lze fyziku dělit do tří oblastí:

�●     Experimentální fyzika 
zkoumá přírodní zákonitosti metodou provádění pokusů, při nichž se za přesně 
definovaných podmínek pozoruje a měří průběh zkoumaného jevu. Při těchto 
experimentech je třeba se soustředit na podstatu konkrétního děje a pokud možno 
odizolovat nebo zkorigovat všechny rušivé vlivy, které by mohly zkreslit výsledky 
pozorovaného děje. 
  Éra jednoduchých mechanických experimentů patří minulosti, nynější experimentální 
fyzika pracuje s velmi složitými aparaturami s elektronickým počítačovým vyhodnocováním. 
Např. obrovské urychlovače elementárních částic, vybavené precizní detekční elektronikou, 
jsou nejsložitějšími zařízeními, jaké kdy lidé sestrojili.

�●     Teoretická fyzika (zvaná též matematická fyzika) 
analyzuje výsledky experimentů, zobecňuje a porovnává je. Pomocí matematických 
metod a modelů formuluje fyzikální zákony, většinou ve formě matematických vzorců a 
rovnic. Snaží se vytvářet fyzikální teorie, které by zahrnovaly co nejširší skupinu 
pozorovaných jevů, popř. předpovídaly i jevy nové.

�●     Aplikovaná fyzika (zvaná též technická fyzika) 
se zabývá tvůrčím uplatněním fyzikálních poznatků z experimentů a teorie v různých 
oblastech vědy a techniky, průmyslu, medicíny atd. Veškeré vymoženosti moderní techniky 
(zvláště pak elektroniky) jsou založeny na aplikaci fyzikálních poznatků.
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Oborové členění fyziky 
Podle konkrétních skupin zkoumaných přírodních jevů se fyzika člení do velkého počtu oborů a 
specializací (je jich více než sto), z nichž zde vyjmenujeme jen několik nejzákladnějších (každý z 
nich má řadu podoborů a specializací, včetně mezioborových) :

�●     Mechanika (klasická mechanika) 
je nejstarším oborem fyziky, který se zabývá nejzákladnějšími zákonitostmi pohybu těles. K 
vyšetřování pohybu těles, který je jak známo relativní, je třeba vytyčit vztažnou soustavu 
opatřenou 3 prostorovými souřadnicemi a měřením času. V mechanice se nejčastěji používá 
tzv. inerciální vztažná soustava, v níž je splněn Newtonův zákon setrvačnosti. Tři 
prostorové souřadnice a jedna časová tvoří 4-rozměrný prostoročas, který je v rámci 
klasické mechaniky pouhou myšlenkovou konstrukcí, avšak hraje klíčový význam v teorii 
relativity (o níž podrobně pojednává kniha "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
  Vlastním popisem pohybu - tvar dráhy, rychlost, zrychlení - se zabývá kinematika (bez 
analýzy příčin tohoto pohybu). Silovým působením těles a vztahem síly a pohybu se zabývá 
dynamika, která je založena na třech proslulých Newtonových zákonech: zákonu 
setrvačnosti, zákonu síly a zrychlení a zákonu akce a reakce. Při popisu pohybu pevných 
těles se často používá aproximace hmotného bodu: těleso se nahradí jeho těžištěm, do 
něhož se soustředí veškerá hmotnost tělesa. 
  Součástí klasické mechaniky je i Newtonův gravitační zákon a jeho aplikace na 
"nebeskou mechaniku" pohybů planet ve sluneční soustavě. Vlastnostmi pohybů v 
kapalinách a plynech se zabývá hydrodynamika a aeromechanika, které jsou součástí 
mechaniky kontinua. 
.....................

�●     Termika a termodynamika 
se zabývá tepelnými jevy - podstatou tepla, teplotou, přenosem a šířením tepla, 
přeměnami tepelné energie. Úzká souvislost termiky s mechanikou spočívá v kinetické 
teorii tepla, podle níž je teplo projevem kinetické energie pohybů atomů či molekul dané 
látky. Termodynamika zformulovala tři základní zákony:  
1.zákon termodynamiky - zákon zachování tepla∼energie;  
2.zákon termodynamiky - samovolný přechod tepla jen z teplejšího na chladnější těleso, 
jinak též zákon růstu entropie izolované soustavy;  
3.zákon termodynamiky - nemožnost dosažení absolutní nuly teploty (0°K) konečným 
počtem kroků. 
  Termodynamika dále studuje závislosti objemů, tlaků, hustot na teplotě, fázové přechody 
atd. Termodynamika nerovnovážných systémů - synergetika - ve své koncepci 
"organizovaného chaosu" nabízí zajímavé možnosti pochopení procesů evoluce hmoty a 
snad i mechanismů vzniku života (viz např. pasáž "Determinismus - náhoda - chaos?").

�●     Elektřina a magnetismus - elektrodynamika 
zkoumá elektrické a magnetické jevy. Nositeli elektrických vlastností - elektrických nábojů 
- jsou základní elementární částice: protony (+) a elektrony (-). Základním zákonem 
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elektřiny je Coulombův zákon elektrostatiky o vzájemném silovém působení elektrických 
nábojů. Pohybem elektrických nábojů vzniká magnetické pole, pohybem nebo časovou 
proměnností magnetického pole se indukuje pole elektrické a naopak. Sloučená nauka o 
elektřině a magnetismu se nazývá elektrodynamika, v níž je elektromagnetické pole 
popsáno Maxwellovými rovnicemi (viz §1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice." 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). Proměnné elektromagnetické pole se může 
prostorem (i vakuem) šířit ve formě elektromagnetických vln, a to rychlostí světla.

�●     Optika 
je nauka o vzniku, šíření a vlastnostech světla. Úzká souvislost s elektrodynamikou je dána 
tím, že světlo není ničím jiným než elektromagnetickým vlněním o příslušné vlnové délce. 
Vlnová délka viditelného světla je v rozmezí od cca 750 nm (vidíme jej jako červené světlo) 
do cca 360 nm (fialové světlo); optika se však zabývá i blízkými oblastmi infračerveného a 
ultrafialového záření. Různá rychlost elektromagnetického vlnění v různých látkových 
prostředích je příčinou lomu světla, od některých předmětů se světlo odráží, jindy je 
pohlcováno. Geometrická optika studuje zákony lomu a odrazu světla a jejich využití pro 
optické zobrazování (v mikroskopech či dalekohledech). Vlnová optika pak vlnové 
projevy světla jako je ohyb, interference, polarizace. Kvantová optika studuje procesy 
vyzařování a absorbce světla na kvantové atomární a molekulární úrovni. Tyto procesy jsou 
využívány ve spektrometrii a v optoelektronice při vzájemné přeměně světelných a 
elektrických signálů.

�●     Atomová a jaderná fyzika 
zkoumá stavbu a vlastnosti atomů a atomových jader, v kontextu s vlastnostmi 
elementárních částic. Podává podrobný obraz detailů struktury hmoty a přesvědčivě 
vysvětluje řadu důležitých jevů na atomární a subatomární úrovni, od nichž se odvíjí 
všechny vlastnosti a projevy hmoty, včetně radioaktivity i chemických reakcí. Aplikace 
zákonitostí jaderné fyziky na jevy ve vesmíru - tzv. jaderná astrofyzika - dokáže vysvětlit 
původ prvků ve vesmíru (nukleogeneze - viz "Jsme potomky hvězd!" nebo "Kosmická 
alchymie") i fungování hvězd (termonukleární reakce v jejich nitru - viz část "Evoluce hvězd" 
v §4.1 "Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika 
prostoročasu"). Atomové a jaderné fyzice, včetně fyziky elementárních částic, je věnována v 
podstatě celá Kapitola 1 "Jaderná a radiační fyzika" stávající monografie "Jaderná fyzika a 
fyzika ionizujícího záření".

  Vedle specializovaných fyzikálních oborů, zabývajících se konkrétními skupinami jevů, jsou 
součástí struktury fyziky i dvě významné teoretické koncepce moderní fyziky, které mají 
obecnější charakter a jdou "napříč obory" :

■     Teorie relativity - speciální a obecná 
  Speciální teorie relativity, vytvořená A.Einsteinem v r.1905, se zabývá fyzikálními 
zákonitostmi při vysokých rychlostech pohybu, blízkých rychlosti světla. Ukazuje, že 
rychlost světla je univerzální konstantou, nezávislou na pohybovém stavu zdroje a 
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pozorovatele, je to maximální rychlost šíření interakcí. Při vysokých rychlostech dochází ke 
změnám prostorových měřítek a chodu času - kontrakci délek a dilataci času. Rovněž 
setrvačná hmotnost těles je při rychlém pohybu větší než hmotnost klidová (a při přiblížení 
rychlosti světla dokonce roste k nekonečnu!). 
  Kromě astrofyziky a kosmologie se speciální teorie relativity zásadním způsobem 
uplatňuje ve fyzice elementárních částic, pohybujících se vysokými rychlostmi. Veškeré 
elektromagnetické jevy mají ve svých základech implicitně obsaženy zákonitosti speciální 
teorie relativity. Speciální teorie relativity je podrobněji vyložena v §1.6 "Čtyřrozměrný 
prostoročas a speciální teorie relativity" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Obecná teorie relativity, završená rovněž A.Einsteinem v r.1916, je relativistickou teorií 
gravitace a zároveň prostoročasu. Na zákldě univerzálnosti gravitační interakce, 
vyjádřené v lokálním principu ekvivalence, je gravitační pole interpretováno jako 
zakřivený prostoročas. Hmota svým tenzorem energie-hybnosti zakřivuje prostoročas, tj. 
budí gravitační pole, podle Einsteinových rovnic gravitačního pole. Tento Einsteinův 
gravitační zákon zpřesňuje a zobecňuje klasický Newtonův gravitační zákon na situaci 
silných gravitačních polí. Obecná teorie relativity hraje klíčovou úlohu a astrofyzice 
(konečná stádia evoluce hvězd - gravitační kolaps, neutronové hvězdy, černé díry, 
horizonty) a v kosmologii (vznik, stavba a vývoj vesmíru, kosmologické modely, inflační 
expanze vesmíru a pod.). Obecná teorie relativity, spolu s jejími důsledky v astrofyzice a 
kosmologii, je podrobně vykládána v monografii "Gravitace, černé díry a fyzika 
prostoročasu", především v kapitole 2 "Obecná teorie relativity - fyzika gravitace", v kapitole 4 
"Černé díry" a kapitole 5 "Relativistická kosmologie".

■     Kvantová fyzika 
Při studiu spekter elektromagnetického vyzařování, fotoefektu a zákonitostí mikrostruktury 
hmoty, byla v prvních dekádách 20.stol. zformulována kvantová mechanika, podle níž je 
elektromagnetické záření vyzařováno nikoli kontinuálně, ale po kvantech. Vlny se mohou 
chovat jako částice, částice zase jako vlny - korpuskulárně-vlnový dualismus. 
Deterministické zákony klasické fyziky jsou zde nahrazeny stochastickými zákony 
kvantovými, umožňujícími stanovit pouze pravděpodobnosti jednotlivých konkrétních 
jevů. 
  Proslulý kvantový Bohrův molel atomu, po svém dalším zdokonalení, velmi dobře 
vysvětluje všechny pozorované jevy s atomy, včetně spekter jejich záření. Aplikace 
kvantových zákonitostí na teorii pole vedla ke vzniku kvantové teorie pole, která pomocí 
kvantově oscilujících polí, ekvivalentních částicím, velmi dobře vysvětluje interakce 
elementárních částic v mikrosvětě.

Významné přírodovědecké objevy - náhoda nebo metoda? 
Kontinuita vědeckého poznávání přírody, jehož počátky můžeme sledovat zhruba od 16.století, byla čas od času 
narušena - v pozitivním smyslu - zásadními objevy, které podstatně urychlily poznání zkoumaných jevů, 
odhalily nové jevy či změnily metodiku a směr bádání. Zamysleme se krátce nad úlohou, jakou při těchto 
objevech sehrála náhoda a jakou systematický metodický postup. Všimneme si z tohoto hlediska třech případů: 
♦ Objev magnetického účinku elektrického proudu učiněný H.Ch.Oerstedem v r.1820.  
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Nebýt náhodného položení magnetky na pracovním stole, dělal by Oersted dál řadu pokusů s elektrickými 
obvody, ale souvislost mezi elektrickým proudem a magnetismem by nezpozoroval. 
♦ Objev rentgenového záření učiněný W.C.Röntgenem v r.1895.  
Je stručně popsáno v §3.2 "Rentgenová diagnostika". Nebýt zakrytí výbojové trubice černým papírem a 
náhodného stínu na světélkujícím stínítku, nebyl by možná Roentgen vkládal mezi trubici a stínítko různé 
předměty (včetně své ruky). Dělal by dál zajímavé pokusy s katodovými trubicemi stejně jako desítky dalších 
experimentátorů v té době, ale nové pronikavé záření by asi nenašel. 
♦ Objev radioaktivity učiněný v r.1896 H.Becquerelem. 
Je stručně popsáno v §1.2 "Radioaktivita". Nebýt náhodného uložení minerálů, určených ke zkoumání 
(světelné) luminiscence, na světlotěsně zabalenou fotografickou desku a náhodného vyvolání této (doměle 
"čisté", neexponované) desky, zkoumal by Becquerel nadále luminiscenci vybuzenou slunečním světlem a o 
neviditelném radioaktivním záření, vycházejícím z nitra některých látek, by neměl tušení. 
   Lze z historie těchto a řady jiných případů soudit, že významné objevy jsou snad dílem pouhé náhody? 
Rozhodně ne! Platí zde známé přísloví "náhoda přeje připraveným". Tito badatelé byli zkušenými 
experimentátory a své pokusy prováděli systematicky s dobře promyšleným metodickým postupem. Náhoda 
pouze nasměrovala tento metodický postup tak, že vyústil ve výsledný objev nového přírodního jevu. 
Nezkušený experimentátor by možná vyloučil některé pozorované jevy (pokud by si jich vůbec všiml), které 
nezapadají do rámce stávajících předpokladů, považoval by je za náhodné chyby. Např. by jako vadnou vyhodil 
fotografickou desku, která je zčernalá, ač by být neměla...  
  Dále, i kdyby nenastaly zmíněné "náhody" a Oersted, Röntgen, Becquerel a další z učebnic známí badatelé by 
neučinili své objevy, zanedlouho by to učinil někdo jiný. Zkušených badatelů, usilovně provádějících na svou 
dobu špičkové pokusy, byla celá řada, neřešené problémy většinou již "nazrály" a bylo jen otázkou času 
provedení experimentů, které by vnesly nové "světlo" a směr. V současné době se základní přírodovědné (zvláště 
fyzikální) bádání dostalo již jednoznačně na úroveň systematického metodického postupu, na němž se podílí 
celé týmy složené z odborníků různých zaměření, s použitím většinou velmi složitých a nákladných (často i 
značně rozsáhlých) experimentálních zařízení. Ale ani opačné tvrzení, že "náhoda zde již nemá žádné místo" 
nemůžeme považovat za oprávněné...

"Nová" a "stará" fyzika - kontinuita vědeckého poznání 
S pokrokem přírodovědného poznání se zákonitě stává, že dřívější představy a teorie již nevystačují pro 
vysvětlení nově objevovaných jevů a skutečností - jsou nahrazovány teoriemi novými. V laické veřejnosti a 
popularizační literatuře se často setkáváme s tvrzením, že "nová teorie vyvrátila či zbořila dosavadní teorii", nebo 
dokonce "nová fyzika vyvrátila starou fyziku". Tento názor je naprosto mylný! Toto částečně platilo při přechodu z 
předvědeckého období, kdy některé neověřené spekulace byby vyvráceny a nahrazeny teoriemi již skutečné 
přírodovědy, založenými na faktech. Nynější přírodověda - především fyzika - však již takovým způsobem 
nepostupuje. 
  V přírodovědě (a ve fyzice zvlášť) platí kontinuita vědeckého poznání. Nová teorie nevyvrací experimentálně 
ověřené poznatky předchozí teorie, nýbrž doplňuje, upřesňuje a zobecňuje tuto teorii na jevy, které již není 
schopna vysvětlit; přitom obsahuje dřívější teorii jako limitní případ.  
  Můžeme si to přiblížit na příkladu teorie relativity a kvantové fyziky. Einsteinova speciální teorie relativity 
nevyvrací klasickou Newtonovskou mechaniku, která je jejím limitním případem pro rychlosti malé ve srovnání s 
rychlostí světla. Upřesňuje však zákony pohybu tak, aby přesně platily i pro vysoké rychlosti. Podobně obecná 
teorie relativity nevyvrací klasický Newtonův gravitační zákon, který zůstává v platnosti jako limitní případ 
slabých gravitačních polí. Einsteinovy rovnice gravitačního pole jsou zobecněním, platným i pro extrémně silnou 
gravitaci. To zásadní a nové, co přináší teorie relativity, je nový pohled na vlastnosti prostoru a času (viz 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu") - avšak opět se to projevuje jen za "extrémních" podmínek, v 
běžném makrosvětě vystačíme s klasickým pojetím prostoru a času v duchu Eukleida a Newtona. 
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  Podobně vztah mezi klasickou a kvantovou fyzikou se formuluje jako tzv. princip korespondence: V limitě 
velkých kvantových čísel se stírá rozdíl mezi kvantovou a klasickou fyzikou, kvantová fyzika přechází v klasickou. 
Neboli pro velká kvantová čísla dává kvantová fyzika stejné výsledky jako fyzika klasická. 
  Tento vztah kontinuity a korespondence bude nepochybně platit i u budoucích teorií. Podaří-li se úspěšně 
vybudovat unitární teorie pole, nijak to nenaruší fungování zákonitostí stávajících teorií jednotlivých oddělených 
"částečných" polí (elektromagnetického, gravitačního, jaderných sil) v podmínkách, kde jsou experimentálně 
ověřeny. Avšak předpoví a vysvětlí nové jevy při extrémně vysokých energiích interakcí, snad včetně jevů při 
vzniku vesmíru, na které dosavadní teorie nestačí.  
Jednoduchost a logická úspornost 
Dalším důležitým principem při budování fyzikálních (a obecně přírodovědeckých) teorií je jednoduchost a 
logická úspornost z hlediska zaváděného množství pojmů, důvodů, příčin; tyto entity se nemají zmnožovat 
více, než je nezbytné. Tento princip tzv. Occamovy břitvy*) řeší problém nekonečného množství rozmanitých, v 
principu přípustných alternativních teorií, které vedou ke stejným výsledků při vysvětlování určitého přírodního 
jevu. Occamova břitva "odřezává" nadbytečné pojmy, předpoklady a teorie a ponechává jen ty věrohodné, 
logicky nutné a racionální. 
*) Nazývá se tak podle anglického středověkého filosofa Williama Occama (či Ockhama), který se zabýval logickou stavbou 
vědění. 
  V teoriích klasické a relativistické fyziky je tento princip důsledně dodržován. V některých novějších fyzikálních 
teoriích je však situace složitější. V kvantové teorii pole a unitárních teoriích se zavádějí pomocná tzv. kalibrační 
pole, jimž odpovídají nové hypotetické částice (viz "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. 
Superstruny."). Nejsložitější situace je pak v teorii superstrun, kde podle názoru některých fyziků je princip 
Occamovy břitvy porušován..?.. 
Vyvratitelnost teorií 
Teorii nemůžeme nikdy s absolutní a konečnou platností dokázat, nýbrž ji můžeme pouze empiricky testovat. I 
když je teorie mnohokrát experimentálně potvrzena, nikdy si nemůžeme byt jisti, že při dalších pokusech či 
měřeních se neobjeví nesoulad - teorii může vyvrátit*) třebas jen jediný experiment či pozorování, jehož výsledky 
jsou v rozporu s jejími předpověděmi. Hodnotnou teorií je tedy taková, která nejen souhlasí se stávajícími 
poznatky, ale kterou je možné empiricky vyvrátit - falsifikovat. Dokud se tak nestane, považujeme teorii za 
správnou, či přesněji řečeno za adekvátní. "Nevyvratitelná" teorie je z přírodovědeckého hlediska prázdná, má 
metafyzický charakter. Toto kritérium hodnotnosti teorie se někdy označuje jako Popperovské (podle rakouského 
filosofa K.Popprera, který se teorií poznání zbýval z hlediska kritického a skeptického realismu). Takto chápaná 
vyvratitelnost teorií umožňuje další pokrok poznání - vytváření nových dokonalejších teorií. 
*) Slovo "vyvrátit" zde neznamená úplně negovat a zbořit, ale spíše vymezit oblasti, kde již neplatí - srov. s výše 
diskutovanou kontinuitou vědeckého poznání. Fyzikové toto chápou konstruktivně - je jim jasné, že když taková situace 
nastane, je to výzvou k hledání nové, dokonalejší teorie. Pro některé ne dostatečně erudované a předsudky zatížené lidi se 
však Popperovské kritérium vyvratitelnosti může stát záminkou k útokům na dobře ověřené, adekvátní přírodovědecké 
teorie.

Unitarizace ve fyzice 
Základem vědeckého myšlení je sjednocování: v ohromné rozmanitosti jevů a událostí hledat 
obecné zákonitosti a společnou podstatu, snažit se vysvětlit různorodost jevů na základě co 
nejmenšího počtu základních zákonů. Přemýšliví lidé vždy toužili po teorii, která by popsala a 
umožnila pochopit veškerou pozorovanou složitost a rozmanitost přírody. Konečným (monistickým) 
ideálem je vysvětlit všechny přírodní zákony pomocí jediného univerzálního principu - vytvořit 
definitivní finální teorii či jednotnou "teorii všeho". A právě fyzice, která zkoumá nejzákladnější 
zákonitosti přírody, náleží hlavní sjednocovací úloha mezi všemi přírodními vědami. 
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  Charakteristickým rysem fyzikálního pohledu na přírodu je již zmíněný redukcionistický přístup a 
snaha o jednotné pochopení co nejširší třídy jevů - unitarizace. Tato snaha se jako "červená nit" 
táhne celou historií fyziky - viz §B.1 "Proces sjednocování ve fyzice" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika 
prostoročasu".  
  První etapa unitarizace proběhla vlastně již v samotných začátcích fyziky jako vědy: jednalo se o 
sjednocení "pozemské" a "nebeské" mechaniky. Zásluhou Galileiho, Koperníka, Keplera a 
Newtona se stávalo jasné, že přírodní zákony pozorované zde na Zemi platí i jinde ve vesmíru. 
Newtonův zákon všeobecné gravitace ukázal, že síla zemské tíže způsobující padání těles je 
identická se silou udržující planety na oběžných dráhách kolem Slunce, tj. s vesmírnou gravitací. 
Do "klasického" období unitarizace fyziky lze rovněž zařadit sjednocení mechaniky a termiky v 
kinetické teorii tepla, podle níž podstatou tepelných jevů je kinetická energie neuspořádaného a 
kmitavého pohybu molekul a atomů v látkách.

  Důležitou etapou unitarizace ve fyzice bylo sjednocení elektrických a magnetických sil, které 
se předtím zdály být zcela různými přírodními silami. Důsledkem jednoty elektřiny a magnetismu ve 
Faradayově-Maxwellově elektrodynamice je i existence elektromagnetického vlnění, které se 
vyzařuje při zrychleném pohybu elektrických nábojů. Vlastnosti těchto elektromagnetických vln se 
ukázaly být identické s vlastnostmi světla: došlo tak navíc ke sjednocení jevů optických a 
elektromagnetických. Radiovlny, tepelné záření, světlo, rentgenové i gamma záření, spolu s 
klasickými i relativistickými efekty elektřiny a magnetismu, jsou tedy jen různými projevy 
elektromagnetické interakce. 
  Rozvoj atomistiky a kvantové mechaniky v první třetině 20. století ukázal, že veškerou 
rozmanitost chemických jevů lze vysvětlit pomocí elektromagnetických interakcí a kvantových 
zákonitostí v elektronových obalech atomů jednotlivých prvků; totéž platí o fyzikálních vlastnostech 
pevných těles (pružnost, pevnost, dislokace), kapalin i plynů. Chemie tak byla fakticky "pohlcena" 
fyzikou, aspoň co se týče základů. 
  Další dvě etapy unitarizace souvisejí s teorií relativity. Ve své speciální teorii relativity Einstein 
sjednotil prostor a čas do jednotného prostoročasového kontinua, v obecné teorii relativity pak 
ukázal, že Newtonovská gravitace a setrvačnost jsou společným projevem geometrických vlastností 
(křivosti) prostoročasu, který má dynamický charakter - došlo ke sjednocení gravitace a 
prostoročasu.

Sjednocování fundamentálních interakcí - unitární teorie pole 
Vyústěním zmíněných etap unitarizace bylo zjištění, že veškeré přírodní dění je řízeno jen čtyřmi 
typy interakcí: gravitační, elektromagnetickou, silnou a slabou interakcí. Každá interakce je ve 
fyzice vyjádřena pomocí příslušného fyzikálního pole. Sjednocování interakcí tak spočívá ve 
vytváření tzv. unitární teorie pole. Průkopníkem unitární teorie pole byl A.Einstein, který po 
vytvoření obecné teorie relativity pracoval až do posledních dní svého života na teoriích sjednocení 
elektromagnetického a gravitačního pole.  
  Myšlenka unitární teorie pole je nesmírně hluboká a krásná: podle ní by mělo existovat jediné, 
zcela základní a vše zahrnující fyzikální pole, jehož projevem by pak byla všechna pozorovaná 
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pole v přírodě (gravitační, elektromagnetické, pole silných a slabých interakcí a příp. další pole 
třebas v subnukleární fyzice). Ve světě pak neexistuje nic než toto pole, z něhož je všechno složeno 
- i hmotné útvary (např. částice) jsou jakési místní "zhuštěniny" tohoto pole.  
  Moderní unitarizační snahy probíhají na půdě kvantové teorie polí a jejich cílem je 
sjednocování fundamentálních interakcí mezi elementárními částicemi - interakcí silných, 
slabých, elektromagnetických a gravitačních. 
  První výrazný úspěch na této cestě byl zaznamenán při sjednocování elektromagnetické interakce a 
slabé interakce v tzv. elektroslabou interakci - jedná se o Weinbergovu-Salamovu-Glashowovu 
teorii. Další etapa unitarizace se označuje jako velké sjednocení (GUT - Grand Unification Theory) - 
zde se pokoušíme sjednotit silnou interakci, popsanou kvarkovou chromodynamikou, s 
elektroslabou interakcí. Tyto etapy unitarizace dosáhly značných úspěchů, vedly k vytvoření 
standardního modelu elementárních částic. 
  Završení unitarizace interakcí v kvantové teorii pole by spočívalo v zahrnutí gravitační interakce, v 
jejím sjednocení s ostatními třemi druhy interakcí. Tento ambiciózní unitarizační program se 
označuje jako supersjednocení nebo supergravitace; v současné době se v tomto směru 
neintenzívněji pracuje v oblasti tzv. teorie superstrun. 
Unitární teorie pole jsou podrobněji popsány v jednotlivých § Kap.B "Unitární teorie pole a kvantová gravitace" 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", především v §B.6 "Sjednocování fundamentálních 
interakcí. Supergravitace. Superstruny.".

Fyzika - dobrodružství poznání 
Nádherná a obdivuhodná stavba fyziky, která zde byla jen letmo nastíněna, s pokrokem poznání 
umožňuje čím dál lépe pochopit stavbu a fungování našeho světa - od mikroměřítek 
elementárních částic, přes stavbu atomů, fungování živých buněk, organismů, hvězd a planet, 
galaxií, i stavbu a vývoj celého vesmíru. 
  Vědecké poznání nových, často dříve netušených jevů a krása architektury jejich vzájemných 
vztahů vyjádřených v přírodních zákonech, poskytuje přemýšlivému člověku neskonalou radost z 
poznání "jak funguje náš svět", jaká je podstata věcí a událostí. Tento vnitřní pocit je 
duchovního charakteru, ne nepodobný "náboženskému vytržení" či samádhi při meditaci. Vede 
nás to k hluboké úctě před velkolepostí skrytého řádu a "rozumu", který je imanentně vtělen v 
bytí. Prostřednictvím vnitřně pochopeného vědeckého poznání můžeme dosáhnout osvobození 
od pout malichernosti a sobectví, dosáhnout zduchovnění našeho chápání světa a zušlechtění 
vzájemných vztahů mezi sebou i k živé a neživé přírodě. 
  Tělesně jsme my lidé jen nicotným práškem ve vesmíru. Duchovně ale tuto svou nicotnost 
vysoce přesahujeme: ten obrovský vesmír - jeho stavbu, fungování, vývoj - jsme schopni 
poznávat a rozumět mu. 
  Je toho však stále mnoho, co zatím nevíme a možná ani netušíme. Další dobrodružství poznání 
nás ještě čekají!
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Astro Nukl Fyzika :  
- jaderná fyzika - astrofyzika - 

- kosmologie - filosofie -

*************************** 
Systém AstroNuklFyzika  

představuje řadu 
vzájemně propojených 
odborných pojednání v 

elektronické formě z 
oblastí jaderné a radiační 
fyziky včetně některých 
aplikací, teorie relativity, 
astrofyziky, kosmologie a 

přírodovědně-
filosofických úvah, 

doplněných pasážemi z 
oblasti kultury, duchovní 

hudby a okrajově i pár 
postřehů a stanovisek 

společenských. 
Struktura www-stránek: 
Kliknutím na některý ze čtyř 

tématických rámů se 
otevře příslušná stránka, na 

níž je v užším levém 
rámečku uveden obsah 

(seznam materiálů) 
konkrétního okruhu. 
Jednotlivé materiály 

spouštíme klikáním na 
příslušná hesla v levém pásu 
- vybrané téma se otevře a 

zobrazí se v širokém 
hlavním rámečku. 

Chceme-li přejít na jinou 
základní oblast, klikneme na 
"čTitulní strana", což je tato 

strana, na níž volbou opět 
jednoho z tématických rámů 

vybereme novou základní 
oblast. 

Pozn: Při přechodu z úvodní 
stránky se spolu se 

seznamem vlevo nejprve 
zobrazí úvodní text 

charakterizující obsah 
oblasti a opatřený osobními 

poznámkami autora.  
Pro zobrazení textu 

materiálů v celém okně 
obrazovky použijeme 
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menu v níže uvedené 
tabulce: 
í

Při shora uvedeném otvírání rámů s tématickými okruhy je trvale zobrazen obsah v levém pruhu a vlastní materiály se 
zobrazují v okně vpravo - to je přehledné z hlediska přecházení mezi jednotlivými tituly. 
Pro studium konkrétního vybraného titulu však může být výhodnější jeho zobrazení v plném okně obrazovky :

Volba titulů pro zobrazení v celém okně obrazovky :

Jaderná fyzika, 
nukleární medicína

Co je nukleární 
medicína?

Jaderná fyzika  
a ionizující záření 

Jaderná a radiační 
fyzika

Detekce záření

Aplikace záření

Scintigrafie

Radiační ochrana

Jaderná alchymie

Paprsky života i smrti

Kosmické záření 

Relativita-
Astrofyzika - 
Kosmologie -

Antropický princip 
aneb  

kosmický Bůh

Kniha: 
"Gravitace,  
černé díry  

a fyzika  
prostoročasu"

Kosmická alchymie

Jsme potomky 
hvězd!

Cestování časem?

Cesty časem: fantazie 
nebo fyzikální realita?

Hudba - Elektronika 
- Chalupa -

Chalupa pro  
kulturní rekreaci

Pergola-krb-udírna

Japonská zahrada

Elektronika : 
Chvála minidisků

Hudba :

Indická

Čínská

Tibetská

Japonská

Pravoslavná

Západo-křesťanská

Islámská

Společnost-Filosofie 
- názory - postoje -

Filosofie - věda - 
náboženství: 
Buddhismus, 
Hinduismus, Taoismus

Kosmický Bůh

Věda a náboženství

Jsme potomky hvězd!

Příroda-fyzika-filosofie

Společenské postoje:

Restituce jsou 
zvěrstvo

Socialismus: Totalita 
nebo humanita?

Křesťanství a 
komunismus
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Matematické 
algoritmy

F i l t r y

F a n t o m y

OSTNUCLINE 
Komplexní 
vyhodnocování 
scintigrafie

Radiační ochrana-
sylabus

Černé díry - mosty do 
jiných vesmírů?

Determinismus -  
- náhoda - chaos ?

Nekonečno v prostoru 
a čase

Černé díry

Kosmologie

Relativistická 
astrofyzika a 
kosmologie

Šarlatánství versus 
věda

Fotografie, příroda

O autorovi 

Život na venkově

Československo -
naše vlast

Chvála internetu

Agrese proti Jugoslávii

Agrese proti Iráku

Rómové-rasizmus?

Omluva autora : 
Systém AstroNuklFyzika bude ještě nějakou dobu ve výstavbě. Omlouvám se proto jednak za některé chyby a nekonzistence, 
které při tvorbě a úpravách vznikají, jednak za nekompletnost - další témata budou postupně doplněna, některá hesla která jsou 
zatím neaktivní budou zprovozněna. Při transformaci textů z jiných editorů došlo na některých místech k destrukci 
matematických vzorců - bude postupně opraveno. 
Děkuji za pochopení. 

Radost z poznání 
Vědecké poznání nových, často dříve netušených jevů a krása architektury jejich vzájemných vztahů, vyjádřených v 
přírodních zákonech, poskytuje přemýšlivému člověku neskonalou radost z poznání "jak funguje náš svět", jaká je 
podstata věcí a událostí. Tento vnitřní pocit je duchovního charakteru, ne nepodobný "náboženskému vytržení" či 
samádhi při meditaci. Vede nás to k hluboké úctě před velkolepostí skrytého řádu a "rozumu", který je imanentně vtělen 
v bytí. Prostřednictvím vnitřně pochopeného vědeckého poznání můžeme dosáhnout osvobození od pout 
malichernosti a sobectví, dosáhnout zduchovnění našeho chápání světa a zušlechtění vzájemných vztahů mezi sebou i 
k živé a neživé přírodě.  
Je toho však stále mnoho, co zatím nevíme a možná ani netušíme. Další dobrodružství poznání nás ještě čekají! 
  Základním motivem pro vytvoření těchto stránek je touha po poznání - poznání těch mnohdy skrytých, 
nejvnitřnějších a nejzákladnějších mechanismů a zákonitostí, kterými se řídí náš svět. A přátelské sdílení inspirace a 
radosti z poznávání krás a tajemství přírody a vesmíru s ostatními kolegy a "spřízněnými dušemi" na této cestě...

Uvítám připomínky, názory a vlastní poznatky čtenářů 
vojtech.ullmann@fnspo.cz

Poznámka k tématickému okruhu Společnost - Filosofie - názory - postoje : 
  Do odborně zaměřených stránek AstroNuklFyzika je tento tématický okruh zařazen jen zcela okrajově a vyjadřuje 
mé osobní názory a postoje. Snažím se vždy o objektivní pohled a hodnocení, bez jakýchkoli osobních zájmů a ambicí, 
nezávisle na momentálně vládnoucí ideologii a trendech vnucovaných masmédii. Proto se tento pohled snad může 
někomu jevit jako nekonformní a kontroverzní. Budu přesto rád, když se i nad těmito tématy čtenáři zamyslí. Pokud 
někdo z Vás, vážení čtenáři, má jiný názor a tyto postoje ho pozlobí a naštvou, věřte že se jedná o nedorozumění: 
jakožto lidé dobré vůle*) jsme "na jedné lodi" a ve svých stanoviscích mluvím i za Vás, jen možná z jiného úhlu 
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pohledu.  
*) Nepředpokládám, že by tyto stránky četli lidé jiné vůle než dobré... 
  Straním jen všemu, co slouží ku prospěchu dobrým a slušným lidem, jejich vzájemné rovnosti, svobodě, toleranci, 
spolupráci, spravedlnosti, rovným možnostem vzdělání a všestranného rozvoje. Jevy a trendy opačné pak pranýřuji a 
nazývám je pravým jménem. Věřím v převládající lidskou moudrost, dobrotu a ušlechtilost, kterou je třeba kultivovat 
a chránit před zvůlí sobeckých, pyšných a svévolných lidí. Toto by mělo být hlavním úkolem levicových hnutí. 
  Pokud někteří z čtenářů nepoznají, že se jedná o dobře míněný pohled z jiného úhlu a nechtějí o tom střízlivě a bez 
emocí přemýšlet, pak bych si dovolil poprosit, aby místo zlosti a negativního naladění ignorovali celý tento tématický 
okruh a nedávali jej do souvislosti s ostatními odbornými tématy na těchto stránkách. Akcentuji vždy to, co lidi spojuje 
a nikoliv co je rozděluje! Prosím o laskavou toleranci k různým názorům a postojům, jakožto projevům pestrosti a 
různorodosti našeho překrásného světa.

♣ Šťastné ať jsou všechny bytosti ! ♣

 

 
Tři hlavní přednosti člověka jsou: 
Vůle svobodná, vědění a ctnost. 

Bez vědění je však volnost marná. 
Vědění bez ctnosti nedává užitku. 
Vědění bez lásky rodí jen pýchu. 

Láska bez vědění snadno zabloudí. 
sv. Bernard de Clairvaux

Antropický princip aneb kosmický Bůh   |   Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu

Věda a víra Krby, udírny, pergoly Japonská zahrada

Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
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J A D E R N Á    F Y Z I K A 
a  

FYZIKA  IONIZUJÍCÍHO  ZÁŘENÍ 
Atomy a atomová jádra, jaderná a radiační fyzika, radioaktivita, jaderné reakce a jaderná energie, 

elementární částice, detekce a spektrometrie ionizujícího záření, aplikace ionizujícího záření, 
radioisotopová scintigrafie a nukleární medicína, biologické účinky záření a radiační ochrana  

 
Vojtěch Ullmann

1. Jaderná a radiační fyzika

1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda 
Příroda a její členění - mikrosvět, makrosvět, megasvět. 
Vědění: zkušenost + věda. Informovanost - vzdělání - moudrost. 
Přírodní vědy - fyzika, chemie, biologie. Matematika. Filosofie. Redukcionismus, analytická a syntetická metoda 
poznávání. 
Metodické členění fyziky - fyzika experimentální, teoretická, aplikovaná fyzika. 
Oborové členění fyziky - mechanika, termodynamika, elektrodynamika, optika, atomová a jaderná fyzika. 
Teoretické koncepce moderní fyziky - teorie relativity (speciální a obecná), kvantová fyzika.  
Významné přírodovědecké objevy - náhoda nebo metoda? 
"Nová" a "stará" fyzika - kontinuita vědeckého poznání - princip korespondence, jednoduchost a logická 
úspornost - Occamova břitva, empirické testování a vyvratitelnost teorií - Popperovo kritérium falsifikace 
Unitarizace ve fyzice - sjednocování fundamentálních interakcí - unitární teorie pole. 
Fyzika - dobrodružství poznání

1.1. Atomy a atomová jádra 
Látka, pole, částice, interakce - základní stavební částice hmoty, 4 základní interakce, klasické a kvantové 
modely v mikrosvětě 
Elektromagnetické pole a záření – elektrické a magnetické pole, určující úloha elektrodynamiky pro stavbu 
hmoty, elektromagnetické vlny. 
Elektromagnetické spektrum - radiovlny, infračervené, viditelné a ultrafialové záření, rentgenové záření, gama záření. 
Částicově-vlnový dualismus - korpuskulární vlastnosti vlnění, záření černého tělesa, fotoelektrický jev, 
kvantování - fotony, vlnové vlastnosti částic, vznik kvantové mechaniky. 
Speciální teorie relativity - kinematické efekty- dilatace času, dynamické efekty -závislost hmotnosti na 
rychlosti, ekvivalence hmoty a energie. 
Kvantová fyzika - vlnové funkce, operátory, relace neurčitosti, vlnové rovnice, Schrödingerova rovnice, diskrétní 
stavy, pohyb částice v potenciálové jámě, kvantový tunelový jev, moment hybnosti, spin, kvantová teorie pole, 
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Feymnanovské kvantování dráhových integrálů, kvantová teleportace. 
Stavba atomů - molekulová a atomová struktura hmoty, Thomsonův "pudinkový" model atomu, Ruthefordův 
rozptylový experiment - elektronový obal a jádro atomu.  
Planetární model atomu - podmínka rovnováhy, nestabilita - rozpory s elektrodynamikou a spektroskopií. 
Bohrův model atomu - kvantování elektronových drah, Pauliho princip, obsazování a konfigurace elektronových 
hladin. 
Záření atomů - excitace a deexcitace energetických hladin, čárové a spojité spektrum, spektrum absorbční a emisní.  
Interakce atomů - chemické slučování atomů - sdílení elektronů, kovalentní a iontová vazba, 
struktura molekul. Vazby atomů a molekul v látkách, tepelné pohyby atomů a molekul. 
Elektromagnetické a optické vlastnosti látek - elektrické náboje v látkách, elektronová a iontová 
vodivost, polarizace dielektrika, permitivita. Magnetizace látek - magnetická permeabilita, látky diamagnetické, 
paramagnetické, feromagnetické, permanentní magnety. Šíření elektromagnetických vln v látkách - index lomu a Snellův 
zákon, zákon odrazu, geometrická optika. Piezoelektrický jev, magnetostrikce, termoelektrický a fotoelektrický jev, 
elektroluminiscence, elektrické výboje v plynech, elektrochemické jevy. 
Stavba jádra - protony a neutrony, izotopy. Silná jaderná interakce, Yukawův potenciál, energetické hladiny nukleonů 
v jaderném potenciálu, vazbová energie atomových jader.  
Modely atomového jádra - kapkový model, statistický model, model složeného jádra, slupkový model jádra.  
Původ a vznik jader a atomů prvků - kosmická nukleogeneze - "jsme potomky hvězd!".

1.2. Radioaktivita 
Podstata radioaktivní přeměny, objev radioaktivity přírodní a umělé, zkoumání vlastností záření. 
Obecné zákonitosti přeměny atomových jader - jednotky radioaktivity, exponenciální zákon 
radioaktivního rozpadu, poločas přeměny (rozpadu), směsi radionuklidů. Tepelné a elektrické účinky radioaktivity, 
nezávislost radioaktivního rozpadu na vnějších podmínkách. 
Radioaktivita alfa – vznik a vlastnosti částic α, posunovací pravidlo. 
Radioaktivita beta – vznik částic β−, posunovací pravidlo, spojité spektrum záření β, neutrina. 
Neutrina - vznik a druhy neutrin, oscilace neutrin, detece neutrin - podzemní detektory (SuperKamioka NDE, SNO, 
KAMLAND,...), podmořské a ledovcové detektory (AMANDA, ICECUBE, ANTARES, ...), klidová hmotnost neutrin, 
astrofyzikální a kosmologický význam, neutrin.  
Radioaktivita b+ - vznik pozitronů v jádře, vlastnosti pozitronů, pozitronium, anihilace. Elektronový záchyt. 
Mechanismus radioaktivity beta - slabé interakce, intermediální bosony W−,+, Zo.  
Záření gama – excitované jaderné hladiny, deexcitace hladin a vyzáření fotonů γ , vlastnosti záření γ , energetické 
spektrum, vnitřní konverze záření gama. 
Terminologická dohoda: záření γ z jader, záření X z obalu + brzdné záření. 
Stabilita a nestabilita jader - mapa nuklidů, vazbová energie nukleonů, trojrozměrná tabulka nuklidů, údolí 
stability, energetická analýza stability a radioaktivity jader.
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1.3. Jaderné reakce 
Základní zákonitosti jaderných reakcí - zákony zachování, účinný průřez reakcí, impaktní parametr 
interakce. 
Interakce částic s jádry - pružný a nepružný rozptyl, excitace, jaderné reakce, tříštění jader (spalační reakce), kvark-
gluonová plasma.. 
Mechanismy jaderných reakcí - přímé procesy, strhování (stripping) a nabírání (pick-up) nukleonů, reakce 
přes složené jádro. 
Druhy jaderných reakcí - reakce vyvolané neutrony, protony, α-částicemi, ionty, fotojaderné reakce. 
Jaderná energie - vazbová energie atomových jader, energetická bilance štěpení těžkých jader a fúze lehkých jader. 
Štěpení atomových jader - štěpná jaderná reakce, úloha neutronů, řetězová reakce a její dynamika, kritické 
množství, explozívní reakce a jaderná bomba. 
Jaderné reaktory - řízená řetězová reakce a její dynamika, konstrukce jaderných reaktorů, moderátory, jadrné 
palivo, řízení a regulace reaktorů, chlazení, jaderné odpady, jaderné havárie. Bezpečnost a rizika jaderné energetiky. 
Přírodní jaderné reaktory? - (uranový důl Oklo). 
Rychlé množivé reaktory FBR s uran-plutoniovým palivovým cyklem, množivé reaktory s thorium-uranovým palivovým 
cyklem. Jaderné odpady - jejich ukládání a recyklace. 
ADTT - urychlovačem řízená transmutační technologie.  
Transurany - vznik, vlastnosti, lehčí transurany z reaktorů, příprava nejtěžších transuranů v urychlovačích. 
Slučování atomových jader - termojaderné reakce, termojaderné fúze ve hvězdách, řízená termonukleární 
reakce - tokamak, laserové reaktory (inerciální fúze).

1.4. Radionuklidy 
Přírodní radionuklidy - primární, sekundární, kosmogenní radionuklidy. 
Výroba umělých radionuklidů - výroba radionuklidů v reaktoru a v cyklotronu. 
Rozpadová schémata radionuklidů. 
Nejdůležitější radionuklidy - přehled a vlastnosti nejrozšířenějších a nejčastěji používaných radionuklidů. 
Tabulka nejdůležitějších radionuklidů - radionuklid - poločas rozpadu - energie alfa, beta, gama - způsob 
výroby - použití.

1.5. Elementární částice 
Fyzikální charakteristiky elementárních částic. Nerozlišitelnost částic. 
Systematika elementárních částic: leptony - baryony - mezony, hadrony, fermiony - bosony. 
Antičástice - antiatomy - antihmota - antisvěty. 
Interakce elementárních částic - obecné zákonitosti interakcí, účinný průřez interakce, impaktní faktor, 
srážky centrální a periferní, rezonanční interakce, Breit-Wignerova formule.  
Interakce při vysokých energiích, vznik nových sekundárních částic, analýza dynamiky 
interakcí částic - Dalitzův diagram, rezonance účinných průřezů, energetická bilance. 
Elementární částice a jejich vlastnosti - elektrony a pozitrony, pozitronium, anihilace. Protony, 
neutrony, fotony, neutrina, miony, mezony π a K, hyperony.  
Hypotetické a modelové částice - kvarky, gluony, gravitony, gravitina, fotina, s-částice, axiony, mag.
monopóly, superstruny, ... 
Kvarková struktura hadronů - mezonové a baryonové multiplety. Uvězněné kvarky, kvark-gluonová plasma, hadronizace 
kvarků; preony. 
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Čtyři typy interakcí - interakce gravitační, elektromagnetické, silné a slabé; jejich vlastnosti. CPT symetrie 
interakcí. Úloha jednotlivých interakcí při fungování světa. 
Standardní model - jednotné chápání elementárních částic. 
Unitární teorie pole a elementárních částic. 
Urychlovače nabitých částic - obecné principy urychlování, úloha elektrického a magnetického pole. 
Kosmické urychlovače. Rozdělení urychlovačů, primární a sekundární záření z urychlovačů. Iontové zdroje, terčíky, vstřícné 
svazky -collidery. 
Lineární urychlovače - elektrostatické a vysokofrekvenční,  
Kruhové urychlovače - betatron, cyklotron, synchrotron.  
Velké urychlovače - Large Hadron Collider LHC. 
Vysokofrekvenční generátory - magnetrony, klystrony.

1.6. Ionizující záření 
Definice a druhy ionizujícího záření, záření přímo a nepřímo ionizující, záření vlnové a korpuskulární.  
Zdroje ionizujícího záření - elektronické (rentgenky, urychlovače), radioisotopové (uzavřené a otevřené zářiče), 
kosmické. 
Pole a svazek záření, intenzita záření - fluence částic a energie.  
Silné, slabé a elektromagnetické interakce elementárních částic, účinný průřez interakce záření s atomy látky. 
Interakce záření při průchodu hmotou - silná, slabá a elektromagnetická interakce, účinný průřez 
interakce, dolet záření. 
Interakce nabitých částic - přímo ionizující záření - excitace a ionizace, lineární přenos energie, Beaggova 
křivka, pronikavost a dolet záření ve vzduchu a látkovém prostředí. Pružný a nepružný rozptyl záření, brzdné záření, 
fotoefekt a charakteristické X-záření. Interakce záření β−, β+, α, protonového, deuteronového, těžších iontů, mionového 
záření. Elektrické nabíjení při interakcích záření. 
Čerenkovovo záření - mechanismus vzniku (polarizace-depolarizace, interference), spektrum a úhlové rozdělení, prahové 
energie.  
Přechodové záření - průchod nabitých částic nehomogenním prostředím, rozhraní indexu lomu, vznik přechodového záření; 
impaktní přechodové záření. 
Rentgenové (X) záření - brzdné záření, vznik X-záření v rentgenkách, charakteristické X-záření z atomů. 
Interakce záření gama a X - fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvoření elektron-pozitronových párů, jaderný 
fotoefekt, Mössbauerův jev jaderné rezonanční fluorescence.  
Sekundární záření generované při interakcích γ s látkou - fotoelektrony, charakteristické X-záření, Augerovy elektrony, 
brzdné záření, Comptonovsky rozptýlené záření, elektron-pozitronové páry, anihilační záření, světelné záření. 
Neutronové záření a jeho interakce - zdroje neutronů, rychlé a pomalé neutrony, aktivace, neutronová 
aktivační analýza. 
Absorbce záření v látkách – exponenciální zákon absorbce, lineární součinitel zeslabení, souvislost s účinným 
průřezem interakce, problematika stínění záření gama, beta, neutronového. 
Kosmické záření primární - spektrum kosmického záření, vznik a původ kosmického záření. Šíření kosmického 
záření ve vesmíru, Comptonovská a pionová interakce s reliktním zářením, GZK mez.  
Sekundární kosmické záření - interakce s atmosférou, vznik kaskád a spršek částic - elektron-pozitronové, 
mionové a hadronové spršky, kosmogenní radionuklidy.  
Detekce kosmického záření - detekce primárního kosmického záření, druhy detektorů, experimenty na 
balonech a kosmických družicích. Detekce sekundárního kosmického záření - pozemní scintilační a Čerenkovovy 
detektory, detekce fluorescenčního záření v atmosféře; observatoř Pierre Auger. 
Biologický význam kosmického záření, rizika smrtícího záblesku kosmického záření.
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2. Detekce a spektrometrie ionizujícího záření

2.1. Metodika detekce ionizujícího záření 
Základní rozdělení detektorů ionizujícího záření - kontinuální a kumulativní detektory ionizujícího 
záření; detektory fotografické, elektronické, materiálové.  
Komplexnost detekční informace - prosté detektory a intenzimetry, spektrometry ionizujícího záření, 
kalorimetry, detektory zobrazovací, dráhové detektory částic. Spektrometrie - mocný nástroj fyzikálního poznání a 
aplikací záření. 
Stínění, kolimace a filtrace detekovaného záření. 
Uspořádání a konfigurace detektorů záření - jeden detektor, vícedetektorové systémy, detekční 
systémy pro interakce vysokoenergetických částic, trackery, spektrometry a kalorimetry. 
Elektronické zapojení a zpracování signálu z detektorů - elektrické napájení detektoru, 
tvarování, třídění a sumace impulsů, koincidenční a antikoincideční zapojení detektorů, trigrování, záznam signálů a 
vyhodnocování výsledků 
Obecné fyzikální a přístrojové vlivy při detekci a spektrometrii - detekční účinnost absolutní 
a vnitřní, časové rozlišení a mrtvá doba; energetické rozlišení, nelinearita, rozptýlné záření a sekundární záření, pozadí, 
časové nestability. Problematika měření při nízkých a vysokých energiích a intenzitách záření.

2.2. Fotografická detekce ionizujícího záření 
Fotografická detetekce ionizujícího záření - fotochemické reakce, vznik latentního obraz, vyvolání a 
vyhodnocení denzity obrazu. Filmová dozimetrie, rentgenové filmy.  
Termoluminiscenční a OSL dozimetrie - metastabilní excitace, teplotně a opticky stimulovaná 
luminiscence. 
3-D gelové dozimetry - radiochromní a polymerační gelové dozimetry, mechanismy účinku, optické-CT, NMRI a rtg-CT 
vyhodnocení prostorové distribuce dávky. 
Detektory stop částic - jaderné emulze, mlžné a bublinové komory. 

2.3. Ionizační komory 
Ionizační komory - princip činnosti, využití pro dozimetrii záření, studnové ionizační měřiče aktivity. 
Proporcionální detektory, driftové ionizační komory, jiskrové detektory. 
Geiger-Mullerovy detektory - princip činnosti, vlastnosti (účinnost, mrtvá doba), konstrukce GM trubic pro 
záření beta a gama, využití GM trubic.  
Mrtvá doba detektorů - časová rozlišovací schopnost (mrtvá doba), její měření a korekce na mrtvou dobu.
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2.4. Scintilační detekce a spektrometrie záření gama 
Principy scintilačních detektorů - interakce fotonového záření a vznik scintilací, druhy scintilátorů a jejich 
vlastnosti. Fotonásobiče - princip činnosti, konstrukce.  
Scintilační detektory (sondy) pro záření gama - konstrukce scintilačních krystalů, planární (ploché) a studnové 
krystaly, optický kontakt s fotonásobičem. Výhody scintilačních detektorů oproti G.-M. detektorům. 
Spektrometrické přístroje pro měření záření gama - vysoké napětí pro napájení scintilačních sond, 
zesilovač impulsů, analyzátor impulsů - integrální a diferenciální měření, mnohokanálový analyzátor.  
Scintilační spektra radionuklidů - vznik a struktura scintilačního spektra, fotopík, energetická rozlišovací 
schopnost, účinnost měření, šum a pozadí, Comptovo spojité spektrum, únikové píky, sumační koincidenční píky, anihilační 
píky. 
Spektrometrie záření g - energetická kalibrace, kalibrace účinnosti, vyhodnocování spekter. 
Scintilátory a jejich vlastnosti - mechanismus vzniku scintilací, scintilátory anorganické a organické, 
vlastnosti konkrétních druhů scintilátorů. 
Čerenkovovy detektory - vznik Čerenkovova záření, detekce fotonásobiči.

2.5. Polovodičové detektory 
Spektrometry s polovodičovými detektory - druhy polovodičových detektorů,princip činnosti. 
Detektory Ge(Li), spektrometrie záření gama. 
Multidetektorové polovodičové systémy - polovodičové pixelové detektory SPD, stripové detektory, 
polovodičové driftové detektory SDD. 
Mikrokalorimetrické detektory - izotermické kalorimetry, kryogenní mikrokalorimetry.

2.6. Měření záření beta, protonů a neutronů. Kapalné 
scintilátory. 
Detekce záření β G.-M. trubicemi a pevnými (plastickými) scintilátory. Magnetické spektrometry. 
Detekce protonového záření, detekce neutronů. 
Kapalné scintilátory - princip činnosti, druhy scintilátorů, chemiluminiscence, zhášení a jeho korekce, konstrukce 
přístrojů. Použití kapalných scintilátorů pro měření 14C a 3H.

2.7. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) 
Geometrie měření : 4π - geometrie, polohová a objemová závislost účinnosti měření, absorbce a samoabsorbce 
záření. Nastavení detekční aparatury. 
Automatické měření sérií vzorků - vzorkoměniče pro měření sérií vzorků. 
Vícedetektorové systémy - konstrukce, spektrometrické nastavení, korekce rozdílné účinnosti detektorů, 
kontrola funkce a standardizace. Hybridní systémy. Výhody vícedetektorových systémů.

2.8. Absolutní měření radioaktivity a intenzity záření 
Relativní a absolutní měření - primární a sekundární absolutní měření. Kalibrace energie a účinnosti měření. 
Korekční faktory geometrické a účinnosti detektoru. Absolutní koincidenční metody, kalorimetrické metody. 
Kalibrace měřičů aktivity se studnovou ionizační komorou. Kalibrované měřiče intenzity záření, radiační dávky a dávkového 
příkonu.
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2.9. Měření radioaktivity v organismu (in vivo) 
Celotělová a lokální měření. Kolimace. Absorpce záření v tkáni, vliv rozptýleného záření a potlačení 
jeho detekce. Dynamická měření - principy a technická realizace, vliv mrtvé doby, výhody a nevýhody oproti 
dynamické scintigrafii. Radionuklidová renografie - nastavení detekční aparatury, souběh obou detektorů, správná kolimace, 
registrace nefrografických křivek. 
Nukleární medicína - radiačně navigovaná chirurgie, scintigrafie.

2.10. Kalibrace a kontrola kvality radiometrických přístrojů 
Kalibrace radiometrických přístrojů - absolutní, metrologická, relativní, pracovní. Stabilita měřících přístrojů - 
krátkodobá a dlouhodobá, testování stability. Měření energetické rozlišovací schopnosti a mrtvé 
doby. Kontrola pozadí a spektrometrické stability - měření a sledování stability polohy fotopíku.

2.11. Statistický rozptyl a chyby měření 
Stochastický charakter radioaktivní přeměny (rozpadu) a emise záření - statistické fluktuace, 
statistická chyba měření a možnosti jejího ovlivnění. Vliv pozadí, mrtvé doby (mrtvá doba non-parazibilní a parazibilní) 
a nestability přístroje - jejich minimalizace a korekce. Celková chyba měření - statistická chyba + chyba způsobená 
jinými vlivy. Přesnost a reprodukovatelnost stanovení výsledku měření.

 

3. Aplikace ionizujícího záření 
- jaderné a radiační metody -

3.1. Jaderné a radiační metody 
Přednosti a úskalí radiačních metod, využití zářičů uzavřených a otevřených.  
Radiační měřící, analytické a detekční metody - absorbční transmisní měření, rozptylové a fluorescenční měření, emisní 
radiační měření. Radiační ozařovací a technologické metody. 
Kolimace ionizujícího záření - kolimátory

3.2. X-záření - rentgenová diagnostika 
Objev X-záření, základni princip rtg zobrazení. 
Zdroje X-záření - rentgenky - vznik rtg-záření, brzdné a charakteristické X-záření, vlnová délka a energie 
záření X, Duane-Huntův vztah.  
Konstrukční provedení rentgenky - fokusace elektronů - ohnisko, chlazení a rotace anody, rentgenky 
rotující jako celek (typu Straton). Nastavení parametrů X-záření - vysoké napětí, žhavení katody a anodový proud, kolimace 
a filtrace X-záření. 
Rtg zobrazení planární - skiaskopie, skiagrafie. Zobrazení filmové, digitální radiografie. 
Kontrastní látky - subtrakční radiografie, digitální subtrakční angiografie. 
Transmisní rtg tmografie (CT) - principy, rekonstrukce, elektronické detektory X-záření pro CT, 
multidetektorové, víceřezové a spirální CT.  
Tomografie s elektronovým svazkem - Electron Beam CT (EBT), EKG-hradlování, přednosti a nevýhody EBT. 
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Kostní densitometrie jednofotonová a dvoufotonová. Rtg. mamografie. 
Alternativní diagnostické zobrazovací metody - ultrazvuková sonografie, nukleární magnetická rezonance, termografie, 
elektroimpedanční zobrazení tkáně.

3.3. Radiační měření mechanických vlastností materiálů 
Měření tloušťky a hustoty - použití záření β a γ, meření transmisní a rozptylové.,  
Měření výšky hladiny. Neutronové měření vlhkosti. 
Radiační defektoskopie  
Rentgenová difrakční analýza struktury krystalových mřížek  
Pozitronová anihilační spektrometrie

3.4. Radiační analytické metody materiálů 
Rentgen-fluorescenční analýza - fotoefekt, charakteristické X-ráření Kα, Kβ, zdroje primárního záření, 
měření a spektrometrická analýza charakteristického X-záření. 
Mössbauerovská spektroskopie - rezonanční jaderná absorbce záření γ, energetická bilance, kompenzace 
Dopplerovým jevem 
Neutronová aktivační analýza - zdroje neutronů - reaktor a neutronový generátor, spektrometrická analýza 
záření gama aktivovaných vzorků; protonová a gama-aktivační analýza. 
Hmotnostní spektrometrie - hmotové spektrometry a separátory. 
Měření koncentrací plynů - ionizační požární hlásiče, detektory elektronového záchytu (ECD). 
Nukleární magnetická rezonance - metoda analytická a zobrazovací.

3.5. Radioisotopové stopovací metody 
Radioisotopové stopovací metody v technice a biologii. Radioisotopová scintigrafie a nukleární 
medicína. Radioimunoanalýza - radiosaturační analýza.

3.6. Radioterapie 
Základní metody léčení nádorových onemocnění - chirurgie, chemoterapie, radioterapie. Radioterapie kurativní, adjuvantní, 
paliativní. Tumorózní kanceroletální dávka, základní strategie radioterapie.  
Fyzikální a biologické faktory radioterapie, frakcionace dávek. Základní ozařovací techniky - teleterapie, brachyterapie, 
radioisotopová terapie. 
Isocentrická radioterapie - rtg ozařovače, radioisotopové gama ozařovače 137Cs, 60Co, ozařování betatronem 
a lineárním urychlovačem. Ozařovací pole a svazky záření, kolimace, distribuce záření ve svazku, polostín.  
Plánování radioterapie - simulátor, dozimetrické fantomy, 3-D gelové dozimetry. 
Modulace ozařovacích svazků - flexibilní multilamelové MLC kolimátory, IMRT - radioterapie s 
modulovanou intenzitou svazku, IGRT - radioterapie řízená obrazem, tomoterapie. Konformní adaptivní 
radioterapie, inverzní plánování. 
Stereotaktická radioterapie - Leksellův gama-nůž.  
Hadronová radioterapie - Braggova křivka, urychlovače, terapie protony, ionty, π−-mezony. PET-monitorování 
hadronové radioterapie těžkými ionty. 
Neutronová záchytová terapie.  
Brachyterapie - distribuce radiační dávky, radioisotopové zdroje (radiofory) pro brachyterapii, jejich aplikace, 
aftrerloading.  
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Radioisotopová terapie otevřenými zářiči β a α - léčba štítné žlázy radijódem 131J, paliativní radonuklidová 
terapie metastáz, hematologická terapie, radionuklidová synovektomie. Vlastnosti používaných radionuklidů a 
terapeutických radiofarmak, dozimetrické monitorování radionuklidové terapie - stanovení radiačních dávek v orgánech, 
metoda MIRD, 3D dozimetrie.

3.7. Technologické využití záření 
- radiační syntéza látek, radiolýza, radiační sterilizace,..............

 

4. Radionuklidová scintigrafie 
- nukleární medicína -

4.1. Podstata a druhy scintigrafie 
Základní principy scintigrafického zobrazení. Scintigrafie planární a tomografická. Scintigrafie statická a 
dynamická. 
Pohybové scintigrafy - princip činnosti a konstrukce. Fokusační kolimátory, registrační zařízení. Nevýhody ve 
srovnání se scintilačními kamerami.

4.2. Scintilační kamery 
Princip činnosti Angerovy kamery  
Kolimace záření γ , tenký velkoplošný scintilační krystal, soustava fotonásobičů, komparátor a vznik souřadnicových 
impulsů X-Y, sumární zesilovač, analyzátor a vznik trigrovacích impulsů Z, zobrazení scintigrafického obrazu na 
osciloskopu.  
Analogové obrazy - perzistentní osciloskop, fotografování analogových obrazů, expozice a kontrast, informační 
hustota a vliv statistických fluktuací. 
Digitální obrazy - analogově-digitální konvertor (ADC), připojení kamery k počítači, digitální scintigrafické kamery. 
Kolimátory – konstrukce (paralelní, divergentní, konvergentní, jednoděrové, speciální kolimátory “fan beam” pro 
SPECT) energetické vlastnosti, citlivost (účinnost), prostorové rozlišení, zásady pro optimální volbu kolimátorů. 
Nepříznivé vlivy u scintigrafie a jejich korekce - rozlišení, kontrast obrazu - volumové a aktivitní zkreslení 
(partial volume effect) a jeho korekce, hloubkové prozařování, sumační efekt a interference struktur, absorbce (atenuace) 
záření γ, statistické fluktuace a šum v obrazech, Comptonův rozptyl. Korekční metody, riziko korekčních artefaktů. 
Zobrazovací vlastnosti kamery - vnitřní rozlišení detektoru a celková rozlišovací schopnost kamery 
FWHM. Mrtvá doba scintilační kamery. Homogenita zorného pole - příčiny nehomogenity, kontrola a korekce 
nehomogenity, kalibrace zobrazovacích vlastností kamery. Spektrometrické nastavení scintilační kamery a jejich vliv na 
kvalitu obrazu - potlačení Comptonovsky rozptýleného záření. 
Alternativní fyzikální principy scintilačních kamer - drátové kamery, multikrystalové kamery, 
Comptonovy kamery.
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4.3. Tomografické kamery 
Základní principy tomografického zobrazení.  
SPECT - princip činnosti jednofotonové emisní počítačové tomografie, střádání tomografických studií. 
Rekonstrukce tomografických obrazů - metoda zpětné projekce a iterativní rekonstrukce, výhody a úskalí. Vyžití 
SPECT v nukleární kardiologii, neurologii, nádorové diagnostice. 
Nepříznivé vlivy u SPECT a jejich korekce - atenuace, nehomogenity - prstencové artefakty, rekonstrukční 
artefakty - star-efekt, osa rotace; korekční metody. 
Kamery PET - princip činosti pozitronové emisní tomografie: koincidenční detekce → elektronická 
kolimace g-záření; koincidence pravé, rozptylové a náhodné. Použití scintilátorů BGO a LSO, 2D a 3D akvizice. 
Střádání a rekonstrukce tomografických obrazů, výhody a úskalí. TOF - časová lokalizace místa anihilace. 
Nepříznivé vlivy u PET a jejich korekce - absorbce (atenuace) záření, rozptyl záření, dolet pozitronů, náhodné 
(falašné) koincidence. 
Pozitronové radionuklidy vhodné pro PET, možnosti využití PET v nádorové diagnostice, nukleární kardiologii, CNS, v 
monitorování hadronové radioterapie. 
Fúze obrazů, hybridní tomografické systémy - kombinace PET+CT a SPECT+CT

4.4. Hradlovaná dynamická scintigrafie 
Rychlé periodické děje - srdeční činnost, R-vlna EKG, periodicita a synchronizace, skládání fázové studie 
reprezentativního cyklu, rovnovážná ventrikulografie, selekce a vylučování cyklů. 
Frame-mod, LIST-mod, studie first-pass. Hradlovaná SPECT scintigrafie myokardu.

4.5. Kontrola kvality a fantomová scintigrafická měření 
Homogenita zorného pole kamery - měření s bodovým zářičem a plošným zdrojem, stanovení nehomogenity zorného 
pole, kalibrace homogenity. 
Rozlišení kamery - vnitřní a celkové rozlišení, měření s bodovým a čárovým zdrojem. Stanovení měřítka 
zobrazení.  
Mrtvá doba - mrtvá doba kamery a efektivní mrtvá doba systému kamera+počítač, měření metodou dvouvzorkovou, 
vícevzorkovou a metodou kontinuální změny aktivity.  
Fantomová měření - fantomy pro statickou scintigrafii (štítné žlázy, jater, ...), dynamické fantomy (např. srdeční), 
přínos fantomových měření.

4.6. Vztah scintigrafie a ostatních zobrazovacích metod 
Diagnostické metody: anatomicko-morfologické, funkčně-metabolické. Společné vlastnosti a rozdíly mezi scintigrafií a 
dalšími zobrazovacími modalitami: 
Rentgenové zobrazení (konvenční a CT) - odkaz.  
Ultrazvuková sonografie - šíření akustického signálu v tkáni, akustická impedance a echogenita, vznik 
sonografického obrazu. Dopplerovská ultrasonografie. 
Nukleární magnetická rezonance - fyzikální principy, buzení silného magnetického pole a 
radiofrekvenčního signálu, Larmorova rezonanční frekvence, relaxační časy T1 a T2, gradientní magnetické pole, kódování 
souřadnic a vznik tomografického obrazu (NMRI). 
Termografie - kontaktní metoda kapalných krystalů, elektronické zobrazení teplotní mapy v infračerveném záření.  
Elektroimpedanční zobrazení tkáně. 
Výhody, nevýhody a komplementarita jednotlivých metod. Specifická úloha a pozice nukleární medicíny.

http://astronuklfyzika.cz/Fyzika-NuklMed.htm (10 of 14) [15.10.2008 12:13:04]



Vojtěch Ullmann: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

4.7. Matematická analýza a počítačové vyhodnocování 
v nukleární medicině 
Výpočetní technika v nukleární medicíně 
Základní principy činnosti počítače. Druhy a kategorie počítačů. Hardware a software. Periferní zařízení - magnetická 
pásková a disková paměť, displej, tiskárna, přenos dat mezi přístrojem a počítačem, sítě. Programové vybavení - operační 
systém, programovací jazyky. Základy práce s personálními počítači. 
Počítačové zpracování nescintigrafických měření - počítačová registrace výsledků z jedno- a 
vícedetektorových měřičů vzorků. Základní principy vyhodnocování RIA. Stanovení glomerulární filtrace vzorkovou 
metodou. Stanovení poločasu přežívání erytrocytů a orgánové sekvestrace. ...... 
Počítačové vyhodnocování scintigrafických studií 
Vlastnosti vyhodnocovacích zařízení pro scintigrafii. Střádání (akvizice) scintigrafických studií - digitalizace 
obrazu, matice pro střádání, měřítko zobrazení ("zoom"), předvolby času a impulsů, zadávání údajů o scintigrafických 
studiích. Střádání dynamických studií - předvolba snímkové frekvence, grupování snímků, spuštění 
a ukončení studie. Synchronizace scintigrafických studií se signály EKG (hradlování, gatování), vylučování 
anomálních srdečních cyklů. Střádání studií SPECT – volba obrazové matice, počet a úhly projekcí, rychlost rotace, 
rotace kruhová a eliptická, korekce na atenuaci, korekce na pohyb centra rotace, sinogram. 
Zpracování scintigrafického obrazu - jasová a barevná modulace, zvětšování a zmenšování obrazů, 
vyhlazování obrazu (filtry, výhody a úskalí filtrace), skládání a aritmetické operace s obrazy, vyznačování 
zájmových oblastí (ROI) na obraze a stanovení poměrů lokálních aktivit, korekce na homogenitu 
zorného pole kamery.  
Základní zpracování dynamických studií - zobrazení sekvencí snímků, skládání snímků, konstrukce křivek 
časového průběhu radioaktivity v ROI, korekce na mrtvou dobu systému kamera-počítač. Zobrazení a matematické 
zpracování křivek - vyhlazování, stanovení plochy pod křivkou, derivace a integrace, prokládání funkcí 
metodou nejmenších čtverců (lineární a exponenciální funkce - jejich význam), dekonvoluční analýza – 
tranzitní funkce a časy. Parametrické obrazy - princip konstrukce lokálně parametrických obrazů, použití 
pro funkční scintigrafické studie, Fourierovská fázová analýza (obrazy fáze a amplitudy, jejich hodnocení, 
lokální kvantifikace), kondenzované obrazy pohybu radioindikátoru v zorném poli kamery při dynamické 
scintigrafii polykacího aktu jícnem. 
Vyhodnocování studií SPECT – rekonstrukce studie, vytvoření transverzálních řezů a trojrozměrného obrazu, voxely, 
filtrace, obrazy šikmých řezů. 
Přenos a archivace digitálních dat po síti. 
Filtry a filtrace  
Podstata filtrace (účel, filtrace prostorová a časová, obrazů a křivek, vyhlazování, fokusace a rekonstrukce obrazů). Filtrace 
v prostorové oblasti – vyhlazování, konvoluce, váhová matice. 
Filtrace ve frekvenční oblasti – Fourierovská transformace, frekvenční spektrum amplitud harmonických 
funkcí, násobení filtrem, zpětná Fourier. transformace; Nyquistova frekvence. 
Filtrace u zpětné projekce SPECT – princip rekonstrukce a vznik hvězdicových (star) artefaktů, aplikace 
filtru RAMP a potlačení “star-efektu”, vyhlazující filtry “low pass”, filtry fokusační a kombinované, form-faktory filtrů a obecné 
zásady pro používání filtrů. 
Vyhodnocování komplexními programy 
Zásady tvorby a použití komplexních programů, ruční a automatické zpracování, prezentace obrazů, kvantitativních 
výsledků a jejich interpretace, vizuální hodnocení a vkládání slovních údajů. 
Matematická analýza a komplexní vyhodnocování některých typických scintigrafických studií - 
ventrikulografie, radiokardiografie, scintigrafie myokardu, statické a dynamické scintigrafie ledvin, 
dynamické scintigrafie jater (cholescintigrafie), dynamické scintigrafie jícnu a žaludku .....  
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Možnosti dálkového vyhodnocování scintigrafických studií – telenukleární medicina.

4.8. Radionuklidy a radiofarmaka pro scintigrafii 
Radiojód 131J, technecium 99mTc, radifarmaka pro scintigrafii ledvin, cholescintigrafii, kardologické scintigrafické 
metody, scintigrafii mozku, skeletu, perfuze plic, radioaktivní aerosoly a plyny (81mKr) pro ventilační scintigrafii plic. 
Pozitronové radionuklidy pro PET - 18F (18FDG), 11C, 13N, 68Ga, 15O. 
"Molekulární zobrazení", imunoscintigrafie.

 

5. Biologické účinky ionizujícího záření. 
Radiační ochrana.

5.1. Účinky záření na látku. Základní veličiny dozimetrie. 
Fyzikálně-chemické účinky ionizujícího záření, hustota ionizace, radiolýza. 
Absorbovaná dávka, ekvivalentní dávka (dávkový ekvivalent), efektivní dávka - jejich definice a jednotky, měření.

5.2. Biologické účinky ionizujícího záření 
Mechanismy účinku záření na živou tkáň - stadium fyzikální, chemické a biologické, zásahová a 
radikálová teorie, poškození DNA a chromozomů, vznik a reprodukce mutací. Volné radikály, antioxidanty, "kyslíkový efekt". 
Vztah mezi biologickým účinkem a dávkou záření. 
Účinky deterministické (nestochastické) - usmrcení buněk, akutní nemoc z ozáření, lokální poškození. 
Účinky stochastické - genetické změny, zhoubné nádory.  
Problematika velmi nízkých dávek - jsou škodlivé či prospěšné? 
Časový průběh a druhy biologických účinků záření - akutní nemoc z ozáření a radiační dermatitida, 
radiační záněty, poškození embrya a plodu, zhoubné nádory, genetické změny. 
Zdroje ozáření ionizujícím zářením: Přírodní zdroje - radon, draslík 40, terestrální záření, kosmické záření. 
Umělé zdroje - lékařské aplikace diagnostické a terapeutické, jaderná technika, profesionální ozáření.

5.3. Cíle a metody ochrany před zářením 
Základní cíle radiační ochrany - vyloučení deterministických účinků, rozumně dosažitelné snížení rizika 
stochastických účinků, optimalizace radiační ochrany. 
Principy radiační ochrany - princip odůvodněnosti, princip optimalizace - ALARA, limitování. 
Faktory ochrany před zářením - čas, vzdálenost, stínění, zabránění kontaminaci. Ochrana před zářením α, 
β, γ. 
Zásady ochrany pracovníků před vnějším zářením - dávkové limity, ochranné pomůcky při jednotlivých 
pracovních úkonech s ionizujícím zářením.
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5.4. Radiační monitorování a osobní dozimetrie 
Monitorování pracovníků a pracovního prostředí na pracovištích s ionizujícím zářením.  
Osobní dozimetrie - druhy dozimetrů a jejich vlastnosti, organizace osobní dozimetrie. Měření dávky a 
dávkového příkonu v laboratořích, vyšetřovnách a na lůžkových odděleních. Systém monitorovacího programu 
pracovišť.

5.5. Otevřené radionuklidy. Vnější a vnitřní kontaminace 
Uzavřené zářiče - těsnost zapouzdření, stěrové zkoušky těsnosti. 
Otevřené zářiče - radioaktivní roztoky, plyny a aerosoly. Laboratorní práce s otevřenými radionuklidy a jejich 
skladování, radioaktivní odpady, aplikace radionuklidů pacientům. 
Radiační hygiena při použití otevřených zářičů - ochrana pracovníků před vnějším zářením a vnitřní 
kontaminací.  
Radioaktivní kontaminace:  
Povrchová kontaminace na pracovištích - její vznik, měření, dekontaminace.  
Vnitřní kontaminace - způsoby vzniku vnitřní kontaminace, její měření, stanovení radiačních dávek v orgánech z 
vnitřní kontaminace, metoda MIRD, 3D dozimetrie.

5.6. Radiační ochrana na pracovištích s ionizujícím zářením 
Kategorie pracovišť, kontrolované pásmo, ukládání a likvidace radioaktivních odpadů. 
Radiační nehody (havárie) - druhy radiačních nehod, ozáření a kontaminace osob, kontaminace pracovního a 
životního prostředí. Havárie s otevřenými zářiči - nadkritické množství, havárie jaderných reaktorů (havárie v Černobylu), 
nehody s uzavřenými zářiči. 
Radioaktivní odpady - pevné, kapalné, plynné. Ukládání a likvidace radioaktivních odpadů.

5.7. Radiační zátěž při radiační diagnostice a terapii 
Radiační riziko stochastických účinků - dávky záření a radiační rizika při nejčastějších metodách rtg diagnostiky a 
nukleární medicíny.  
Aplikace radiofarmak dětem a ženám v reprodukčním věku a v období gravidity - volba aktivity, minimalizace 
radiační zátěže.

5.8. Legislativní zabezpečení radiační 
ochrany  
Atomový zákon, SÚJB, Monitorovací program, ......

á Kliknutím na název příslušné kapitoly se zobrazí její plný text á  
Toto obsáhlejší pojednání vzniklo jako elektronická forma přednášek z jaderné a radiační fyziky, radioaktivity, 

vlastností elementárních částic, metod detekce ionizujícího záření a jeho aplikací, radioisotopové scintigrafie a 
nukleární medicíny, a fyzikálních aspektů radiační ochrany, konaných v rámci pravidelných seminářů na Klinice 

nukleární medicíny v Ostravě.  
Některé pasáže jsou vytištěny petitem - obsahují buď detailnější fyzikální analýzu jevů, nebo popis technických 

podrobností měřící přístrojové techniky, popř. exkurze do jiných oblastí vědy a techniky či filosofie pro 
navození obecnějších souvislostí. Rád bych poprosil čtenáře, aby v rámci svých časových možností a dle svého 
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zájmu aspoň zběžně přečetli i tyto pasáže, neboť mohou přispět ke komplexnějšímu pohledu na danou 
problematiku.  

Řada podrobností přijde ještě doplnit. Týká se to i literárních odkazů. Jednotlivá pojednání jsem psal v podstatě 
"zpaměti" tak, jak je přednáším a na základě dlouholetých zkušeností v oboru, bez literární rešerše. Další 

podrobnosti budou postupně doplňovány. 
Celkově jsem se snažil podat komplexní, avšak přístupný a polopopulární výklad fyzikálních jevů v oblasti 

atomů, atomových jader, částic a záření, včetně aplikací a technických principů přístrojové techniky, s 
minimálním množstvím matematických vzorců, tak aby byl srozumitelný i pracovníkům nefyzikálních profesí 

- lékařům, technikům, laborantům, jakož i studentům a dalším zájemcům. Nakolik se mi to podařilo, nechť 
posoudí čtenáři, vítám připomínky a návrhy. 

Vojtěch Ullmann

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

1. Jaderná a radiační fyzika 
1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda 

1.1. Atomy a atomová jádra 
1.2. Radioaktivita 

1.3. Jaderné reakce 
1.4. Radionuklidy 

1.5. Elementární částice 
1.6. Ionizující záření

1.1. Atomy a atomová jádra

Látka, pole, částice, interakce 
Úvodem našeho pojednání o atomech, atomových jádrech a fyzice mikrosvěta si učiníme pár 
předběžných poznámek o základních stavebních "kamenech" hmoty a o povaze sil, které řídí 
jejich chování. Všechny tyto zde jen nastíněné poznatky budou v průběhu výkladu na patřičných 
místech vždy podstatně rozšiřovány a precizovány.  
Při fyzikálním zkoumání přírody si veškerý materiální svět rozdělujeme na dvě základní formy hmoty:

■     Látku, 
tvořenou hmotnými částicemi (částicemi s nenulovou klidovou hmotností - viz níže) - elementární částice, 
atomy, molekuly a z nich vytvořené složitější soubory a struktury.

■     Pole, 
zprostředkovávající vzájemné silové působení (interakce) mezi částicemi látky.

Moderní fyzika ukazuje, že toto rozdělení je do značné míry konvenční - obě formy se 
vzájemně proměňují; částice látky jsou kvantovými stavy polí a pole lze popisovat pomocí částic.

Základní stavební částice hmoty 
Při čím dál hlubším pronikání do mikrosvěta stavby hmoty fyzika zjišťuje, že atomy (považované dříve 
za nedělitelné), jsou složeny z částic, které již dále nelze rozložit na jednodušší objekty 
schopné samostatné existence. Tyto nejmenší již dále nedělitelné částečky se označují jako 
elementární částice a můžeme je považovat za základní "stavební kameny" hmoty. Tyto elementární 
částice však nejsou statické a neměnné, nýbrž mohou procházet vzájemnými proměnami a některé z nich 
mohou vykazovat určitou vnitřní strukturu. Při studiu stavby atomů se setkáváme především se třemi 
nejdůležitějšími částicemi - elektronem, protonem a neutronem. Při studiu excitací a záření atomů 
a atomových jader pak ještě s fotonem - kvantem elektromagnetického záření, při radioaktivitě dále 
s neutrinem a pozitronem (antičásticí k elektronu). Vlastnosti těchto a řady dalších částic jsou podrobněji 
rozebírány v §1.5 věnovanému fyzice elementárních částic, kde je podána i systematika 
elementárních částic.
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Čtyři základní fyzikální interakce 
Vzájemné působení mezi částicemi látky lze vysvětlit čtyřmi základními fyzikálními interakcemi. 
Na úrovni atomových jader a elementárních částic se dominantně projevují dvě interakce 
krátkého dosahu: 
Silná interakce, důležitá zejména tím, že udržuje pohromadě atomová jádra. 
Slabá interakce, která se uplatňuje při vzájemných přeměnách neutronů a protonů za účasti neutrin, 
v praxi hlavně při radioaktivitě β. 
  Určité druhy částic, které nazýváme elektricky nabité, vykazují vzájemné silové působení 
popsané interakcí elektromagnetickou. Jsou-li tyto elektricky nabité částice v klidu, působí mezi 
nimi přitažlivá nebo odpudivá elektrická síla podle Coulombova zákona, jsou-li v pohybu, přistupuje 
ještě síla magnetická. Elektromagnetická interakce má dlouhý dosah (přesněji řečeno, dosah 
je nekonečný). 
  Čtvrtá interakce, rovněž dlouhého dosahu, je gravitační interakce, která působí univerzálně mezi 
všemi částicemi, je přitažlivá a výrazně se projevuje u těles velké hmotnosti. Její silové projevy jsou 
v klasické fyzice popsány Newtonovým gravitačním zákonem, v relativistické fyzice 
Einsteinovými rovnicemi gravitačního pole - viz knihu "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Největším a nejobtížnějším úkolem současné teoretické fyziky je nalezení tzv. unitární teorie pole, která by 4 
základní interakce sjednotila a vysvětlila by je jako zvláštní případy všeobecné interakce - viz pasáž "Unitární teorie pole 
a elementárních částic" v §1.5, podrobněji pak kapitolu "Unitární teorie pole a kvantová gravitace" shora 
zmíněné monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Velikosti silových účinků těchto základních interakcí se diametrálně liší a rozhodujícím 
způsobem závisejí na vzdálenosti interagujících částic. Pro vzdálenosti řádu 10-13cm, odpovídající 
rozměrům atomových jader, je relativní poměr (či lépe řečeno "nepoměr"!) silového působení silné, 
elektromagnetické, slabé a gravitační interakce přibližně 1 : 10-(2-3) : 10-15 : 10-40. Při vzdálenostech řádu 10-

8cm, odpovídající rozměrům atomového obalu, se krátkodosahové silné a slabé interakce již 
prakticky neuplatňují a rozhodující vliv má interakce elektromagnetická.  
  Gravitační interakcí, která se výrazněji uplatňuje u makroskopických těles a dominantní charakter 
získává až u těles kosmických rozměrů a hmotností, se v našem pojednání o jaderné a radiační 
fyzice zabývat nebudeme. Silnou a slabou interakci budeme podrobněji rozebírat níže v příslušných 
pasážích o atomovém jádře a v §1.5 o elementárních částicích. O elektromagnetické interakci si 
pár základních informací řekneme již zde, neboť ji při výkladu budeme potřebovat nejdříve - již v nauce o 
atomech.

Klasické a kvantové modely v mikrosvětě 
V atomové a jaderné fyzice zkoumáme objekty a děje, jejichž chování se vymyká naší představivosti 
založené na zkušenostech z makroskopického světa - z chování předmětů složeného z velkého souboru 
atomů. I v mikrosvětě, ovládaném kvantovými zákonitostmi (viz níže) si občas můžeme 
vypomoci názornými mechanickými přirovnáními k nám známým systémům makroskopickým. Třebas 
elektrony v atomech si představujeme jako lehké záporně nabité "kuličky" obíhající kolem těžké 
kladně nabité "kuličky" - jádra atomu. Nebo jindy si částice představujeme jako vlny či vlnová 
klubka. Musíme však neustále mít na paměti, že se jedná jen o modely, vyjadřující jen některé vybrané 
vlastnosti těchto mikrosystémů, nikoli jejich skutečnou materiální strukturu v běžném smyslu! 
  Důležitým rozdílem oproti klasické fyzice je stochastický (pravděpodobnostní) charakter kvantových jevů 
v mikrosvětě. Pro jednotlivé procesy nedovedeme stanovit kdy nastanou, ale pouze 
jejich pravděpodobnost. Individuální kauzalita chování částic se ztrácí, ale objevuje se nový 
druh stochastické zákonitosti. Chaotická náhodnost (zdánlivá či principiální?) v chování 
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individuálních částic vyúsťuje v zákonitost pro statistický soubor těchto částic jako celek (nikoli pro 
jeho jednotlivé prvky). Tyto aspekty kvantové fyziky budou stručně diskutovány níže ("Kvantová 
povaha mikrosvěta").

Elektromagnetické pole a záření 
Než se začneme věnovat stavbě atomů a jevům probíhajícím uvnitř, bude užitečné povědět si pár slov o 
jednom z nejdůležitějších fenoménů v přírodě - o elektromagnetickém působení a elektromagnetickém 
záření. S tímto fenoménem jsou totiž úzce spojeny i veškeré události v atomech a jejich jádrech. 
  Každý elektrický náboj Q budí kolem sebe elektrické pole o intenzitě E úměrné (podle 
Coulombova zákona) velikosti náboje Q a nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti r: E = ro . k. Q/
r2, kde ro je jednotkový vektor směřující od náboje Q do vyšetřovaného místa a k je koeficient 
vyjadřovaný v soustavě jednotek SI pomocí permitivity vakua εo: k = 1/4πεo. Toto elektrické pole 

působí silovými účinky F = q.E na každý jiný náboj q, který se do tohoto prostoru dostane. Jestliže se 
náboj Q pohybuje (elektrický proud), budí kolem sebe kromě toho ještě pole magnetické o intenzitě 
B (zvané z historických důvodů magnetická indukce), které vykazuje silové účinky na každý elektrický náboj q 
pohybující se rychlostí v: F = q.(B×v); tato tzv. Lorentzova síla působí kolmo na směr pohybu náboje. 
Při pohybu nebo časových změnách v magnetickém poli vzniká podle Faradayova 
zákona elektromagnetické indukce pole elektrické. A časové změny pole elektrického vyvolávají 
zase pole magnetické (jako kdyby protékal tzv. Maxwellův posuvný proud). Tato dialektická jednota 
elektrického a magnetického pole nachází své uplatnění v koncepci elektromagnetického pole, 
jehož speciálními projevy je pole elektrické a magnetické. Toto pole se řídí Maxwellovými 
rovnicemi elektromagnetického pole, které vznikly sloučením a zobecněním všech zákonitostí 
elektřiny a magnetismu. Sloučená nauka o elektřině a magnetismu, zahrnující dynamiku pohybů nábojů 
a časové proměnnosti polí, se nazývá elektrodynamika. 
Pozn.: Podrobnosti o teorii elektromagnetického pole lze nalézt např. v §1.5 "Elektromagnetické pole. 
Maxwellovy rovnice" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Níže, v části "Atomová struktura hmoty" uvidíme, že elektromagnetické síly mají určující význam 
pro stavbu atomů a pro jejich vlastnosti - určující význam pro stavbu hmoty na mikroskopické i 
makroskopické úrovni, včetně všech jevů chemických. Spolu se silnými interakcemi pak hrají elektrické 
síly důležitou roli i ve stavbě atomových jader (jak uvidíme v části "Struktura atomového jádra").

Elektromagnetické vlny 
Maxwellovy rovnice mají řadu pozoruhodných vlastností, pro nás je zde však důležitá 
následující zákonitost: Rozruch (změna) v elektromagnetickém poli se v prostoru šíří 
konečnou rychlostí rovnou rychlosti světla. Jestliže se elektrické náboje pohybují proměnnou 
rychlostí (se zrychlením), vytvářejí kolem sebe časově proměnné elektromagnetické pole, což vede 
ke vzniku elektromagnetických vln, které se odpoutávají od svého zdroje a odnášejí s sebou do prostoru 
část jeho energie. 
Z Maxwellových rovnic lze vhodnou úpravou dojít k dvěma parciálním diferenciálním rovnicím pro vektory E a B : 
     ∂2E/∂x2 + ∂2E/∂y2 + ∂2E/∂z2 = ε.µ .∂2E/∂t2 , ∂2B/∂x2 + ∂2B/∂y2 + ∂2B/∂z2 = ε.µ .∂2B/∂t2 , 
což jsou vlnové rovnice popisující šíření časově proměnného elektrického a magnetického pole v prostoru rychlostí c = 
√(1/ε.µ), kde ε je elektrická permitivita a µ je magnetická permeabilita daného prostředí: E(x,y,z,t) = f(t - x/c) a 
analogicky pro B, uvažujeme-li pro jednoduchost vlnění šířící se ve směru osy x. Nejčastěji se uvažuje 
harmonická (sinusová resp. kosinusová) časová závislost: E(x,y,z,t) = Eo.cos(ω.(t - x/c)) a analogicky pro B, kde ω = 2πf 

je kruhová frekvence; vlnění totiž často vzniká v důsledku periodických kmitavých pohybů elektrických nábojů (např. 
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v anténách napájených vysokofrekvenčním signálem o frekvenci f); i v případech, kdy tomu tak není (např. brzdné 
záření) lze vznikající vlnění Fourierovsky rozložit na harmonické složky o různých frekvencích a fázích. 
  Největší rychlosti dosahuje elektromagnetické vlnění ve vakuu, kde je co = √(1/εo.µo) = 2,998.108m/s ≅ 300 000 km/s. V 

látkovém prostředí, jehož permitivita a permeabilita jsou větší než pro vakuum, je rychlost elektromagnetického 
vlnění poněkud nižší - u světla to vede ke známým optickým jevům lomu světelných paprsků při přechodu světla 
mezi látkami s různou optickou hustotou. 
  Elektromagnetické vlnění je podle Maxwellových rovnic elektrodynamiky příčným vlněním 
elektrického a magnetického pole (vzájemně se budícího svou proměnností), kde vektor E 
elektrické intenzity a vektor B magnetické indukce kmitají s amplitudou A neustále kolmo k sobě a 
kolmo ke směru šíření vlny (viz horní část obr.1.1.1), které ve vakuu probíhá rychlostí světla c=300 000 
km/s. Mezi rychlostí světla c, frekvencí kmitání ν a vlnovou délkou λ platí jednoduché vztahy: λ = c/ν, ν = 
c/λ, λ.ν = c. Čím vyšší je frekvence kmitání elektromagnetického pole, tím kratší je vlnová délka. A právě 
na této frekvenci či vlnové délce podstatně závisejí vlastnosti elektromagnetických vln. 
Elektromagnetické vlny v atomové a jaderné fyzice 
  Obecná zákonitost elektrodynamiky, že časové změny elektrického a magnetického pole jsou schopny 
se v prostoru šířit jako elektromagnetické vlny přenášející energii, hraje významnou roli v 
atomové, jaderné a radiační fyzice. V prvé řadě je to elektromagnetické záření atomů při 
přeskocích elektronů mezi energetickými hladinami v elektrickém poli jádra (viz níže "Záření atomů"). Dále je 
to brzdné záření vznikající obecně při zrychleném pohybu elektrických nábojů, v radiační 
fyzice především při dopadu rychlých elektronů na látku a jejich rychlém zbrzdění při interakci s 
atomy látky (§1.6, část "Interakce nabitých částic"). Subtilnějšími radiačními efekty jsou Čerenkovovo záření 
a přechodové záření, vznikající při průletu rychlých nabitých částic látkovým prostředím (§1.6, pasáž 
"Čerenkovovo záření"). V oblasti atomových jader je to deexcitace jaderných hladin 
vyzářením elektromagnetického záření - kvant záření gama (§1.2, část "Záření gama").

Rozdělení elektromagnetického záření 
Podle vlnové délky či frekvence rozdělujeme elektromagnetické vlny na několik skupin:

�●     Radiovlny jsou nejdelšími používanými elektromagnetickými vlnami. 
Vznikají ve vysílacích anténách napájených vysokofrekvenčním elektrickým napětím z oscilátoru - toto 
vysokofrekvenční napětí vyvolává v okolí antény periodicky kmitající elektromagneticlé pole, které vzbuzuje 
elektromagnetické vlny. Tyto vlny se šíří prostorem a při dopadu na anténu přijímače v ní indukují slabý střídavý 
elektrický signál stejné frekvence jako ve vysílací anténě. Vysokofrekvenční napětí napájející vysílací anténu bývá 
modulováno zvukovým nebo obrazovým signálem (buď se mění jeho amplituda - amplitudová modulace AM, nebo 
frekvence - frekvenční modulace FM); takto modulované je pak i vysílané elektromagnetické vlnění a stejně i 
indukovaný signál v anténě přijímače. Po demodulaci a zesílení pak již vzniká požadovaný zvukový nebo obrazový 
signál. Radiovlny se dělí na dlouhé vlny (cca 150-500kHz, tj. 200-60m), střední (cca 500-2000kHz), krátké (cca 2-
30MHz) a velmi krátké (30-1000MHz) vlny; dále ještě kratší centimetrové vlny používané např. v satelitních 
spojeních a milimetrové vlny.

�●     Infračervené záření  
je známé jako tepelné sálání, které je vysíláno každým tělesem zahřátým na teplotu vyšší než 0°K. Má 
spojité spektrum, čím vyšší je teplota tělesa, tím je větší intenzita infračerveného záření a zastoupení kratších 
vlnových délek. Při vyšších teplotách (nad cca 600°C vysílají rozžhavená tělesa i viditelné světlo.

�●     Viditelné světlo  
tvoří jen velmi úzké rozmezí ve spektru elektromagnetického vlnění, avšak je pro nás velmi důležité 
tím, že je na něj citlivé naše oko a umožňuje nám vidění. Rozprostírá se od vlnových délek cca 750 nm 
(vidíme jej jako červené světlo), do cca 360 nm (fialové světlo). Energeticky je to v rozmezí přibližně 1,6-3,5 eV. 
Viditelné světlo vzniká nejčastěji při přeskocích elektronů (deexcitacích) ve vnějších elektronových slupkách atomů - 
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pak má diskrétní spektrum. Dále jej emitují rozžhavená tělesa (zahřátá na teplotu vyšší než cca 500°C) - spojité 
spektrum; pro nás jsou hlavním zdrojem světla především rozžhavené plyny na povrchu Slunce.

�●     Ultrafialové záření  
(označuje se zkratkou UV) navazuje hned za (fialovým) viditelným světlem směrem ke kratším 
vlnovým délkám, neboli vyšším frekvencím. Vzniká deexcitací v atomech při přeskoku elektronů z vyšších 
slupek na nižší ve středních částech elektronového obalu, energie fotonů se pohybuje v rozmezí cca 4-100 eV.

�●     Rentgenové záření, 
označované též jako X-záření, má ještě kratší vlnové délky (a vyšší frekvence) než UV záření. Energie 
fotonů X-záření se nejčastěji pohybuje v rozmezí cca 1-200 keV. Vzniká buď při přeskocích elektronů mezi vnitřními 
slupkami těžších atomů - charakteristické X-záření, nebo jako brzdné záření v rentgenkách při dopadu a prudkém 
zabrzdění elektronů, urychlených napětím řádově desítek kilovoltů, na anodu. Objev X-záření, jeho vznik a využití pro 
diagnostiku je podrobněji popsáno v §3.2 "Rentgenová diagnostika".

�●     Gama záření  
je "nejtvrdším" elektromagnetickým zářením o nejkratších vlnových délkách (cca 10-10m a kratších) a 
nejvyšších frekvencích (cca 1020Hz a vyšších). Vzniká především při deexcitaci vzbuzených energetických 
hladin v atomových jádrech při radioaktivitě - viz §1.2 "Radioaktivita", část "Záření gama". Dále při anihilacích 

částic s antičásticemi (viz §1.2, část "Radioaktivita b+") a jako brzdné záření při interakcích částic urychlených na 
energie řádově MeV a vyšší. Energie fotonů záření γ se pohybuje v širokém rozmezí, nejčastěji od desítek keV do 
několika MeV, při interakci částic o vysokých energiích však vzniká i záření γ o mnohem vyšších energiích řádu GeV, v 
kosmickém záření se setkáváme s energiemi až 1020eV!

   Poslední dva druhy krátkovlnného záření, X a gama, se svými spektry (vlnovými délkami či energiemi) částečně prolínají 
a vyskytují se zde někdy terminologické nejasnosti. Ve zmíněném §1.2, část "Záření gama", je terminologická dohoda 
o členění krátkovlnného elektromagnetického záření podle jeho původu - záření gama pochází z jádra, záření X z 
ostatních oblastí atomu mimo jádro.

Jednotky energie, hmotnosti a náboje v atomové a jaderné fyzice 
Ve většině oblastí fyziky a přírodovědy se používá soustava jednotek SI, v nichž základními 
jednotkami jsou: metr [m] jako jednotka délky, sekunda [s] jako jednotka času a kilogram [kg] 
pro hmotnost; často jsou používány dekadické násobky - centimetr či gram atd. Základní jednotkou 
práce a energie je joule [J], jednotkou elektrického náboje coulomb [C]. V atomové a jaderné fyzice, 
která zkoumá jevy v malých prostorových měřítcích a velmi malých hodnotách absolutní energie a 
náboje, se ustavily některé poněkud odlišné zvyklosti v používaných jednotkách hmotnosti, energie 
a náboje. Tyto alternativní jednotky jsou lépe "šité na míru" zkoumaným jevům v mikrosvětě, než jednotky 
SI pocházející z makroskopických jevů. 
   Jednotka času sekunda je ponechána, jednotka délky, metr či centimetr, je většinou rovněž 
ponechána (samozřejmě s použitím 10-xxcm); někdy se používá jednotka angström: 1A° = 10-10m = 10-

8cm (v atomové fyzice je to typický rozměr atomu), nebo fermi: 1fm = 10-15m = 10-13cm (femtometr, 
v jaderné fyzice je to charakteristický rozměr jádra).  
   Jako jednotka energie se v atomové fyzice nepoužívá příliš velký 1Joule, nýbrž 1 elektronvolt, což 
je kinetická energie, kterou získá náboj jednoho elektronu v elektrickém poli při urychlení 
potenciálovým rozdílem jednoho voltu: 1eV = 1,602.10-19J. V jaderné fyzice, kde jsou vyšší energie 
a energetické rozdíly, pak dekadické násobky - kiloelenktronvolt (1keV=103eV), 
megaelektronvolt (1MeV=106eV) a gigaelektronvolt (1GeV=109eV). 
   Rovněž obvyklá jednotka hmotnosti, kilogram či gram, je pro atomovou a jadernou fyziku 
neprakticky veliká. Pod hmotností se v jaderné fyzice zpravidla rozumí klidová hmotnost částic a 
je zvykem ji vyjadřovat v energetických jednotkách na základě Einsteinova vztahu E = m.c2 ekvivalence 
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hmotnosti a energie, tedy rovněž v elektronvoltech: 1eV = 1,783.10-33gramu; a samozřejmě v 
jejich dekadických násobcích. Klidovou hmotnost elektronu můžeme tedy vyjádřit jako: me = 9,1.10-28g 

= 511 keV. Hmotnost těžších elementárních částic se kromě [MeV] někdy vyjadřuje i v 
násobcích hmotnosti elektronu me - např. hmotnost protonu můžeme vyjádřit třemi různými 

způsoby: mp = 1,673.10-24g = 938 MeV = 1836 me. 

   Pro elektrický náboj se místo příliš velké jednotky Coulomb používá jako přirozené základní 
jednotky náboj elektronu e, resp. stejně velký ale opačný náboj protonu, který je elementárním 
elektrickým nábojem: e = 1,602.10-19Coulombu.

Korpuskulárně-vlnový dualismus 
V klasické fyzikce i v běžném životě existuje diametrální rozdíl mezi diskrétními částicemi nebo tělesy 
s jejich pohyby popsanými klasickou mechanikou, a mezi kontinuálním vlněním šířícím se v 
určitém prostředí. V mikrosvětě ovládaném zákonitostmi kvantové fyziky se však za určitých 
okolností tento rozdíl stírá!

Korpuskulární vlastnosti vlnění 
Na přelomu 19. a 20.stol. fundamentální fyzika vysvětlovala přírodní jevy pomocí 
částic, elektromagnetického pole a jeho vlnění - elektromagnetického záření, jehož speciálním 
druhem je světlo. Prakticky všechny v té době známé vlastnosti světla v optice (zákonitosti šíření, odraz, 
lom, ohyb světla, interference) se daly velmi dobře vysvětlit vlnovou představou. Zdálo se, že 
Huyghensův vlnový přístup k záření zcela zvítězil nad Newtonovou korpuskulární představou. Některé v 
té době nedávno objevené vlastnosti záření se však čistě vlnovou představou nedaly úplně 
uspokojivě vysvětlit. 
Záření černého tělesa 
Prvním takovým jevem bylo spektrum záření zahřátého ("absolutně") černého tělesa, které v 
r.1900 podrobně prozkoumal M.Planck. Pro vysvětlení pozorovaného tvaru spektra záření černého 
tělesa jako funkci jeho teploty Planck vyslovil hypotézu, že vyzařování (i pohlcování) elektromagnetického 
záření jednotlivými atomy v tělese se neděje plynule a spojitě, ale po určitých malých přesných dávkách 
- kvantech energie. Zdroje elektromagnetického záření lze považovat za oscilátory, které nemohou 
kmitat s libovolnou frekvencí a energií, ale vyzařují či pohlcují energii jen v určitých kvantech. 
Velikost energie těchto kvant je závislá pouze na frekvenci záření ν a Planck pro ni stanovil vztah E = h.
ν, kde konstanta úměrnosti h ≅ 6,626.10-34J/s byla nazvána Planckova konstanta. Planck 
samotný považoval zpočátku tento předpoklad pouze za pracovní hypotézu ad hoc, která by měla 
být později nahrazena přijatelnějším vysvětlením. Ve skutečnosti se však právě tato hypotéza ukázala 
být počátkem nového pojímání mikrosvěta - kvantové fyziky. 
Fotoelektrický jev 
Dalším jevem, který vzdoroval uspokojivému vysvětlení pomocí vlnové povahy světla, byl 
fotoelektrický jev zvaný zkráceně fotoefekt. Tento jev, poprve pozorovaný již koncem 80.let 19.stol. 
A.Stoletovem (při pokusech se zářením elektrického oblouku) a H.Hertzem (při proslulých jiskrových 
experimentech prokazujících elektromagnetické vlny) spočívá v tom, že když na určité látky, 
především kovy, dopadá světlo či obecně elektromagnetické záření dostatečné frekvence, uvolňují se 
z jeho povrchu elektrony *). 
*) Rozlišujeme dva druhy fotoefektu, vnější a vnitřní. Zde se zabýváme vnějším fotoefektem, kdy působením záření 
se uvolňují elektrony, jež unikají povrchem z látky - nastává fotoemise elektronů. Tento jev se využívá ve 
speciálních elektronkách - fotonkách a fotonásobičích. Při vnitřním fotoefektu uvolňované elektrony zůstávají 
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uvnitř ozařovaného materiálu a přispívají k jeho elektrické vodivosti (využívá se především u 
polovodičových optoelektrických součástek - fotoodpor, fotodioda).

 
Fotoelektrický jev  

Vlevo: Experimentální uspořádání pro studium fotoefektu. Vpravo nahoře: Ozařování ani silným dlouhovlnným 
zářením nevede k fotoefektu, zatímco ozařování i slabým krátkovlnným zářením fotoefekt vyvolává.  

Vpravo dole: Kvantový mechanismus fotoefektu absorbcí fotonů dopadajícího záření a předání jejich energie elektronům.

Podrobnější experimentální sledování (pomocí elektronové trubice na obrázku vlevo - prototypu 
tzv. fotonky) ukázalo, že fotoefekt má některé specifické vlastnosti, z nichž některé se nedají 
vysvětlit klasickou vlnovou představou elektromagnetického záření: 
♦ 1. Pro každý kov existuje určitá mezní minimální frekvence νmin, při níž dochází k fotoefektu; je-

li ν<νmin, k fotoefektu nedochází ani při sebevětší intenzitě záření. Naopak i slabé záření o vyšší frekvenci 

vyvolá fotoefekt (i když počet emitovaných elektronů je nižší) a to okamžitě; podle vlnové představy by elektron 
musel "čekat", až mu slabá vlna postupně přinese dostatek energie k uvolnění. 
♦ 2. Počet emitovaných elektronů je přímo úměrný intenzitě dopadajícího záření (pokud ovšem 
fotoefekt nastane). 
♦ 3. Kinetická energie (rychlost) emitovaných elektronů nezávisí na intenzitě dopadajícího záření. 
Závisí poněkud na ozařovaném materiálu a je přímo úměrná frekvenci dopadajícího záření. 
    Klasická vlnová představa nedokázala uspokojivě vysvětlit nezávislost energie emitovaných elektronů 
na intenzitě dopadajícího záření a naopak její závislost (dokonce přímou úměrnost) na frekvenci. A.
Einstein v r.1905 podrobně studoval vlastnosti fotoefektu a všechny experimentálně zjištěné 
skutečnosti vysvětlil předpokladem, že pohlcování zářivé energie se děje nikoli spojitě, ale v 
určitých malých dávkách, kvantech. Elektromagnetická vlna o frekvenci ν a vlnové délce λ = c/ν se 
při fotoefektu chová jako soubor částic - světelných kvant o určité energii E a hybnosti p: E = h.ν, p = E/c 
= h.ν/c = h/λ.  
  Elektron na povrchu destičky přijme právě energii Ef = h.ν jednoho světelného kvanta - fotonu. Část této 

energie se spotřebuje na práci potřebnou k uvolnění elektronu z kovu (výstupní práce rovná 
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vazbové energii Ev elektronu v kovu, která je poměrně malá - jednotky elektronvoltů). Zbytek se přemění 

v kinetickou energii Ek = (1/2) mev2 emitovaného elektronu o hmotnosti me, vylétajícího rychlostí v. 

Zákon zachování energie pak vede k Einsteinově fotoelektrické rovnici h.ν = Ek + Ev , která 

kvantitativně popisuje vlastnosti fotoelektrického jevu v dokonalém souladu s experimentem. Při větších 
vlnových délkách, tj. nižších frekvencích, je energie fotonu nedostatečná k tomu, aby se elektron uvolnil 
z vazby v kovu (či v atomu) - k fotoefektu nedochází.

 
Obr.1.1.1. Schématické znázornění korpuskulárně-vlnového dualismu u elektromagnetické vlny. V horní části je 

znázorněna elektromagnetická vlna o delší a kratší vlnové délce, v dolní části kvantová představa šíření záření po kvantech 
- fotonech.

Korpuskulárně-vlnový dualismus elektromagnetického vlnění je ilustrován na obr.1.1.1. V horní 
části obrázku je schématicky znázorněno nejprve běžné elektromagnetické vlnění o nižší a vyšší 
frekvenci (tj. větší a menší vlnové délce). Zvyšujeme-li frekvenci ν elektromagnetického vlnění, 
podle klasické fyziky se se neděje nic jiného, než že se úměrně bude zkracovat vlnová délka (λ = c/ν). 
Při hodně vysokých frekvencích (řádově ν≈1014Hz, tj. λ≈10-7m) však budeme pozorovat, že vlna nebude již 
mít konstantní amplitudu, nýbrž její amplituda bude fluktuovat. Tato tendence se bude zvětšovat 
s rostoucí frekvencí a klesající vlnovou délkou. Při extrémně vysokých frekvencích 
ν≈1018Hz (odpovídajících již záření γ) nakonec zjistíme, že vlna v klasickém smyslu nám zmizela - záření se 
bude vyzařovat a šířit v krátkých dávkách - kvantech (obr.1.1.1 dole), mezi nimiž jsou relativně 
dlouhé nepravidelné "mezery". 
  Kvanta elektromagnetického vlnění se nazývají fotony (tento název zavedl americký chemik G.N.Lewis) 
- můžeme si je představit jako jakési "balíčky" či "klubíčka" elektromagnetického vlnění o určité 
frekvenci, které se pohybují rychlostí světla c (dolní část obr.1.1.1). Každý foton obsahuje určité 
množství energie E, které je tím větší, čím větší je kmitočet ν: E = h.ν, kde h je Planckova konstanta (h = 
6,6251.10-34 J.s). Tato konstanta hraje základní úlohu při všech jevech v mikrosvětě. V kvantové 
mechanice se často používá i "přeškrtnutá" Planckova konstanta h = h/2π.  
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  Záření γ, i když je to svou podstatou elektromagnetické vlnění, se bude chovat jako proud částic - 
fotonů a žádným makroskopickým experimentem neprokážeme jeho vlnové vlastnosti; pouze 
kdybychom se v myšleném pokuse stali "malými zelenými mužíčky", dovedli se zmenšit na rozměry 
řádově pikometrů a "vstoupili" do fotonu, zjistili bychom že foton je uvnitř vlastně elektromagnetickou 
vlnou.

Vlnové vlastnosti částic 
Vidíme tedy, že elektromagnetické vlny se mohou chovat jako proud částic - toto je jedna 
stránka korpuskulárně-vlnového dualismu. Jak je to však s chováním (skutečných) částic? Podle 
klasické fyziky se částice za všech okolností chovají jako diskrétní "kousíčky hmoty". Pokusy s 
průchodem elektronů, což jsou typické částice v atomové fyzice, přes jemné mřížky (realizované 
krystalovou mřížkou tenké kovové fólie tloušťky menší než cca 10-6cm; tyto pokusy poprvé prováděli Davisson, Germer 
a Thomson v r.1927) však ukázaly, že elektrony vykazovaly ohyb a interferenci podobně jako vlny - 
jako kdyby se elektron "rozdvojil", prošel současně dvěma sousedními otvory mřížky a pak po ohybu 
tyto dvě složky spolu interferovaly jak je to běžné u vlnění. Ohybové interferenční jevy byly pozorovány i 
u dalších druhů částic (korpuskulárního záření). Přitom tyto interferenční jevy nezávisejí na intenzitě 
toku částic - obrazec se nemění, i když intenzita toku elektronů je tak malá, že systémem prochází 
jeden elektron po druhém.

 
Obr.1.1.2. Vlnové vlastnosti částic se projevují v myšlenkovém experimentu difrakce elektronů na štěrbině 

vznikem interferenčních obrazců.

  Podstata těchto experimentálních skutečností je názorně ilustrována na obr.1.1.2 v 
myšleném experimentu, který zobecňuje výsledky mnoha skutečných experimentů. Svazek 
rovnoběžně letících elektronů dopadá na neprostupné stínítko s dvěma štěrbinami, za nímž je 
umístěna fotografická deska. Pokud by elektrony byly klasické částice, na fotografické desce by po vyvolání 
byly zobrazeny dva tmavé pruhy jakožto stínové obrazy obou štěrbin (obr.1.1.2 vlevo). Ve skutečnosti 
však obdržíme interferenční obraz - střídání světlých a tmavších proužků (obr.1.1.1 vpravo), 
přesně takový, jaký by vznikl při průchodu rovinné vlny s vlnovou délkou λ = h/p, kde p=me.v je 

hybnost elektronu. Interferenční obraz nezávisí na intenzitě dopadajícího svazku, takže není 
důsledkem vzájemné interakce elektronů ve svazku. Kdybychom zeslabili tok elektronů natolik, že by se 
v soustavě při každém průchodu nacházel vždy jen jeden elektron, každý takový prošlý elektron by 
vytvořil na desce své lokální ("bodové") zčernání. Výsledný obraz, který je součtem skvrnek 
způsobených jednotlivými elektrony, by přesto měl charakter podle obr.1.1.2 vpravo. K 
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tomuto experimentu se krátce vrátíme v odstavci o kvantové mechanice, pro jejíž podstatu má klíčový 
význam. 
  Rozbor těchto experimentů (skutečných i myšlených) vedl k závěru, že každá mikročástice o hmotnosti 
m pohybující se rychlostí v, se může chovat jako vlna o vlnové délce λ = h/m.v = h/p, kde p je 
hybnost částice (tato vlnová délka se někdy nazývá Broglieova-Comptonova vlnová délka). A to je druhá 
stránka korpuskulárně-vlnového dualismu. Získané poznatky můžeme celkově shrnout 
následujícím způsobem:

Korpuskulárně-vlnový dualismus 

Vlnění o frekvenci n se může chovat jako proud částic (kvant - 
fotonů) o energii E = h.n . 

Částice pohybující se s hybností p se může chovat jako vlna o 
vlnové délce l = h/p .

Exkurze do vysokých rychlostí - speciální teorie relativity 
Mikročástice, z nichž je složena hmota, se při procesech uvnitř atomů, atomových jader a při 
vzájemných interakcích pohybují většinou velmi vysokými rychlostmi, blížícími se často rychlosti 
světla. Při experimentech s těmito velkými rychlostmi bylo zjištěno, že zde již přestávají platit 
obvyklé zákonitosti klasické Newtonovy mechaniky. Albert Einstein ve svých výzkumech na počátku 
20.stol. navázal na Galileiho a Newtonovu klasickou mechaniku, Maxwellovu elektrodynamiku a 
na výzkumy svých předchůdců (Lorentz, Michelson-Morley, ...) a vytvořil novou mechaniku - tzv. 
speciální teorii relativity, zobecňující klasickou mechaniku i na pohyby vysokými rychlostmi 
blízkými rychlosti světla. Systematický výklad této jistě zajímavé teorie zde není možné uskutečnit; lze 
jej najít v řadě knižních publikací (na těchto stránkách je to např. §1.6 "Čtyřrozměrný prostoročas a speciální 
teorie relativity" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). Zde si jen stručně připomeneme 
některé základní jevy speciální teorie relativity, které mají zásadní důležitost při jaderných procesech 
a interakcích elementárních částic. 
Speciální teorie relativity (STR) je založena na dvou základních postulátech:

�●     Princip relativity, podle něhož všechny inerciální vztažné soustavy jsou rovnocenné pro popis nejen 
jevů mechanických (to vyjadřoval již Galileiho princip relativity a skládání rychlostí), ale pro všechny 
jevy včetně elektromagnetických.

�●     Princip konstantní rychlosti světla nezávislé na pohybovém stavu zdroje a pozorovatele; rychlost 
světla c je maximální možnou rychlostí pohybu hmotných těles a šíření interakcí, která se neskládá s 
žádnou jinou rychlostí (symbolicky: c + v = c, c + c = c).

Relativistická kinematika 
Z těchto dvou experimentálně dokonale ověřených principů plyne, že vztahy mezi polohovými 
souřadnicemi a časovými intervaly událostí v různých inerciálních vztažných soustavách se 
zákonitostmi klasické kinematiky řídí jen při malých rychlostech, zatímco obecně se řídí tzv. 
Lorentzovými transformacemi  
     x´ = (x - V.t)/√(1-V2/c2) , y´ = y , z´ = z , t´ = (t - x.(V/c2))/√(1-V2/c2) , 
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udávajícími vztah mezi prostorovými souřadnicemi x,y,z a časem t v inerciální soustavě S a v soustavě S
´ pohybující se vzhledem k S rychlostí V ve směru osy x. 
Pozn.: V nerelativistické fyzice je vztah mezi těmito souřadnicemi dán jednoduchou Galileiho transformací x´= x -V.t, y´= 
y, z´= z, t´= t (čas zde samozřejmě teče stejně rychle!). 
Z Lorentzových transformací plynou důležité kinematické efekty speciální teorie relativity: 
Kontrakce délek:  
Rozměr l každého tělesa (vlastní)délky lo, které se pohybuje rychlostí v, se ve směru pohybu jeví 

zkrácený ve srovnání se svým klidovým rozměrem lo: l = lo.√(1-v2/c2). 

Dilatace času:  
Čas na pohybujícím se tělese teče vzhledem k času vnějšího klidového pozorovatele tím pomaleji, 
čír rychleji se těleso pohybuje: ∆τ = ∆t .√(1-v2/c2). ∆t je čas měřený vnějšími klidovými hodinami, ∆τ 
je vlastní čas měřený hodinami pohybujícími se spolu s tělesem rychlostí v. 
Einsteinův zákon skládání rychlostí:  
Pohybuje-li se jedno těleso rychlostí v1 a druhé těleso vzhledem k němu rychlostí v2 ve stejném směru, 

pak vzhledem k výchozí inerciální vztažné soustavě bude výsledek složení obou rychlostí v = (v1+v2)/(1

+v1.v2/c2), a nikoliv v1+v2, jak by tomu bylo v klasické mechanice. 

  Z uvedených kinematických efektů speciální teorie relativity má pro jadernou a částicovou fyziku 
značný význam zejména dilatace času, díky níž částice s krátkou dobou života mohou 
žít mnohonásobně déle, pokud se pohybují rychlostí blízkou rychlosti světla. Díky tomuto efektu např. 
µ-mezony (s dobou života 2.10-6sec) vzniklé interakcí kosmického záření ve vysokých vrstvách 
atmosféry stačí doletět až k povrchu země, kde je můžeme pozorovat. Nebo můžeme mezony π+, 
π−, vzniklé při interakcích vysokoenergetických protonů z urychlovače, vyvádět ve svazcích a 
studovat jejich interakce po dobu mnohonásobně delší než je jejich klidová doba života 2,6.10-8sec.

Relativistická dynamika 
Spojením relativistické kinematiky STR a (Newtonovy) dynamiky pohybů těles vzniká 
relativistická dynamika, jejímž základním novým zjištěním je, že (setrvačná) hmotnost těles m 
není konstantní, ale hmotnost závisí na rychlosti tělesa v podle důležitého vztahu 
     m = mo/√(1-v2/c2) ,  

kde mo je klidová hmotnost tělesa *), kterou má v inerciální vztažné soustavě v níž je v klidu. 

Hmotnost tělesa tedy roste s rychlostí, a to zvláště když se rychlost blíží rychlosti světla - pak 
hmotnost tělesa roste teoreticky k nekonečnu: limv→c m = Ą. 

Dalším důležitým výsledkem relativistické dynamiky je vztah pro celkovou energii tělesa o 
klidové hmotnosti mo pohybující se rychlostí v: 

     E = mo.c2/√(1-v2/c2)  

a z něj plynoucí poznatek o ekvivalenci hmotnosti a energie vyjádřený slavným Einsteinovým vztahem 
E = m . c2 ; resp. ∆E = ∆m . c2 . 

  Oba tyto vztahy závislosti hmotnosti na rychlosti i ekvivalence změn hmotnosti a energie hrají 
kardinální úlohu v jaderné a částicové fyzice, kde dochází k vzájemným přeměnám energií a 
částic pohybujících se vysokými rychlostmi. 
*) Tento vztah nelze přímo použít pro částice s nulovou klidovou hmotností (mo=0) pohybující se rychlostí světla v=c 

- takovými částicemi jsou především kvanta elektromagnetického vlnění - fotony. Foton má energii E = h.ν, danou 
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jeho frekvencí ν a lze mu připsat (relativistickou) setrvačnou hmotnost m = E/c2 = h.ν/c2.

Obecná teorie relativity 
Vedle speciální teorie relativity vytvořil Einstein i obecnou teorii relativity, která je sjednocenou relativistickou 
fyzikou gravitace a prostoročasu. Tou se zde nebudeme zabývat, neboť v atomové a jaderné fyzice se gravitační 
interakce neuplatňuje (pomineme-li zatím unitární teorie pole...). Tato velmi zajímavá teorie je podrobně vykládána 
v monografii "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", především v kapitole 2 "Obecná teorie relativity - 
fyzika gravitace", spolu s jejími důsledky v astrofyzice a kosmologii - kapitola 4 "Černé díry" a kapitola 5 
"Relativistická kosmologie". 

Kvantová povaha mikrosvěta  
Klasická mechanika, rozšířená a zobecněná Einsteinovou speciální teorií relativity, spolu s klasickou 
Maxwellovou elektrodynamikou, dokáže vysvětlit téměř všechny jevy pozorované v makrosvětě 
našich zkušeností. Jak jsme však poznali v odstavci o korpuskulárně-vlnovém dualismu a jak ještě 
více poznáme v dalších kapitolách o atomech, atomových jádrech, jaderných reakcích, 
radioaktivitě, elementárních částicích a jejich interakcích, čím hlouběji jdeme do mikrosvěta 
stavby hmoty, tím více se experimentální chování mikrosystémů liší od zákonitostí klasické fyziky. 
Pro pochopení a popis atomárních a subatomárních procesů, které se odehrávají ve velmi malých 
částech prostoru a kterých se účastní částice s velmi malými hmotnostmi, bylo potřeba principiálně 
změnit základní klasické představy a zákony - vybudovat novou fyziku mikrosvěta, kvantovou fyziku. 
Pozn.: Tuto "novou fyziku" si nelze představit tak, že by snad vyvracela "starou" klasickou (nekvantovou) fyziku. 
V přírodovědě (a ve fyzice zvlášť) platí kontinuita vědeckého poznání. Kvantová fyzika nevyvrací, nýbrž 
doplňuje, upřesňuje a zobecňuje klasickou fyziku na jevy, které již není schopna vysvětlit; přitom obsahuje klasickou 
fyziku jako limitní případ. Vztah mezi klasickou a kvantovou fyzikou se formuluje jako tzv. princip korespondence: 
V limitě velkých kvantových čísel se stírá rozdíl mezi kvantovou a klasickou fyzikou, kvantová fyzika přechází v 
klasickou. Neboli pro velká kvantová čísla dává kvantová fyzika stejné výsledky jako fyzika klasická (bude ukázáno níže). 
  Jak již bylo zmíněno výše (pasáž "Klasické a kvantové modely v mikrosvětě"), základním specifickým 
rysem mikrosvěta je stochastický (pravděpodobnostní) charakter kvantových jevů. Pohyb částic a všechny 
ostatní jevy v mikrosvětě vykazují kvantové fluktuace - chaotické kolísání poloh částic a jejich 
rychlostí, intenzit polí, hodnot energie a dalších veličin. Tyto fyzikální veličiny kolísají kolem svých středních 
hodnot; velikost kvantových fluktuací je omezena tzv. relacemi neurčitosti, zmíněnými níže. Při kvantových 
fluktuacích může být na kratičký okamžik porušen, či lépe řečeno přerušen, klasický zákon 
zachování energie a hybnosti, jakož i další klasiké zákonitosti přesně platící v klasické fyzice. 

  Systematický výklad kvantové fyziky je mimo tématický rámec tohoto pojednání *) a zabral by 
též enormně mnoho místa (lze odkázat na standardní učebnice a monografie, např. .......). Uděláme si zde 
pouze letmou exkurzi do představ a zákonitostí kvantové fyziky, abychom si nastínili některé 
základní společné principy uplatňující se rozhodujícím způsobem při procesech s atomy, 
atomovými jádry a elementárními částicemi. **) 
*) Ostatně, plně pochopit podstatu kvantových zákonitostí a vnitřně se s nimi ztotožnit, není nikterak snadné - ne 
li nemožné! Říká se, že teorie relativity je "pochopitelně - nepochopitelná", zatímco kvantová fyzika je "nepochopitelně 
- nepochopitelná"... 
**) Kvantová mechanika si činí nároky na univerzální platnost nejen v mikrosvětě, ale i v makrosvětě a dokonce 
v megasvětě (viz např. §5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír." v knize "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu"). Pro tělesa makroskopických hmotností a rozměrů jsou však kvantové efekty zcela nepatrné 
a neměřitelné. 
  Souběžně s budováním vlastní kvantové mechaniky a jejího matematického formalismu (aparátu) 
se vytvořilo i několik způsobů interpretace kvantových zákonitostí a heuristických postupů tvorby 
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řetězce pojmové struktury kvantové fyziky. My se zde přidržíme induktivního postupu vycházejícího z 
postupného rozboru experimentálně zjištěných skutečností, vedoucího k tzv. Kodaňské 
interpretaci kvantové mechaniky; pouze v závěru se zmíníme o Feynmanově přístupu 
kvantování "dráhových integrálů", který dává určitou možnost pochopit vnitřní příčiny 
kvantového chování. Začněme s korpuskulárně-vlnovým dualismem (viz obr.1.1.1 a 1.1.2). 
  Korpuskulárně-vlnový dualismus, který je důležitou charakteristickou vlastností kvantového 
chápání mikrosvěta naznačuje, že rozdělení hmoty na vlny a částice je pouze formální; obecně 
musíme korpuskulární i vlnové vlastnosti uvažovat současně.

Vlnová funkce 
Jaký je fyzikální význam Broglieho vln spojených s pohybem částic? První přímočará představa, že částice 
samotné jsou vlnové útvary, neobstojí, neboť bychom při některých procesech, především při 
rozptylu, mohli v principu registrovat "části" částice, v rozporu s experimenty. Ani opačná představa, 
že vlny jsou útvary složené z částic, nevyhovuje ................. Adekvátnější představu o vztahu vln a 
pohybu částic můžeme získat studiem difrakce elektronů, které registrujeme na fotografický 
film (obr.1.1.2). Projde-li jen malý počet elektronů, dostaneme na filmu rozházený nepravidelný 
obraz, avšak po průchodu velkého počtu elektronů dostáváme hladký pravidelný obrazec 
analogický difrakčním obrazům světelných vln. Tato skutečnost přivádí ke statistické 
interpretaci Broglieových vln: že totiž intenzita Broglieových vln v libovolném místě prostoru je 
úměrná pravděpodobnosti výskytu částice v daném místě. Klasická dráha částice je nahrazena 
jakýmsi "pravděpodobnostním oblakem", představujícím množinu míst, v nichž se částice vyskytuje s 
různými pravděpodobnostmi. 
  V kvantové mechanice je stav částice (resp. souboru částic a obecně každého fyzikálního systému) 
popsán tzv. vlnovou funkcí ψ(x,y,z) (v nejjednodušším případě izolované částice je tato vlnová 
funkce totožná s Broglieho vlnou). Fyzikální význam vlnové funkce je ten, že druhá mocnina 
modulu vlnové funkce ψ2 určuje pravděpodobnost dW, že se částice v daném čase t nalézá v elementu 
objemu dV = dx.dy.dz kolem bodu (x,y,z): dW = ψ2.dx.dy.dz. A střední hodnota libovolné fyzikální 
veličiny F(x,y,z), jež je funkcí souřadnic x,y,z, je pak dána vztahemF(x,y,z) = ňF(x,y,z).ψ2.dx.dy.dz, kde se 
integruje přes celý obor proměnných x,y,z. 
Pozn.: Vlnová funkce ψ se obecně zavádí jako komplexní funkce (obsahující reálnou i imaginární složku), takže 
čtverec modulu ψ2 = ψ.ψ*, kde ψ* je komplexně sdružená funkce k ψ. Pro nejjdnodušší případ volné částice pohybující 
se ve směru osy x s hybností px se vlnová funkce píše ve tvaru ψ = exp[- i/h (E.t - px.x)], představujícím 

rovinnou harmonickou vlnu.

Pozorování a měření v mikrosvětě 
"Věci lze pozorovat, aniž je porušíme" - to je zkušenost z běžného života, zvláště z vizuálního 
pozorování "nezúčastněným pozorovatelem". Proces pozorování či měření *) v mikrosvětě se však svým 
charakterem a svými důsledky diametrálně liší od procesů měření a pozorování v klasické fyzice 
popisující makrosvět. 
*) Výrazy "pozorování" a "měření" se často nerozlišují: kvantitativní pozorování je měřením. 
  Ve fyzice klasických systémů makrosvěta se mlčky předpokládá, že proces pozorování (měření) 
nenaruší podstatně jejich pohyb či evoluci. Příslušné fyzikální veličiny mohou být dostatečně 
přesně změřeny bez toho, že by se narušily jejich hodnoty nebo že by se narušil vývoj 
pozorovaného systému. Popř. předpokládáme, že jakákoli porucha vyvolaná měřením může být 
přesně zkorigována, aspoň v principu. 
  Např. při měření napětí v elektrickém obvodu použijeme buď voltmetr s dostatečně velkým vstupním odporem, 
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který měřenou hodnotu prakticky neovlivní, nebo když to nejde, můžeme při znalosti impedancí v obvodu a ve voltmetru 
provést přesnou korekci změny napětí. Zkušení elektronikové však vědí, že při měření extrémně slabých 
elektrických signálů (jichž se účastní třebas jen několik elektronů) se uplatňují neodstranitelné šumy a fluktuace, 
přičemž všechny korekční metody zde již selhávají. 
  Nejjednodušší způsob, jak zkoumat polohu nějakého objektu, je jeho vizuální pozorování: ozáříme 
pozorovaný předmět světlem (pokud sám není zdrojem světla) a naše oči registrují odražené fotony 
světla. Pokud má pozorované těleso makroskopickou velikost a hmotnost, dopadající a odražené 
fotony světla nijak znatelně neovlivní polohu tělesa a základní předpoklad "nezúčastněného 
pozorovatele" je splněn. Je-li však těleso mikroskopických rozměrů a hmotnosti, náraz každého 
fotonu může znatelně ovlivnit jeho polohu a rychlost, a to tím více, čím přesněji se snažíme 
polohu stanovit: pro přesnější lokalizaci polohy částečky musí být vlnová délka ozařujícího vlnění 
dostatečně krátká *), tj. energie a hybnost kvant je patřičně vyšší Ţ citelnější narušení 
pozorovaného systému (polohy a rychlosti částečky). 
*) Zde již nebudeme pozorovat přímo očima, ale prostřednictvím přístroje (např. mikroskopu vč. 
mikroskopu elektronového), přičemž pro pozorování velmi malých rozměrů je třeba použít záření o patřičně 
krátké efektivní vlnové délce. 
  Abychom tedy mohli "pozorovat" a měřit nějakou mikročástici, musíme od ní nechat odrazit 
nějakou další částici či kvantum záření a pozorovat výsledek tohoto odrazu. Nevyhnutelným 
důsledkem takového procesu je to, že kolize změní stav sledované částice - odchýlí ji, změní její rychlost, 
popř. vnitřní strukturu. 
  Operace (procesy) pozorování nebo měření tedy ovlivňují fyzikální systém (narušují jeho 
evoluci), přičemž pro malé systémy **) je toto narušení značné, má principiální charakter a nelze jej 
nijak eliminovat či zkorigovat; a to žádnou zdokonalenou metodou - je vlastní podstatě věci 
samotné! Kvantová mechanika se zabývá právě chováním takových systémů a procesy měření 
jejich fyzikálních veličin. 
**)V mikrosvětě pojem "malý" ztrácí svůj obvyklý relativní charakter a stává se objektivním absolutním 
atributem, určujícím kvantové chování daného systému. 
  V mikrosvětě záleží na pořadí úkonů při měření; např. na tom, zda změříme nejprve polohu částice 
(tím narušíme hybnost) a pak teprve hybnost, nebo naopak (změřením hybnosti nejprve narušíme polohu). 
Čím přesněji změříme polohu, tím méně přesně známe hybnost částice - a naopak. Vede to k pricipiální 
nekomutativnosti kvantové mechaniky, vyjádřené v kvantových relacích neurčitosti (viz níže).

Operátory. Relace neurčitosti. 
Operace pozorování či měření se v kvantové mechanice modelují pomocí tzv. operátorů. Každé 
fyzikální veličině A je v kvantové mechanice přiřazen operátor A^, který splňuje určité 
matematické podmínky (je lineární a hermitovský). Operátorem ^A rozumíme předpis, který každé funkci 
u(x) přiřazuje nějakou jinou funkci v(x) - symbolicky píšeme v = ^A u. Operátor ^x přiřazený souřadnici x 
je prosté násobení x, zatímco operátor hybnosti ^p je dán derivací podle souřadnice x : 
^x → x , ^p → − i h . ∂/∂x . 
Planckova konstanta h se zde dostala proto, aby platil vztah mezi hybností částice a odpovídající 
frekvencí Broglieovy vlny v korpuskulárně-vlnovém dualismu. Další fyzikální veličiny - energie a 
moment hybnosti - budou diskutovány níže. 
  Pro operátory v kvantové mechanice je důležité, že postupná aplikace dvou operátorů nemusí 
být komutativní, tj. může záležet na pořadí. Pro dva operátory ^A a ^B se definuje tzv. komutátor 
vztahem [ ^A ,^B] = ^A^B - ^B^A, tj. rozdíl aplikace operátoru ^A a pak ^B, minus tytéž operátory aplikované v 
opačném pořadí. Tento rozdíl přitom není obecně roven nule jako v klasické fyzice, neboť 
každé pozorování (měření) v mikrosvětě může vyvolat poruchu systému a tím ovlivnit výsledek 
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druhého pozorování (měření), takže tyto dva postupy mohou poskytnout rozdílné výsledky. 
Operátory souřadnice a hybnosti splňují důležitou komutační relaci [^x , ^p] = i . h .Tato komutační 
relace souvisí s klíčovým principem kvantové mechaniky, s tzv. Heisenbergovým principem 
neurčitosti, který říká, že polohu x a hybnost p částice nelze současně stanovit zcela přesně *), ale 
že neurčitosti těchto dvou (komplementárních) veličin jsou dány relací ∆x . ∆p ł h. Stejné relace 
neurčitosti platí i mezi dalšími dynamicky zpřaženými veličinami, např. mezi časem t a energií E: ∆E . ∆t 
ł h, dále mezi potenciální a kinetickou energií atd. Tato komplementarita, jejímž "prototypem" 
je korpuskulárně-vlnový dualismus, je pro kvantovou fyziku charakteristická. 
*) Kvantová "rozmazanost", implikovaná relacemi neurčitosti, je v makroskopickém světě většinou zanedbatelná 
a nepozorovatelná, avšak v atomárním a subatomárním měřítku se stává naprosto rozhodující!

Charakteristické rovnice. Diskrétní hodnoty fyzikálních veličin. 
Při aplikaci operátorů na vlnové funkce jsou obzvlášť důležité případy, kdy výsledkem operátoru 
^A aplikovaného na funkci ψ(x) je opět tatáž funkce ψ(x) vynásobená určitým číslem a: ^Aψ(x) = a. ψ
(x). Obecně ke každému operátoru ^A přísluší množina čísel an a množina funkcí ψn, pro něž platí 

tzv. charakteristická rovnice 
     ^A ψn(x) = an . ψn(x) . 

Čísla (koeficienty) an se nazývají vlastní (charakteristické) hodnoty a ψn odpovídající 

vlastní (charakteristické) funkce operátoru ^A. Vlastní hodnoty an operátoru ^A představují pak 

možné hodnoty, jichž může fyzikální veličina a odpovídající operátoru ^A nabývat. Uvedená rovnice 
je diferenciální rovnicí pro vlnovou funkci toho stavu, v němž má veličina reprezentovaná operátorem 
^A hodnotu a. Vlastní hodnoty splňující tuto rovnici nenabývají obecně všech možných hodnot, ale 
jen určitých diskrétních hodnot, v souhlase s experimentálními poznatky o diskrétních 
(kvantových) hodnotách fyzikálních veličin v mikrosvětě - energie atomů, magnetické momenty, spiny ... 
Ukazuje se, že energeticky (polně) vázaným částicím v mikrosvětě přísluší diskrétní hodnoty 
energie, hybnosti a dalších veličin - nazýváme je kvantové fyzikální veličiny. Tyto 
diskrétní charakteristické hodnoty, vyjádřené jako násobky své příslušné elementární hodnoty (většinou 
Planckovy konstanty h), se nazývají kvantová čísla.

Kvantová energie. Schrödingerova rovnice. 
Podobně jako v klasické, tak i v kvantové mechanice je klíčovým pojmem energie E. Energii E (skládající 
se z potenciální energie U a kinetické energie T: E = T + U) je v kvantové mechanice přiřazen 
operátor energie zvaný Hamiltonův operátor, který pro nejjednodušší případ částice hmotnosti m má tvar 
     ^H = −(h2/2m). ∆ + U , 
kde ∆ ş ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 + ∂2/∂z2 je tzv. Laplaceův diferenciální operátor. Vlastní (charakteristická) 
rovnice Hamiltonova operátoru 
     ^H ψn = En . ψn 

se nazývá stacionární Schrödingerova rovnice. Jejím řešením pro částici jsou vlnové funkce 
stacionárních stavů částice v potenciálovém poli, v němž částice nabývá diskrétních hodnot energie En 

(o spojitých a diskrétních hodnotách energie viz poznámku níže). 
  Časový vývoj (pohyb) kvantového stavu mikročástice pak popisuje nestacionární Schrödingerova rovnice 
     ^H ψ = i h . ∂ψ/∂t , 
která obsahuje časovou derivaci vlnové funkce. 
  Řešení stacionární Schrödingerovy rovnice udává, jaké možné stacionární fyzikální stavy může částice 
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v daném silovém poli nabývat, pomocí nestacoionární Schrödingerovy rovnice lze v principu 
zjistit pravděpodobnosti, s nimiž částice přecházejí z jednoho kvantového stavu do druhého. Lze říci, 
že Schrödingerova rovnice má v kvantové mechanice podobné postavení, jako mají Newtonovy zákony 
v mechanice klasické. Plynou z ní mimo jiné i všechny kvantové vlastnosti stavby atomů, které 
budou diskutovány níže (především diskrétní energetické hladiny). 
Energie spojitá a diskrétní - kvantovaná 
V klasické fyzice může energie nabývat spojitě všechny možné hodnoty, konáním práce lze energii těles v určitém systému 
libovolně měnit.. V kvantové fyzice je situace složitější. Hodnoty energie jsou řešením (stacionární) Schrödingerovy 
rovnice uvedené výše. V nejjednodušším případě volné částice (U=0) má tato rovnice tvar (h2/2m). ∆ψ + E.ψ = 0 a 
jejím řešením jsou vlnové funkce tvaru ψ = const. ei/h(E.t-p.r), pro libovolné hodnoty energie E, přičemž E = p2/2m. 
Každá taková funkce (rovinná vlna) popisuje stav, v němž částice nabývá určitou hodnotu energie E a hybnosti p, 
přičemž frekvence takové vlny je E/h a vlnová délka λ = 2πh/p je Broglieho vlnová délka částice. Energetické 
spektrum volně se pohybující částice je tedy spojité, energie může nabývat hodnot od 0 do Ą - energie volné částice 
není kvantována.  
  Nachází-li se částice v potenciálovém poli U(x,y,z), pak pohyb vázané částice s energií E<0 má diskrétní 
spektrum energetických hladin, zatímco pro kladné energie není částice vázána a její energie může nabývat spojité 
spektrum. Typickým modelovým případem kvantového pohybu vázané částice je pohyb částice v potenciálové jámě - 
v nejjednodušším případě jednorozměrný pohyb vázaný na úsečku délky L mezi dvěma kolmými stěnami 
(nekonečně vysokými), od nichž se částice dokonale pružně odráží. Takovému pohybu částice po úsečce přísluší 
Broglieova vlna, která se na stěnách odráží, přičemž superpozicí vln odražených od obou stěn vzniká "stojaté vlnění". 
Na úsečce délky L se tak vytvoří celistvý počet půlvln stojatých Broglieových vln, tj. L = n.λ/2, kde n=1,2,3,... Pohybu 
částice v potenciálové jámě tedy odpovídají jen určité diskrétní hodnoty vlnových délek Broglieových vln λn = 2.L/

n, n=1,2,3,... Broglieova vlnová délka souvisí s hybností částice, λ = h/p, takže i hybnost vázané částice pn = h/λn = n.h/L 

a její energie En = pn
2/2m = n2.h2/8m.L2 budou mít diskrétní hodnoty *). Stav částice v potenciálovém poli, 

které odpovídá stojatá Broglieova vlna λn, představuje určitý stacionární stav částice. Je to stav s určitou energií En 

- energetickou hladinou částice v potenciálovém poli v daném stacionárním stavu. Číslo n pak označujeme jako 
kvantové číslo tohoto stacionárního stavu. Stav odpovídající n=1 se nazývá základní stav a odpovídá mu nejnižší 
hladina energie částice vázané v potenciálovém poli. Změna energie částice je spojena s přechodem (překokem) do 
jiného stacionárního stavu, což je doprovázeno vyzářením nebo pohlcením kvanta (fotonu) o energii rovné 
rozdílu energií obou stacionárních stavů (energetických hladin). Tyto zákonitosti nacházejí své uplatnění níže v 
Bohrově modelu atomu. 
*) Při velkých hodnotách kvantových čísel n vycházejí rozdíly energie jednotlivých kvantových stavů s kvantovými čísly n+1 a 
n malé - poměr En+1/En = [(n+1)2-n2]/n2 se blíží 1. Tedy změny energie na jednotlivých vyšších kvantových hladinách energie 

jsou zanedbatelné - energii zde můžene považovat za spojitou; výsledky kvantové mechaniky při vyšších kvantových číslech 
v podstatě odpovídají výsledkům klasické mechaniky - princip korespondence. 
  Skutečné energetické spektrum částic v mikrosvětě může být diskrétní i spojité, v závislosti na procesu, při nichž 
částice vznikají, získávají energii a jsou emitovány. Spojité energetické spektrum má např. brzdné záření, záření 
β, Comptonovsky rozptýlené záření γ. Jiná spektra jsou diskrétní, kvantovaná, čárová - např. záření α a γ, spektra 
záření excitovaných atomů, charakteristické X-záření, konverzní či Augerovy elektrony. Určitým přechodem mezi spojitým 
a diskrétním spektrem jsou pásová spektra, kdy jednotlivé kvantové stavy jsou odděleny jen velmi malými 
energetickými intervaly a výsledné spektrum se v rámci rozlišení spektrometrických přístrojů jeví jako spojité. 
Konkrétní mechanismy emise částic a získávání energie budou podrobněji rozebírány při popisu záření atomů a 
atomových jader při radioaktivitě a dalších procesech.

Kvantový moment hybnosti. Spin. 
Jednou z důležitých fyzikálních charakteristik pohybu hmotných těles v prostoru je moment 
hybnosti. Zákon zachování momentu hybnosti *) poskytuje řadu užitečných údajů o vlastnostech pohybu. 
*) Zákon zachování momentu hybnosti je důsledkem invariance fyzikálních zákonů (Hamiltoniánu soustavy) 
vůči prostorové rotaci o libovolný úhel - izotropie prostoru. Tato vlastnost platí nejen ve volném prostoru bez polí, ale i 
při pohybu v centrálně symetrickém poli, kde ovšem invariance vůči rotaci platí pro rotaci kolem středu pole. 
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Moment hybnosti proto hraje důležitou úlohu při sledování pohybu planet i při analýze pohybu elektronů 
kolem atomového jádra v jeho centrálním poli. 
  Moment hybnosti částice (hmotného bodu) v klasické mechanice je vektorová veličina, která 
je definována jako vektorový součin polohového vektoru r a vektoru hybnosti p: L = [r×p], neboli ve 
složkách ve směru osy x,y,z: Lx= y.px - z.py, Ly= z.px - x.pz, Lz= x.py - y.px. Náhradou složek souřadnic 

a hybnosti výše zmíněnými operátory obdržíme operátory složek momentu hybnosti: ^Lx= h/i (y.∂/∂z - z.

∂/∂y), ^Ly= h/i (z.∂/∂x - x.∂/∂z), ^Lz= h/i (x.∂/∂y - y.∂/∂x). Vektorově to lze zapsat ^L = [^r×^p] = -ih [r×Ń], kde Ń 

je vektorový tvar Hamiltonova diferenciálního operátoru. Charakteristickou rovnici pro moment 
hybnosti je zvykem (bez újmy na obecnosti) vyšetřovat pro složku z: ^Lzψ = lz .ψ, a to ve 

sférických souřadnicích r,ϑ,ϕ. Její řešení je (matematické podrobnosti zde nemůžeme uvádět): ψ = f(r,
ϑ).eilzϕ, kde f(r,ϑ) je libovolná funkce poloměru r a úhlu ϑ. Aby charakteristická funkce ψ byla jednoznačná, 
musí být periodická vzhledem k ϕ s periodou 2π, takže musí být:  
               lz  =  m . h  ,      kde m = 0, ±1, ±2, ....  

Vlastní hodnoty momentu hybnosti lz jsou tedy kvantovány - mohou se rovnat kladným a 

záporným celým násobkům Planckovy konstanty h včetně nuly. Tento výsledek je důležitý tím, 
že kvantově-mechanicky zdůvodňuje základní Bohrův postulát modelu atomu, který je níže rozebírán. 
  Vedle složek momentu hybnosti L je v mechanice důležitá i jeho absolutní velikost L ş |L| = √
(L2). Charakteristické hodnoty K čtverce momentu hybnosti jsou určeny rovnicí ^L2ψ = K .ψ. Poměrně 
složitým a zdlouhavým matematickým rozborem (využívá se zde m.j. opět požadavku 
jednoznačnosti charakteristické funkce ψ vedoucí k periodicitě 2π) lze pro charakteristické hodnoty čtverce 
momentu hybnosti obdržet formuli 
          K  =  h2. l (l + 1) ,   l = 0, 1, 2, ... 
Charakteristické hodnoty operátoru absolutní velikosti momentu hybnosti |L| pak jsou: 
          |L|  =  h. √[l (l + 1)] ,   l = 0, 1, 2, ... 
Při dané hodnotě čísla L může složka momentu hybnosti Lz nabývat hodnoty Lz = L, L-1, L-2, ... ,0, -1, ..., -L, tj. 

celkem 2.L+1 různých hodnot, odpovídajících různým orientacím momentu hybnosti v prostoru. 
Všechna tato pravidla se uplatňují m.j. ve struktuře elektronového obalu atomu, kde energetická hladina 
odpovídající momentu hybnosti L je (2.L+1)-krát degenerovaná; ve spojení s Pauliho principem 
to implikuje obsazovací pravidla pro elektronové hladiny, jak je popsáno níže. 
S p i n 
V klasické mechanice se vedle vzájemného momentu hybnosti pohybujících se těles, či momentu 
hybnosti tělesa vzhledem k danému bodu, uplatňuje i vlastní (vnitřní) moment hybnosti 
způsobený rotací tělesa kolem vlastní osy. V kvantové mechanice moment hybnosti určuje symetrii 
stavu systému vzhledem k rotaci v prostoru, tj. způsob, jak se při pootočeních souřadnicové 
soustavy vzájemně transformují vlnové funkce odpovídající různým hodnotám průmětu 
momentu hybnosti. Na původu momentu hybnosti zde již nezáleží. Rozbor vlastností částic ukazuje, že 
v kvantové mechanice musíme i elementární částici připsat určitý vlastní moment hybnosti, 
který nesouvisí s jejím pohybem v prostoru. Vlastní moment hybnosti částice se nazývá spin a značí se 
s, zatímco moment hybnosti související s pohybem částice v prostoru, se označuje jako orbitální 
moment (značí se většinou l). Tato vlastnost elementárních částic má specificky kvantovou povahu a 
nelze ji vysvětlit pomocí klasických mechanických představ (spin nelze vysvětlit např. rotací částice kolem 
vlastní osy!). Při kvantovém popisu částice se spinem musí vlnová funkce určovat nejen 
pravděpodobnost různých poloh jejího výskytu v prostoru, ale i pravděpodobnost různých orientací 
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spinu. Vlnová funkce musí tedy záviset nejen na třech prostorových souřadnicích, ale i na 
spinové proměnné, která udává hodnotu průmětu spinu do určitého směru v prostoru (volí se osa z) 
a nabývá omezený počet diskrétních hodnot. 
  Podobně jako moment hybnosti obecně, i spin je kvantován. Vlastní hodnoty druhé mocniny spinu 
se rovnají s2 = h2. s(s + 1), kde spinové číslo s může být celé (včetně nuly) nebo poločíselné; je 
vnitřní charakteristikou daného druhu částice. Při daném s může průmět spinu nabývat hodnot sz = -s, -

s+1, ...., s-1, s , celkem tedy 2.s + 1 hodnot. V §1.5 "Elementární částice" uvidíme, že se vyskytují dvě 
hlavní skupiny částic podle spinu s: částice s poločíselným spinem (těch je většina - elektrony, 
protony, neutrony, miony atd.) a s celočíselným spinem (fotony, π a K mezony a další).

Kvantová teorie pole 
Kvantovým chováním mikrosvěta jsme se zde zatím zabývali z pohledu kvantové mechaniky 
pohybu mikročástic: hmotným částicím se přiřazují vlny pravděpodobnosti (tvořící pole) a 
řešením příslušných vlnových rovnic se obdrží specifické kvantové vlastnosti pohybu částic, 
zahrnující diskrétní hodnoty energie a dalších fyzikálních veličin. Kvantování tohoto druhu se 
někdy označuje jako "prvotní". 
  Vedle částic je hlavním předmětem přírodovědného popisu fyzikální pole. Fyzikální pole, které je 
nositelem energie, hybnosti a dalších fyzikálních parametrů, stejně jako částice, musí mít v 
mikrosvětě rovněž kvantový charakter. Při kvantovém popisu polí, zvaném někdy druhotné 
kvantování, se naopak pole vyjadřuje pomocí částic - kvant excitací v poli. Přechod od klasické 
ke kvantové teorii pole sestává ze dvou základních etap:

1.  Rovnice pole se převedou na vlnovou rovnici, takže pole v dané oblasti prostoru může být vyjádřeno 
jako superpozice rovinných vln. Tím je pole popsáno diskrétní řadou proměnných - amplitud a 
frekvencí vln, tzv. harmonických oscilátorů pole.

2.  Při vlastní proceduře kvantování se poli přiřazují diskrétní kvanta energie, odpovídající podle 
zákonitostí kvantové mechaniky jednotlivým možným energetickým stavům harmonických 
oscilátorů, na něž bylo pole rozloženo. Přitom tato kvanta energie jsou považována za ty částice, které 
zprostředkovávají interakci zdrojů daného pole.

  Použití této metody kvantování na elektromagnetické pole je základem kvantové elektrodynamiky 
a vede k představě elektromagnetického pole jako souboru částic - fotonů, z nichž každá má energii h.ω 
a hybnost h.ω/c; klidová hmotnost fotonů je nulová, jejich spin (vlastní moment hybnosti) je roven 1 (1 . 
h). Přitom tato elektromagnetická kvanta (fotony) jsou interpretovány jako částice, zprostředkující interakci 
elektricky nabitých částic. 
................ 
.....-doplnit

Feynmanovské kvantování dráhových integrálů 
Na začátku naší letmé exkurze do kvantové fyziky jsme se zmínili, že není nikterak snadné pochopit vnitřní 
příčiny kvantového chování mikrosystémů na základě naší zkušenosti s klasickým chováním makrosvěta. 
Feynmanova formulace kvantové teorie se vyznačuje velmi těsným vztahem ke klasické fyzice *) vyjádřené pomocí 
principu nejmenší akce. V klasické fyzice (mechanice, elektrodynamice, teorii relativity) se mezi daným počátečním x1 
a koncovým x2 stavem vyšetřovaného systému vždy uskuteční pouze takový pohyb, pro nějž je integrál akce S = x1ň

x2L dt 
extremální. Naproti tomu v kvantové fyzice se jak známo uskutečnují i takové procesy, které nevyhovují tomuto principu a 
jsou podle klasické fyziky nemožné - např. tunelový jev (viz níže). 
*) Přechod od klasické fyziky ke kvantové je zde natolik elegantní a přímočarý, že se J.A.Wheeler pomocí tohoto přístupu 
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snažil přesvědčit A.Einsteina, leč bezvýsledně, aby zrevidoval svůj odmítavý postoj ke stochastickým principům kvantové mechaniky. 
  Ve Feynmanově přístupu se rovnoprávně uvažují všechny trajektorie vedoucí z počátečního stavu x1 do konečného stavu 
x2 bez ohledu na to, zda jsou podle klasické fyziky přípustné nebo nikoliv. Jako kdyby se částice při cestě mezi oběma 
stavy pohybovala po každé myšlené trajektorii současně - jedná se o množinu všech virtuálních trajektorií 
("historií"). Vypočítá-li se pro každou trajektorii integrál x1ň

x2L dt, bude pravděpodobnost přechodu soustavy z 

počátečního stavu x1 do koncového stavu x2 dána čtvercem veličiny F(x1,x2) = Σ exp (i/h).[x1ň
x2L dt ], získané jako suma 

vzatá přes všechny trajektorie - součet přes všechny možné "historie". Je evidentní, že největší příspěvek k této sumě dávají 
ty trajektorie, které mají fázový koeficient (i/h)ňLdt téměř stejný (exponenty se sčítají), zatímco pro trajektorie s 
velkými rozdíly v (i/h)ňLdt se exponenty v součtu vzájemně ruší. Nejpravděpodobnější trajektorie (odpovídající 
blízkým hodnotám ňLdt) bude proto klasická trajektorie s extrémním chováním integrálu akce. Pod trajektorií se 
zde rozumí "dráha" v prostoru konfigurací dané soustavy; pokud se jedná o složitou soustavu popsanou velkým 
počtem parametrů, bude to trajektorie v mnoharozměrném prostoru. Feynman ukázal, že tato formulace je 
ekvivalentní obvyklému Schrödingerovu a Heisenbergovu pojetí kvantové mechaniky. Podobně jako u klasického 
principu nejmenší akce se v praxi nehledá bezprostředně extrém integrálu ňLdt, ale odvozují se Lagrangeovy 
pohybové rovnice, ani při použití Feynmanovy metody se přímo nepočítá celková suma přes všechny 
trajektorie. Feynmanova procedura se spíše používá jako prostředek pro odvozování a rozpracování kvantových teorií, jakož 
i jejich fyzikální interpretace. 
..........-doplnit,upravit

Některé neobvyklé a paradoxní důsledky kvantové fyziky 
........ Tunelový jev ........... Schrödingerova kočka ..-doplnit ...... ........Kvantová teleportace ...... atd.

Kvantový tunelový jev 
Jestliže se částice pohybuje v určitém silovém poli, je při pohybu podle klasické fyziky v každém bodě trajektorie 
splněn zákon zachování energie - součtu kinetické enerrgie částice a její potenciální energie v daném poli. 
Zajímavým případem pohybu částice je pohyb v silovém poli, jehož potenciál má tvar potenciálové bariéry - 
v nejjednosušším případě pohybu ve směru osy X na částici působí takové síly, že její potenciální energie Ep je 

všude nulová, s výjimkou oblasti x1<x<x2, kde má hodnotu Ep=Vo. Pokud kinetické energie částice Ekin je menší než výška Vo 

potenciálové bariéry, měla by se podle klasické fyziky částice při pohybu od místa bariéry odrazit a pohybovat se zpět 
proti původnímu směru pohybu - částice není nikdy schopna překonat potenciálovou bariéru. 
  V kvantové mechanice, kde je částice popsána vlnovou funkcí, podle korpuskulárně-vlnového dualismu je 
Broglieho vlnou, však existuje nenulová pravděpodobnost, že vlna "prosákne" bariérou a částice se ocitne na druhé 
straně bariéry. Rozbor vlnové funkce pomocí Schrödongerovy rovnice ukazuje, že rovinná vlna dopadající na stěnu 
bariéry se od ní částečně odráží (a interferuje s původní vlnou) a částečně proniká dovnitř bariéry. Je-li šířka d=x2-x1 

bariéry dostatečně malá ve srovnání s hloubkou proniknutí vlny, dosáhne Broglieova vlna druhé stěny bariéry, 
kde potenciál náhle klesá - vlna vstupuje do volného prostoru a pokračuje ve svém pohybu směrem od bariéry jako 
rovinná vlna. Částice prošla potenciálovou bariérou i tehdy, když energie částice je podle klasické fyziky nedostačující 
na překonání bariéry. Tento efekt se nazývá tunelový jev - částice, která nemá dostatečnou energii (a nemůže 
tudíž "proletět" nad potenciálovou bariérou), může přesto s určitou pravděpodobností proniknout bariérou, jako kdyby v 
ní byl vyvrtán jakýsi skrytý "tunel". 
  Pravděpodobnost w kvantového tunelového průchodu částice s kinetickou energií Ekin potenciálovou bariérou výšky 

Vo (>Ekin) a šířky d je přibližně rovna 

             w ≈ exp(-2d.√[2m.(Vo-Ekin)/h2]. 

Tato pravděpodobnost exponenciálně klesá s šířkou d potenciálové bariéry. Tunelový jev, který je typicky 
kvantově-mechanický jev spojený s vlnovými vlastnostmi částic, se výrazně uplatňuje v řadě jevů mikrosvěta - v atomech 
i atomových jádrech (např. v radioaktivitě alfa), v elektrických jevech ve vodičích a polovodičích.

Kvantová teleportace 
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Zajímavým a pro klasickou fyziku zcela překvapivým důsledkem principiální nelokálnosti 
kvantového popisu částic pomocí vlnových funkcí je jev zvaný kvantová teleportace. Spočívá v tom, 
že dvě částice, jejichž kvantový stav je "provázán" původně společnou vlnovou funkcí, zůstávají v 
jistém smyslu spojeny i nadále, a to i na libovolně velkou vzdálenost: změní-li se stav jedné z 
provázaných částic, dojde i ke změně stavu druhé částice, a to okamžitě - dojde k jakési 
"teleportaci" informace *). 
*) Výraz "teleportace" (vskytující se často ve vědecko-fantastické literatuře) označuje proces, kdy je daný předmět (ve sci-
fi dokonce i osoba) na jednom místě rozebrán a analyzován, získané kompletní informace o jeho stavbě se přenesou na 
jiné vzdálené místo, kde se pak pomocí těchto informací vytvoří (rekonstruuje) přesná kopie původního objektu. Tato 
kopie se přitom nevytvoří z původní hmoty, ale z částic stejného druhu (např. atomů), které jsou sestaveny do 
stejné struktury, jakou měl původní objekt - nejedná se o přenos hmoty (látky), ale o přenos informace. 
  Jak bylo výše uvedeno, evoluce kvantového systému je popsána vlnovou funkcí. Je to vlna šířící 
se prostorem, přičemž objekt ("částice") se "vyskytuje", v nelokálním smyslu, všude na čele této vlny. 
Při interakci objektu s jiným kvantovým objektem či s měřícím přístrojem dochází ke "kolapsu 
vlnové funkce", přičemž se objekt dočasně lokalizuje a může být popsán částicově. Kolaps vlnové 
funkce přitom probíhá nelokálně - vlnová funkce vymizí náhle z celého prostoru. 
  Podle obvyklé tzv. Kodaňské interpretace kvantové mechaniky se vyšetřovaný systém skládá 
ze samotných kvantovaných objektů a z klasických měřících přístrojů či pozorovatelů. Kolaps 
vlnové funkce lokalizuje informaci, kterou pozorovatel získal měřením. ........ 
................. 
  Máme-li dvojici prostorově oddělených kvantových subsystémů, které tvoří součást jediného systému, 
jsou tyto podsystémy vzájemně vázány přes společnou původní vlnovou funkci. Změření 
(interakce) jednoho takto vázaného subsystému nutí druhý vázaný subsystém okamžitě přejít 
do odpovídajícího (komplementárního) stavu, bez ohledu na prostoročasovou vzdálenost. Tento jev 
se označuje jako EPR-nelokalita (Einsteinova-Podolského-Rosenova), dříve jako EPR-paradox *). 
*) Jeví se paradoxní, že bez přítomnosti výměnných (zprostředkujících) částic či polí lze ovlivňovat částici, která je třebas 
na opačném konci vesmíru! Podle klasické speciální teorie relativity lze očekávat, že v kauzálním kontaktu mohou být 
jen místa, mezi nimiž je prostoročasové spojení omezené rychlostí světla. Kvantová mechanika však svou 
nelokálností vlnových funkcí tento kauzální požadavek relativistické fyziky může v určitém smyslu porušovat 
(aspoň dočasně). Nyní se to již za paradoxní většinou nepovažuje - viz níže. 
  Vzájemné nelokální provázání či "propletení" kvantových stavů se anglicky označuje jako entanglement. 
Je to kvantový stav systému dvou či více částic, v němž nemá smysl mluvit o stavech jednotlivých složek 
- nelze změřit stav jedné částice, aniž bychom ovlivnili druhou. Typickým příkladem 
"entanglovaných" částic je dvojice fotonů vznikajících současně při určitém kvantovém procesu. Může to 
být dvojice fotonů záření γ vznikající při anihilaci částice a antičástice (viz §1.2 a 1.5). Kvantově 
propletené fotony též vznikají v nelineárních optických krystalech při dopadu 
koherentního monochromatického záření z laseru, kdy některé dopadající fotony se při interakci 
"rozdvojí" na dva vázané fotony s nižší energií, jejichž polarizace jsou vzájemně komplementární. 
  Kvantově provázaných (entanglovaných) částic lze v principu využít k teleportaci informace o stavu 
další částice, která vstoupí do interakce s jednou z nich. Byl navržen následující nepřímý 
mechanismus (obr.1.1.3):
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Obr.1.1.3. Zjednodušený princip uspořádání pro kvantovou teleportaci.

Mějme pozorovatele O1 (odesílatele) a pozorovatele O2 (příjemce). V místě pozorovatele O1 vytvoříme 
dvojici entanglovaných částic A a B tak, že částice A zůstává v místě O1 a částice B je vyslána k pozorovateli O2. 
Pozorovatel O1 pak provede interakci částice A s třetí částicí C nesoucí informaci (stav) jež má být teleportována; 
změří výsledné stavy částice A a C po interakci. Původní stav částice C se přitom vymaže, ale díky entanglementu se 
tato informace objeví (v zakódované formě) na vzdálené částici B, jejíž stav B´ změří pozorovatel O2. K tomu, 
aby pozorovatel O2 správně stanovil původní stav částice C který byl v místě O1, musí se pozorovatel O1 spojit s 
pozorovatelem O2 pomocí klasického (nekvantového, kauzálního) komunikačního kanálu (např. 
elektromagnetickým signálem) a sdělit mu, jaký výsledek stavů částice A a C po interakci naměřil. Pozorovatel O2 
pak zkonfrontuje výsledek svého měření stavu částice B s údaji sdělenými pozorovatelem O1 (pomocí nich 
provede dekódování svého výsledku metodou lineárních transformací typu rotací ve vektorové bázi ...), přičemž 
konečným výsledkem je stanovení (rekonstrukce) původního stavu částice C v místě O1 - odpovídá to teleportaci této 
informace. 
Pro uskutečnění kvantové teleportace je tedy zapotřebí jak nelokální kanál entanglovaných částic, tak normální 
(kauzální) komunikační kanál. Jen tak lze teleportovanou informaci dekódovat. Právě tato nutnost klasické 
komunikace efektivně znemožňuje posílat informace nadsvětelnou rychlostí. Kvantová teleportace tedy 
neporušuje principy kauzality speciální teorie relativity. 
  Proces kvantové teleportace v jeho dosavadním chápání může fungovat jen v rámci elementárních 
částic a nelze jej použít pro teleportaci makroskopických objektů. Není znám žádný způsob, jak 
by soustava kvantově vázaných stavů mohla cíleným způsobem interagovat s makroskopickým 
objektem. Navíc tato metoda přenáší jen hodnotu jedné pozorovatelné veličiny, nikoli kompletní 
kvantový stav. 
  Kvantová teleportace polarizačního stavu fotonu byla poprve experimentálně uskutečněna v r.1997 
v laboratoři kvantové optiky a spektrometrie v Innsbrucku. Později byla kvantová teleportace 
provedena na excitovaných stavech iontů vápníku 40Ca+ (rovněž v Innsbrucku) a berylia 9Be+ (v 
Národním institutu pro standardy a techologie v USA). 
  Na zmíněné pozoruhodné kvantové vlastnosti se v poslední době "vrhli" odborníci v oblasti 
informatiky, kybernetiky a počítačů, kteří je přeformulovali do své digitální terminologie a začali 
pracovat na možnostech praktické aplikace v této oblasti. Zavedli pojem kvantový bit neboli 
qubit (quantum bit) jakožto kvantovou verzi bitu - digitální jednotky informace. Zatímco klasický bit 
je buď ve stavu |0> nebo |1>, qubit zahrnuje navíc i všechny superpozice těchto stavů. Konkrétní hodnotu 
|0> nebo |1> nabývá teprve v okamžiku měření (interakce). 
  Aplikace zákonitostí kvantové teleportace v informatice a počítačové technice slibují lákavé 
možnosti dokonalé kvantové kryptografie (ochrana přenášených dat pomocí kvantových klíčů) 
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a především kvantových počítačů, v nichž kvantová teleportace by mohla představovat řízený 
přenos informací mezi qubity (tvořené např. excitovanými ionty) - tvořit jakési "kvantové dráty" 
pro komunikaci mezi různými částmi počítače i na velké vzdálenosti.

Atomová struktura hmoty 
Otázka stavby a složení hmoty je jednou z nejzákladnějších a nejdůležitějších otázek, které lidé kladou 
přírodě - spolu s otázkami o původu, velikosti a stavbě vesmíru, či otázkami vzniku života. V 
dřívějších dobách, kdy lidé neměli prostředky k hlubšímu nahlédnutí do mikroskopických rozměrů 
nitra hmoty, nebylo nikterak snadné činit jakákoli věrohodná tvrzení o neviditelné mikrostruktuře 
hmoty. Učenci se proto uchylovali k různým domněnkám a hypotézám, tvořených podle analogií s tím, co 
pouhým okem vidět bylo. 
V tomto kontextu vyvstávala zásadní otázka: má hmota spojitou či zrnitou strukturu? Jinými slovy: 
je hmota neomezeně dělitelná na stále menší a menší částečky, nebo při tomto dělení nakonec 
narazíme na nejmenší, již dále nedělitelné izolované částečky? 
Spletitý historický vývoj koncepce atomů 
Příznivcem této druhé možnosti nejmenších již nedělitelných částeček byl řecký antický filosof Démokritos (5.stol.př.n.
l., navázal částečně na názory svého učitele Leukippose Milétského), který argumentoval tím, že kdyby látka 
byla neomezeně dělitelná, nezůstalo by nakonec nic, co by neslo vlastnosti látky. Proto každá látka musí být složena 
z nedělitelných částeček, které jsou nositeli vlastností této látky. Tyto nejmenší nedělitelné částečky nazval "atomos" - 
řec. "nedělitelný". 
Pozn.: Bylo by naprostým nedorozuměním považovat Démokrita za objevitele atomů či za tvůrce atomové teorie! Démokritos 
o skutečných atomech nic nevěděl, jeho názor byl jen jednou z mnoha spekulativních hypotéz, vzájemně rovnocenných na 
tehdejší úrovni poznání. Mimochodem, zmíněná filosofická argumentace by nyní již neobstála. Víme totiž, že narůstáním kvantity, 
či kombinací více kvantit může vznikat nová kvalita. Vlastnosti systému vznikají až kombinací vlastností jeho dílčích složek. A stejné 
je to u látek. Konkrétní látka nemusí mít žádného elementárního nositele svých vlastností - tyto vlastnosti vznikají "sestrojením" látky 
z částic, které samotné mají úplně jiné vlastnosti. 
  Představa atomů upadla na dlouhou dobu v zapomění. Teprve od přelomu 17. a 18.stol. se opět začala 
objevovat představa o základních stavebních částicích látek (Descartes, Hook) v souvislosti se zkoumáním chování 
látek, především plynů (závislost tlaku na objemu plynu). Od 18.stol., postupným oprošťováním od 
dřívějších alchymistických pověr a předsudků, vznikala chemie jako samostatný vědní obor. Řadou pokusů dospěli R.Boyl 
a A.L.Lavoisier k pojmu chemického prvku jako látky, kterou již nelze rozložit na dvě či více jiných látek. Při 
chemických pokusech byly zjišťovány důležité zákonitosti chemických dějů: 
- Zákon zachování hmotnosti a energie látek do reakce vstupujících a výsledných reakčních produktů v 
uzavřené soustavě (M.V.Lomonosov r.1748, A.L.Lavoisier r.1774); 
- Zákon stálých poměrů slučovacích (J.L.Proust a J.Dalton r.1799), zákon násobných poměrů slučovacích (J.
Dalton r.1802) a zákon stálých poměrů objemových (Gay-Lussac r.1805) při reakcích v plynném skupenství. 
  Tyto zákony se staly experimentálními podklady pro vyjasnění otázky vnitřní struktury prvků. Přirozené vysvětlení 
všech těchto důležitých zákonitostí podal v r.1808 J.Dalton ve své atomové hypotéze, podle níž je každý prvek složen 
z velkého počtu navzájem identických atomů, nedělitelných částic vyznačujících se určitou charakteristickou hmotností 
a dalšími vlastnostmi. Atomy téhož prvku jsou stejné, atomy různých prvků se liší hmotnostmi a dalšími 
"chemickými" vlastnostmi. Tyto atomy jsou základní nedělitelnou stavební jednotku hmoty, která se 
zúčastňuje chemických reakcí - slučování prvků spočívá ve spojování dvou či několika atomů. Zákon zachování 
hmotnosti při chemických reakcích je v této koncepci vnějším projevem nezničitelnosti (a též "nevytvořitelnosti") 
atomů. Nový vázaný celek, vzniklý sloučením celistvého počtu atomů, byl nazván molekula (název pochází od A.
Avogadra z r.1811, který též zjistil první vztahy mezi molekulovým, váhovým a objemovým množstvím látek). 
Pozn.: Nyní víme, že zákon zachování hmotnosti a slučovací poměry se nepatrně liší od ideálních hodnot. Je to v souvislosti 
se vztahem ekvivalence hmotnosti a energie E = m.c2 dáno vazbovou energií reakce, hmotnostní defektem atomů a jader, 
rozdílem hmotnosti protonu a neutronu. Tyto aspekty budou na příslušných místech rozebírány níže. 
  V r.1869 se D.I.Mendělejev systematicky zabýval chemickými vlastnostmi různých prvků. Zjistil, že chemické 
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vlastnosti prvků periodicky závisejí na jejich relativní atomové hmotnosti (atomové váze). Navrhl uspořádat prvky 
do tabulky, v seřazení podle stoupající atomové váhy do vodorovných řad (tvořících periody) tak, aby se prvky 
podobných vlastností dostaly pod sebe. Definitivní vysvětlení této Mendělejevovy periodické tabulky prvků umožnil 
až rozvoj fyziky atomů - viz níže "Obsazování a konfigurace energetických hladin atomů".

  Na přelomu 19. a 20.stol., kdy se nashromáždilo dostatečné množství experimentálních údajů z oblasti 
chemie a fyziky, se tedy dospělo k poznání, že čisté prvky jsou složeny z "nedělitelných" 
základních částeček - atomů (ty jsou nositeli jejich vlastností), které se mohou spojovat (slučovat) 
v molekuly u sloučenin. Další experimenty na počátku 20.stol. ukázaly, že atom není 
nedělitelnou (nestrukturovanou) elementární částečkou, nýbrž má svoji složitou 
elektricko-mechanickou strukturu. Z hlediska stavby hmoty nejsou atomy těmi posledními, 
nejmenšími a nejzákladnějšími částicemi látky, ale jen jednou z důležitých hierarchických jednotek 
struktury látek.

Struktura atomů 
I když tedy fyzika a chemie v průběhu 19.století stále přesvědčivěji ukazovaly, že látky se skládají z atomů a 
molekul, o povaze a stavbě samotných atomů se do konce 19.stol. prakticky nic nevědělo. Že 
chemické sloučeniny mají hodně společného s jevy elektrickými ukázaly již pokusy s 
elektrolýzou, provedené M.Faradayem v r.1836. Prvním významným průnikem do struktury atomu 
byl objev elektronu, učiněný v r.1895 J.J.Thomsonem při studiu elektrických výbojů v plynech*) a zjištění, 
že všechny atomy obsahují elektrony. 
*) Elektrické výboje ve zředěných plynech se prováděly ve skleněných baňkách se zatavenými elektrodami, 
tzv. katodových trubicích, při napětích cca 1000V a vyšších. V r.1880 W.Crookes zjistil, že při dostatečném zředění 
plynu vycházejí ze směru od záporné elektrody tzv. katodové paprsky, způsobující světélkování baňky v místech 
ležících naproti katodě. Thomson studoval vychylování těchto katodových paprsků v elektrickém a magnetickém 
poli přičemž zjistil, že katodové paprsky jsou tvořeny velmi lehkými záporně nabitými částečkami, jejichž náboj 
odpovídal elementárnímu elektrickému náboji (přibližně zjištěnému z Faradayových zákonů elektrolýzy a 
později upřesněnému pokusy Millikanovými). Tím objevil první elementární částice mikrosvěta - elektrony - a 
odhalil korpuskulární podstatu katodových paprsků, které jsou tvořeny proudem rychle letících elektronů. Název 
elektron pochází od G.J.Stoneye, který se v r.1891 zabýval Faradayovými zákony elektrolýzy v souvislosti s 
Daltovou atomovou představou a přišel k závěru, že elektrické náboje potřebné k vyloučení jednotlivých druhů atomů 
jsou celistvými násobky určitého malého základního, elementárního náboje, představujícího jakési "atomy" 
elektřiny (elektřina byla do té doby považována za nějaké spojité "fluidum"). 
  Elektrony mají záporný elektrický náboj a jsou více než 1000-krát lehčí než elektricky neutrální atomy. 
Každý atom musí tudíž obsahovat dostatečné množství kladně nabité hmoty k vyrovnání 
záporného náboje jeho elektronů, přičemž tato kladně nabitá složka představuje téměř 
veškerou hmotnost atomu. Na základě těchto zjištění navrhl J.J.Thomson v r.1898 představu, podle níž jsou 
atomy miniaturní homogenní koule kladně nabité hmoty, do níž jsou vnořeny elektrony - obr.1.1.4 
vlevo. Tento Thomsonův model atomu se nazýval též "pudinkový model", podle své podobnosti 
s anglickým pudinkem se zapečenými rozinkami.
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Obr.1.1.4. K vývoji představ o struktuře atomů. 

Vlevo: Thomsonův "pudinkový" model atomu. Uprostřed: Ruthefordovo experimentální uspořádání rozptylu α-
částic kovovou fólií. Vpravo: Rozdílnost rozptylu α-částic atomy pro případ Thomsonova modelu a modelu atomu s jádrem.

  Detailnějšího experimentálního průzkumu struktury atomů se ujal E.Rutheford, který se svými 
spolupracovníky Geigerem a Marsdenem provedli v r.1911 důležitý experiment s rozptylem částic a 
(o max. energii 7,7MeV, emitovaných přírodním radionuklidem 226Ra a jeho rozpadovými produkty, především 
poloniem) při jejich průchodu tenkou zlatou fólií (tloušťky cca 3.10-4mm, což odpovídá kolem 104 atomových 
vrstev) - obr.1.1.4 uprostřed; částice alfa po průchodu a rozptylu fólií jsou označeny α'. Tyto částice 
sledovali Rutheford se spolupracovníky vizuálně podle záblesků ve scintilační vrstvě (sirník zinečnatý), 
kterou byla baňka, obklopující ozařovanou fólii, zevnitř potažena.  
  Podle Thomsonova modelu atomu se očekávalo, že těžké a rychlé částice alfa snadno "prostřelí" 
tenkou zlatou fólii - projdou fólií buď přímo, nebo jen s malým rozptylem (obr.1.1.4 vpravo 
nahoře); rovnoměrné řídké rozložení náboje a hmoty uvnitř atomu způsobuje při průchodu těžkých 
částic α jen slabé elektrické síly. Prošlé částice alfa by pak měly zanechat své světelné stopy jen na 
malé plošce na zadní straně baňky, v přímém směru od zářiče. 
  Experiment však ukázal, že řada částic α' se rozptýlila o velký úhel, některé byly dokonce odraženy 
do opačného směru - obr.1.1.4 uprostřed *). Aby se těžké částice alfa (jsou více než 7000-krát těžší 
než elektron), pohybující se vysokou rychlostí (téměř 2.107m/s), takto rozptýlily, musely na ně uvnitř 
atomů působit velké síly, což by nebylo možné u Thomsonova modelu s poměrně lehkou, řídce 
rozptýlenou kladnou hmotou v níž jsou vnořeny lehké elektrony. I když většina částic alfa snadno pronikla 
okrajovými částmi atomů, některé z nich se musely odrazit od "něčeho" malého, těžkého a kladně nabitého 
uvnitř atomu. 
*) Většina záblesků se sice podle očekávání objevila na zadní straně baňky v přímém směru od zářiče, což 
odpovídalo průletu částic alfa "mezerami" mezi atomy, daleko od jader. Částice prolétající vnitřní částí atomů zlata 
však jevily značné úhly odklonu. 
  K objasnění těchto experimentálních výsledků Rutheford opustil Thomsonův model a navrhl obraz 
atomu složeného z velice drobného jádra (menšího než desetitisícina průměru celého atomu), v němž je 
soustředěn kladný náboj a téměř veškerá hmotnost atomu, a z elektronů nacházejících se v 
určité (relativně poměrně velké) vzdálenosti od jádra. Právě v okolí tohoto extrémně malého, těžkého 
a kladně nabitého jádra, kolem něhož podle Coulombova zákona panují velmi vysoké 
intenzity elektrického pole, dochází k účinnému rozptylu těch α-částic, které prolétají těsně kolem 
jádra (obr.1.1.4 vpravo dole). 
  Elektrony v tomto Ruthefordově modelu atomu však nemohou být v klidu, protože by je 
elektrostatická síla přitáhla k jádru a atom by zkolaboval - musejí se pohybovat (obíhat) kolem jádra po 
takových drahách, kde elektrická přitažlivá síla je vyvážena odstředivou silou oběhu, analogicky jako 
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je tomu u planet ve sluneční soustavě.

Planetární model atomu 
E.Rutheford tedy na základě výše zmíněných experimentů s rozptylem α-částic při jejich průchodu 
tenkými kovovými fóliemi sestavil první realistický model atomu - nyní všeobecně známý 
planetární model, podle něhož se atom skládá z kladně nabitého jádra, kolem něhož obíhají záporně 
nabité elektrony (obr.1.1.5). Přitažlivá elektrická síla, působící podle Coulombova zákona mezi 
zápornými elektrony a kladným jádrem, je vyrovnávána odstředivou silou vznikající při kruhovém 
oběhu elektronů. 
  Pro pohyb elektronu s nábojem -e a hmotností me v elektrickém Coulombovském poli jádra s nábojem +Z.e (Z je 

atomové číslo, nyní nazývané protonové - viz níže "Atomové jádro") platí podle 2.Newtonova zákona síly a 
Coulombova zákona elektrostatiky pohybová rovnice  
        me.d2r/dt2 = F = -(1/4πεo).(Ze2/r2).ro,  

kde r je polohový vektor od jádra do místa elektronu, r je okamžitá vzdálenost elektronu od jádra, ro je jednotkový 
radius-vektor směřující od jádra k elektronu. Jádro se přitom považuje za nehybné a nekonečně těžké ve srovnání 
s hmotností elektronu me. Tato pohybová rovnice vyjadřuje pohyb elektronu v centrálním poli jádra po 

Kepplerových dráhách (obecně elipsa, hyperbola, parabola), podobně jako je tomu u pohybu planet v centrálním 
gravitačním poli (podrobný matematický rozbor je v §1.2 "Newtonův gravitační zákon" monografie "Gravitace, černé 
díry a fyzika prostoročasu"). V nejjednodušším případě kruhové dráhy poloměru r dostáváme jednoduchou 
pohybovou rovnici  
        me.v2/r = (1/4πεo).Ze2/r2, 

udávající oběhovou rychlost v elektronu v závislosti na poloměru oběhu r. Tuto základní rovnici planetárního 
modelu atomu můžeme též jednoduše získat jako podmínku rovnováhy odstředivé síly me.v2/r, působící na elektron 

při kruhovém pohybu, a přitažlivé elektrické síly (1/4πεo).Ze2/r2 jádra podle Coulombova zákona. 

  Původní planetární model však měl nedostatek v tom, že byl v rozporu s klasickou 
elektrodynamikou: Podle Maxwellových rovnic elektrodynamiky každý elektrický náboj, pohybující se 
se zrychlením, vyzařuje elektromagnetické vlny. Takže každý elektron obíhající kolem jádra (kruhový pohyb je 
nerovnoměrný - mění se směr vektoru rychlosti - dostředivé zrychlení) by měl vytvářet periodicky 
proměnné elektromagnetické pole, které by se projevovalo vyzařováním elektromagnetických 
vln, odnášejících kinetickou energii obíhajícího elektronu - viz §1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy 
rovnice.", Larmorův vzorec (1.61'), monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". Takto brzděný elektron 
by ve spirále obíhal a klesal stále blíže a blíže k jádru, intenzita a frekvence (rovná frekvenci kruhového 
pohybu elektronu) vyzařování by se zvyšovala, až by elektron nakonec dopadl na jádro *). Takový 
"elektrický kolaps" planetárního atomu by přitom proběhl velmi rychle, asi za 10-10 sekundy pro 
atom vodíku.  
*) Dosazením do zmíněného Larmorova vyzařovacího vzorce -(dE/dt) = (2/3).(1/4πεo).q2a2/c3 náboje elektronu q=e 

a zrychlení jeho kruhového pohybu a = v2/r = (1/4πεo)Ze2/mer2 dostaneme pro časovou změnu poloměru oběhu 

r (zmenšování r, klesání po spirále) diferenciální vztah dr/dt = -(4/3).(1/4πεo).(Ze4/me
2c3r2). Integrací jeho inverzního 

tvaru od r(t=0) = rat - původní poloměr atomu rat ≈ 10-10m ve výchozím čase t=0, do r(t=tcol) = rnuc - dopad na 

jádro poloměru rnuc ≈ 10-14m, dostaneme pro čas kolapsu tcol hodnotu tcol = (4π2εo
2me

2c3/Ze4).(rat
3 - rnuc

3) ≈ 10-10/Z [sec]. 

  Nic takového ovšem naštěstí nepozorujeme - atomy zde existují a jsou stabilní! Kromě toho by atomy 
s elektrony na nejrůznějších oběžných drahách vysílaly spojitě různé frekvence 
elektromagnetického záření, což je v rozporu s experimentálně pozorovanými nespojitými spektry záření 
atomů, složenými z jednotlivých spektrálních čar o přesně daných vlnových délkách (frekvencích 
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a energiích), charakteristických pro různé atomy (viz níže "Záření atomů").

Obr.1.1.5. Schématické znázornění stavby 
atomu. 
Podle Bohrova modelu obíhají elektrony 
kolem jádra pouze po kvantovaných 
diskrétních dráhách, na nichž nevyzařují. Při 
přeskoku elektronu z vyšší na nižší dráhu se 
příslušný rozdíl energií vyzáří jako kvantum 
(foton) elektromagnetického záření.

Bohrův kvantový model atomu 
Zmíněný vážný nedostatek planetárního modelu atomu napravil r.1913 dánský fyzik Niels Bohr, který 
na základě experimentálních poznatků a v duchu idejí tehdy vznikající kvantové mechaniky doplnil 
původní planetární model atomu o tři důležité postuláty:

■     1.Bohrův postulát: 
Elektron nemůže kolem jádra obíhat po libovolných drahách, ale pouze po pevně daných 
(kvantovaných) drahách s přesně určenými diskrétními hodnotami poloměru. Existuje základní 
stav atomu - stabilní stav atomu s nejmenším poloměrem oběhu a nejnižší možnou energií. 
Podle výše zmíněných zákonitostí kvantové mechaniky lze toto výběrové pravidlo formulovat takto: Moment 
hybnosti obíhajícího elektronu nemůže nabývat libovolných hodnot, ale pouze takových hodnot, které jsou 
celistvými násobky čísla h/2π.

■     2.Bohrův postulát: 
Takové dráhy (elektronové orbity) jsou stacionární a elektron při oběhu na nich nevyzařuje 
elektromagnetické vlny.

■     3.Bohrův postulát: 
Pouze při přechodu z vyšší dráhy na nižší se vyzáří kvantum elektromagnetického vlnění (foton) 
odnášející rozdíl energií mezi oběma drahami.

  Planetární model, doplněný těmito třemi postuláty, představuje proslulý Bohrův model atomu, 
který úspěšně vysvětluje nejdůležitější kvantové vlastnosti stavby atomu, m.j. diskrétní (nespojitá) 
čárová spektra záření vysílaného atomy (viz níže). Bohrův model si svou platnost zachoval dodnes 
(s příslušnými modifikacemi zmíněnými níže).

Atom a planetární soustava: podobnosti a rozdíly 
Po zjištění skutečnosti, že atom je systémem kladně nabitého jádra a záporně nabitých elektronů vázaných 
elektrickou silou, se inspirací pro vyjasnění struktury tohoto systému stala již dobře prozkoumaná Sluneční 
soustava, vázaná gravitační silou. Je zde zjevná analogie ve třech bodech:

�●     Elektrická i gravitační síla klesá s druhou mocninou vzdálenosti;
�●     Přitažlivá gravitační síla i přitažlivá elektrická síla (mezi náboji opačného znaménka) může být ve vakuu trvale 
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kompenzována odstředivou silou při oběžném pohybu;
�●     Pro pohyb v centrálním gravitačním i elektrickém poli platí tytéž Keplerovy zákony.

Na základě těchto analogií vznikl Ruthefordův planetární model atomu. Mezi planetární soustavou a atomem jsou však 
i zásadní rozdíly:

�●     Rozdíl ve vlastnostech a síle elektrických a gravitačních sil. Zatímco oběžné dráhy planet jsou dlouhodobě stabilní *), 
při oběžném pohybu elektronu v atomu podle Maxwellovy elektrodynamiky dochází k intenzívnímu vyzařování 
elektromagnetických vln, rychle odnášejících kinetickou energii oběhu. 
*) Podle obecné teorie relativity sice i při oběhu planet jsou vyzařovány gravitační vlny, avšak jejich energie je zcela 
zanedbatelná a neovlivňuje oběžné dráhy během mnoha miliónů let.

�●     Obrovský rozdíl ve velikosti a hmotnosti. Planetární systém (hmotnosti ≈1030kg, průměr ≈108km) lze plně popsat 
Newtonovou klasickou mechanikou, zatímco atom (průměr ≈10-8cm) je typicky kvantovým systémem.

  Tyto rozdílnosti si vynutily výše uvedenou Bohrovu modifikaci planetárního modelu atomu. Přesto se ale při 
některých názorných kvalitativních úvahách planetární představa atomu dosud užívá. 
  Jedním z hlavních rozdílů mezi klasickým elektro-mechanickým a kvantovým chápáním atomů je mechanismus 
záření atomů. Záření z atomů není vyzařováno plynule, ale po kvantech a frekvence záření f není dána 
frekvencí periodického oběhu elektronů, ale energetickým rozdílem E stacionárních orbit elektromů, v kombinaci 
se vztahem E = h.f mezi energií elektromagnetického kvanta (fotonu) a frekvencí f příslušné elektromagnetické vlny 
(srov. výše uvedený "Korpuskulárně-vlnový dualismus").

Proč nezáří? - vlnový mechanismus kvantování 
Mechanismus kvantování v Bohrově modelu atomu lze nejnázorněji pochopit pomocí představy 
o korpuskulárně-vlnovém chování elektronu při jeho pohybu na oběžné dráze kolem atomového 
jádra. Budeme nejdříve uvažovat nejjednodušší případ - atom vodíku. 
  Z korpuskulárního hlediska na elektron o hmotnosti me a náboji -e, obíhající kolem protonu o náboji 

+e po kruhové dráze poloměru r rychlostí v, působí odstředivá síla FC= mev2/r a Coulombovská 

přitažlivá elektrostatická síla FE= (1/4πεo).e2/r2. Podmínka rovnováhy (stability) dráhy pak je FC=FE, tj. mev2/

r = (1/4πεo).e2/r2, z čehož pro poloměr dráhy a oběžnou rychlost elektronu plynou vztahy

  e2                                e 
r = ---------------- ,     v = ----------------- . 

  4πεomev2                   √(4πεomer)

  Z vlnového hlediska je možno obíhající elektron považovat za vlnu, jejíž Broglieho vlnová délka je λ = 
h/mev. Aby takováto "elektronová vlna" mohla trvale a plynule obíhat po dráze poloměru r, musí se na 

tuto dráhu "směstnat" celistvý počet vlnových délek λ elektronu, tj. buď jedna úplná Broglieova 
elektronová vlna λ, nebo 2 vlnové délky/obvod, 3λ/obvod, 4λ/obvod atd. - obr.1.1... Jen tehdy 
všechny vlny na sebe hladce navazují podél obvodu dráhy. Pokud by podél dráhy vznikl necelý 
počet vlnových délek (obr.1.1.6 dole), dráha nebude stabilní, dojde k diskontinuitě a rušivé interferenci, 
která se zformuje do kvanta elektromagnetického záření - vyzáří se foton, který odnese příslušné 
množství energie a elektron přejde na nejbližší stabilní dráhu s celočíselným počtem Broglieho 
vlnových délek.
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Obr.1.1.6. Elektron obíhá kolem jádra po stabilní dráze neomezeně dlouho a bez vyzařování, pokud jeho dráha 

obsahuje celočíselný počet n Broglieho vlnových délek elektronu. Dole: Při necelistvém počtu vlnových délek je 
dráha nestabilní - dochází k vyzáření fotonu a elektron přejde na stabilní dráhu s celočíselným počtem vlnových délek.

Kruhová dráha poloměru r má obvod 2πr, takže podmínka pro stabilitu dráhy zní  
                2π rn = n . λ , n = 1,2,3,4, ....., 

kde rn označuje poloměr dráhy jež obsahuje n vlnových délek λ = h/mev. Dosazením za oběžnou rychlost 

z planetárního modelu v = e/√(4πεomer) dostáváme, že stabilní jsou jen ty elektronové dráhy, 

jejichž poloměr je dán vztahem

           h2 εo                                

rn = n2 ------------ ,    n = 1,2,3, ..... . 

  π me e2                      

Celé číslo n se nazývá hlavní kvantové číslo a určuje nejen pořadí "dovolené" kvantové dráhy, ale 
také energii elektronu na dané kvantové dráze: 
Celková energie E elektronu na oběžné dráze je dána součtem jeho kinetické energie Ek= (1/2)mev2 

a potenciální energie Ep = -e2/(4πεor) v Coulombově elektrickém poli jádra (bod nulového potenciálu volíme 

v nekonečnu; znaménko "-" značí, že síla působící na elektron je přitažlivá). Tedy E = Ek + Ep = mev2/2 - e2/(4πεor), 

což po dosazení v = e/√(4πεomer) dává E = e2/(8πεor). Pro dovolené dráhy orbitálního poloměru rn 

pak vycházejí diskrétní hodnoty energie En :

             me e4        1                            

En  =  − ----------  .  ---- ,    n = 1,2,3, ..... , 

    8εο h2       n2                   
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které se označují jako energetické hladiny či slupky. Tyto hladiny jsou všechny záporné (souvisí to s tím, že 
jsme potenciál elektrostatického pole zvolili nulový v nekonečnu), což značí, že kinetická energie elektronu 
na kvantové dráze nestačí k tomu, aby se elektron vyprostil z přitažlivé síly jádra a unikl z atomu. 
Absolutní hodnota energie elektronu |En| udává práci (energii), kterou bychom museli elektronu 

dodat, abychom jej přenesli z dané kvantové dráhy n do nekonečna, tj. vyprostili z přitažlivosti jádra, 
čili uvolnili jej z atomu. 
   Obíhá-li elektron na nejnižší kvantové dráze n=1, říkáme že je v základním (nevzbuzeném) 
stavu. Přechod na vyšší kvantovou dráhu je možný jen dodáním energie - vzbuzením neboli 
excitací atomu, k němuž může dojít buď absorbcí fotonu, nebo působením Coulombových elektrických 
sil při průletu nabité částice či nárazu dalšího atomu (při vyšší teplotě). Při přechodu z této 
vyšší energetické hladiny n na nižší energetickou hladinu n-1, tj. při deexcitaci, se energetický 
rozdíl vyzáří ve formě kvanta (fotonu) elektromagnetického vlnění o energii E = En-1-En a vlnové délce ..... 

Je-li elektronu dodána energie vyšší než vazbová |En|, uvolní se elektron z pole jádra a vyletí ven - dojde 

k ionizaci atomu.

Zdokonalený Bohrův model; kvantová čísla 
Původní Bohrův model se vztahoval na atom vodíku a uvažoval jen kruhové orbity elektronů. 
Se zdokonalováním experimentálních spektrometrických metod se ukázalo, že spektrální čáry 
atomů nejsou jednoduché, ale dvojité i vícenásobné - spektra vykazují jemnou strukturu. Pro 
vysvětlení této jemné struktury Bohrovi následovníci, zvláště A.Somerfeld, doplnili a zdokonalili původní 
Bohrův model atomu. 
   Vedle kruhových drah byly navrženy i eliptické dráhy elektronů s delší (hlavní) poloosou danou 
hlavním kvantovým číslem n, přičemž vedlejší (kratší) poloosa je charakterizována druhým kvantovým 
číslem l, které může nabývat diskrétních hodnot z rozmezí 0 Ł l Ł n-1. Toto kvantové číslo l, 
dříve označované jako vedlejší kvantové číslo, se nyní nazývá orbitální kvantové číslo a určuje 
velikost momentu hybnosti Ml elektronu na dané dráze (orbitu). Kvantově mechanický rozbor dává 

pro moment hybnosti kvantové hodnoty: 
              Ml  =   (h/2π) . √[l(l-1)] ,  l = 0, 1 ,2, ......, n-1. 

Duplicita a jemná struktura spektrálních čar se pak dá vysvětlit přechody mezi energetickými hladinami 
s různým kvantovým číslem n na různé podhladiny lišící se hodnotou l, na níž celková energie E závisí 
jen málo. 
   Elektron obíhající rychlostí v po kruhové dráze poloměru r představuje z elektrického hlediska 
miniaturní proudovou smyčku protékanou elektrickým proudem I = e.v/2πr (v/2πr udává, kolikrát 
prošel elektron s nábojem e daným bodem dráhy za jednotku času). Tato proudová smyčka vzbuzuje 
magnetické pole a její magnetický moment je µe = πr2.I = r.e.v/2 = (e/2me).me.r.v = (e/2me).M, kde M 

je oběžný moment hybnosti elektronu. Jelikož moment hybnosti M je kvantován (Ml = l.h/2π, l = 

0,1,2, ......, n-1), orbitální magnetický moment elektronu µe na dané kvantové dráze je  

          µe  =  ml . e h / 2me   =  ml . µB ,   ml = 0, ±1, ±2, ....., ±l ,  

kde ml je magnetické kvantové číslo a konstanta µB se nazývá Bohrův magneton (představuje 

nejmenší, elementární kvantum magnetického momentu). 
   Vedle orbitálního magnetického momentu, vyvolaného pohybem elektronu po oběžné dráze, 
má elektron ještě svůj vlastní tzv. spinový magnetický moment a svůj vlastní "rotační" moment hybnosti 
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- spin. Tyto vlastnosti se často zjednodušeně vysvětlují rotací elektronu kolem vlastní osy - rotující elektron by měl 
svůj rotační moment hybnosti a odpovídající magnetický moment. Toto vysvětlení však není konzistentní, 
neboť "obvodová rychlost" elektronu by musela značně převyšovat rychlost světla (v rozporu se speciální teorií relativity) 
a nebylo by možné vysvětlit, jaká síla kompenzuje obrovskou odstředivou sílu a udržuje elektron pohromadě. Spin je 
nutno považovat za čistě kvantovou vlastnost částice, pro kterou nemáme přesný klasický model. 
   Pro vlastní moment hybnosti, tj. spin elektronu, pak platí, že jeho průmět do osy rotace může nabývat 
jen dvou hodnot: buď - 1/2h, nebo + 1/2h; spinový magnetický moment elektronu je pak dán 

Bohrovým magnetonem: ±µB. Pro vlastní moment hybnosti elektronu Ms a spinový magnetický 

moment elektronu µs platí: Ms = s . h , µs = -(e/me).Ms = ±µB, kde s=1/2 nebo -1/2. Číslo s se nazývá 

spinové číslo a u elektronu může nabývat hodnot ±1/2 (v §1.5 "Elementární částice" se setkáme s částicemi, 

např. mezony π, u nichž jsou možné tři hodnoty spinového čísla: -1, 0, +1). 
   Interakce mezi magnetickými poli buzenými spinovým a orbitálním momentem hybnosti elektronů, 
tzv. spin-orbitální interakce, vede k rozštěpení energetických hladin elektronů v atomech na blízko 
sebe ležící "podhladiny", což se ve spektrech záření z atomů projevuje příslušným 
rozštěpením spektrálních čar na jemnou strukturu.  
Např. u vodíku je nejnižší energetická hladina elektronu n=1 rozštěpena na dvě podhladiny se souhlasným a 
nesouhlasným spinem elektronu a protonu. Přechod mezi těmito dvěma stavy odpovídá pohlcení nebo 
vyzáření elektromagnetického záření o vlnové délce 21cm. Emise a absorbce tohoto záření atomárního vodíku je 
velmi důležitá při radioastronomickém pozorování vzdáleného vesmíru.

a - konstanta jemné struktury 
Pro stavbu atomů (a též i atomových jader) má obzvláštní důležitost, s jakou silou interagují částice s elektromagnetickými 
poli. Obecně je tato síla vyjádřena Coulombovým zákonem elektrostatiky a Lorentzovou silou působící na náboj 
pohybující se v magnetickém poli. V kvantové fyzice, kde je elektrický náboj kvantován v násobcích elementárního 
náboje elektronu e, vystupuje zajímavý poměr, který vyjadřuje elektrické, kvantové a relativistické 
vlastnosti elektromagnetických interakcí nabitých částic ve vakuu: je to tzv. konstanta jemné struktury *) 
                         α = e2/2εohc = 0,0072973525376 = 1/137,03599968    ,  

kde e je elementární náboj elektronu, h Planckova konstanta (redukovaná), c rychlost světla, εo elektrická permitivita 

vakua. Konstanta jemné struktury je bezrozměrná veličina, její číselná hodnota nezávisí na volbě jednotek. 
*) Název pochází z toho, že tato konstanta vystupuje ve vztazích pro rozštěpení spektrálních čar záření atomů do jemné 
struktury vlivem tzv. spin-orbitální interakce mezi spinovým a orbitálním momentem hybnosti elektronů, resp. mezi jimi 
buzenými magnetickými poli. Tuto konstantu již v r.1916 poprve použil jeden z průkopníků atomistiky A.Sommerfeld při studiu 
jemné struktury elektronových hladin v atomu. Vyextrahoval tuto bezrozměrnou hodnotu s dřívější Rydbergovy konstanty 
vyjadřující vlnové délky spektrálních čar při přeskocích elektronů mezi jednotlivými hladinami v atomu a interpretoval ji jako 
míru relativistické odchylky spektrálních čar o Bohrova modelu (poměr rychlosti v1 elektronu na první orbitě Bohrova modelu 

atomu vodíku k rychlosi světla ve vakuu α = v1/c). 

   Tato důležitá fyzikální konstanta charakterizuje sílu elektromagnetické interakce, vystupuje jako vazbová konstanta 
v kvantové elektrodynamice. Spoluurčuje vlastnosti atomů, molekul a z nich složených látek, jakož i vlastnosti 
atomových jader včetně jaderných reakcí. Občas se diskutuje o možné proměnnosti základních přírodních konstant 
v průběhu evoluce vesmíru, přičemž konstanta jemné struktury by mohla být vhodným nástrojem k 
citlivým spektrometrickým analýzám záření ze vzdáleného vesmíru (viz též pasáž "Původ přírodních konstant" v 
§5.5 "Mikrofyzika a kosmologie" monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu").

Obsazování a konfigurace elektronových hladin atomů 
Přejděme nyní od atomu vodíku ke složitějším atomům s více elektrony. Představme si, že jsme 
vytvořili jádro se Z protony a umístíme jej do prostoru obsahujícího volné elektrony. Elektrickými silami 
bude toto jádro přitahovat elektrony, které budou postupně obsazovat jednotlivé "dovolené" 
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kvantové orbity kolem jádra tak dlouho, až se vytvoří elektronový obal tvořený Z elektrony a atom se 
stane elektricky neutrální.  
Elektronové orbity jsou kvantovány, takže z energetického hlediska by bylo nejvýhodnější, kdyby 
všechny elektrony obsadily nejnižší energetickou hladinu s hlavním kvantovým čístem n=1. 
Takové "natěsnání" elektronů na jednu hladinu se však neuskutečňuje. Naopak, podle tzv. 
Pauliho vylučovacího principu *) ve stejném kvantovém stavu může být pouze jeden elektron, 
takže pokud jsou nejnižší energetické hladiny obsazeny, musejí další elektrony obsazovat stále vyšší a 
vyšší hladiny. 
*) Tento vylučovací princip odvodil švýcarský fyzik W.Pauli v r.1925 na základě řady experimentálních zkoumání 
rozložení elektronů v atomech. Později byl tento vylučovací princip teoreticky zdůvodněn jako důsledek 
kvantově-statistického chování částic s antisymetrickými vlnovými funkcemi (vůči transpozici částic) - tzv. fermionů, 
mezi něž elektrony patří (viz §1.5 "Elementární částice"). 
   S použitím Pauliho vylučovacího principu můžeme stanovit, kolik elektronů může současně obíhat 
v drahách (podslupkách) příslušných k hlavnímu kvantovému číslu n: je zde možných n-1 
hodnot orbitálního kvantového čísla l, přičemž pro každé l existuje 2.l +1 různých hodnot 
magnetického kvantového čísla ml a dále dvě možné hodnoty spinového magnetického čísla ms 

(+1/2,-1/2). Každá podslupka tedy může obsahovat maximálně 2.(2.1+1) elektronů a každá slupka 
s hlavním kvantovým číslem n maximálně n-1 těchto podslupek, tj. maximálně celkem 
                  l=0Σn-12.(2.l - 1) = l=0Σn-14.l + 2.n = 4.(n-1).n/2 + 2n = 2 n2 

elektronů. Uvedený soubor elektronů tvoří n-tou slupku (sféru, hladinu) atomu. Tyto energetické 
hladiny, odpovídající diskrétním hodnotám hlavního kvantového čísla n, se označují písmeny (ve směru 
zevnitř od jádra): K, L, M, N, O, P. Počet elektronů, které mohou obíhat na dané hladině, není tedy 
libovolný, ale je omezený maximálním číslem 2n2:  
K(n=1) : max. 2 elektrony , L(n=2) : max. 8 elektronů, M(n=3): max. 18 elektronů, 
N(n=4): max. 32 elektronů, O(n=5): max. 50 elektronů, P(n=6): max. 72 elektronů. 
Elektrony obsazují dráhy postupně, počínajíc slupkou K. 
   Tento systém obsazování elektronových slupek a podslupek v atomech, spolu s analýzou 
vazbové elektrické síly elektronů, umožňuje pochopit nejdůležitější zákonitosti chemického 
chování prvků. Seřadíme-li chemické prvky v pořadí podle atomového čísla, opakují se prvky s 
podobnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi v pravidelných intervalech. Tento empiricky 
zjištěný periodický zákon zformuloval D.I.Mendělejev v r.1869 ve své periodické tabulce prvků, která byla 
jeho následovníky doplněna a zpřesněna do nynější podoby. 
   Z rozboru elektronových konfigurací především plyne, že elektrony v plně obsazené slupce, 
označované jako uzavřená slupka, jsou silně vázané, neboť kladný náboj jádra značně převyšuje záporný 
náboj vnitřních elektronů způsobujících elektrické "stínění". Rozdělení efektivního náboje v 
atomu obsahujícím pouze uzavřené slupky je dokonale symetrické, atom nemá žádný dipólový 
moment, nepřitahuje jiné elektrony a jeho vlastní elektrony jsou silně vázané. Takové atomy nevstupují 
do chemických vazeb, jsou chemicky inertní - to se projevuje u hélia 2He, neonu 10Ne, argonu 
18Ar, kryptonu 36Kr, xenonu 54Xe, radonu 86Rn *). 
*) Plně obsazená sféra K je u hélia a plně obsazené sféry K a L u neonu. U těžších inertních plynů Ar, Kr, Xe, Rn však 
k inertnímu chování stačí zaplnění vnější slupky jen 8 elektrony, což souvisí se závislostí vazbové energie na 
orbitálním kvantovém čísle, v důsledku čehož se zaplnění některých podslupek může stát energeticky nevýhodným. 
   Naproti tomu atomy s jedním elektronem ve vnější slupce tento elektron snadno ztrácejí, neboť je 
slabě vázán: je poměrně daleko od jádra, jehož náboj vnitřní elektrony odstiňují na efektivní 
hodnotu pouze +e - tím se vysvětluje vysoká reaktivnost alkalických kovů (a též vodíku) s valencí 
+1. Naopak atomy, jimž ve vnější slupce chybí k uzavřenosti jeden elektron, se snaží tento elektron 
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získat přitažlivou silou neúplně odstíněného jaderného náboje, což vysvětluje např. zvýšenou 
reaktivitu halogenů. 
...............

Excitace a spektra záření atomů 
Podle Bohrova modelu vzniká elektromagnetické záření v elektronových obalech atomů tehdy, 
když elektrony přecházejí z vyšších hladin na nižší. Jelikož energetické hladiny atomů jsou kvantovány, 
jsou z obalu atomu vyzařovány fotony záření o zcela určitých energiích - spektrální rozložení energií 
a vlnových délek není spojité, ale diskrétní. 
   K tomu, aby mohlo dojít k přechodu elektronu z vyšší na nižší hladinu, musí být atomu předtím 
dodána energie vedoucí k jeho excitaci *); k dexcitaci atomu a emisi záření již pak dochází samovolně. 
*) Uvažujeme zde "již hotové" atomy, nikoli situaci, kdy atomy teprve vznikají - vznik atomů je samozřejmě 
rovněž doprovázen kvantovým vyzařováním. 
   Energie vyzařovaných fotonů je dána energetickým rozdílem mezi hladinami elektronů v 
atomu. Energetické rozložení elektronových hladin je pro atomy daného prvku zcela 
charakteristické, takže změřením spektra vysílaného určitou látku můžeme stanovit prvek, jehož atomy 
se tam nacházejí - to tvoří náplň atomové spektrometrie. 
   Spektrální rozložení vlnových délek, resp. fekvencí či energií fotonů elektromagnetického 
záření vysílaného látkami může mít v krajních případech sva diametrálně odlišné tvary:

■     Čárové spektrum, 
obsahující záření jen zcela určitých (diskrétních) vlnových délek - tzv. spektrální čáry, zatímco vlnové 
délky ležící mezi těmito čarami zastoupeny nejsou. Toto čárové spektrum je přímým důsledkem 
přechodů elektronů mezi diskrétními energetickými hladinami v atomovém obalu excitovaného 
atomu. 
K tomu, aby mohl spontánně nastat přechod elektronu mezi dvěma kvantovými hladinami za 
vyzáření fotonu, musí být splněny dvě podmínky:  
1.Zákon zachování energie - musí se jednat o přeskok z hladiny o vyšší energii na volnou hladinu s 
nižší energií, přičemž foton odnáší rozdíl těchto energií.  
2.Zákon zachování momentu hybnosti - emitovaný foton si odnáší moment hybnosti rovný rozdílu 
∆l = l2- l1 mezi momenty hybnosti obou hladin l2 a l1, přičemž vlastní moment hybnosti (spin) fotonu 

je roven 1. Zákon zachování momentu hybnosti tak vede k tzv. výběrovým pravidlům pro dovolené 
přechody: 
∆l = ±1 , ∆ml = 0, ±1 ; 

změna hlavního kvantového čísla n není omezena. Nastávají tedy pouze ty přechody, při nichž se 
orbitální kvantové číslo l mění o +1 nebo -1 a magnetické kvantové číslo ml se buď nemění, nebo se 

mění též o +1 nebo -1. 
   Přeskoky elektronů mezi vnějšími slupkami vznikají optická spektra v oblasti viditelného světla. Při 
přechodu elektronů mezi vnitřními hladinami, kde jsou vyšší energetické rozdíly, vzniká 
charakteristické rentgenové záření. Aby k tomu mohlo dojít (vnitřní slupky jsou obsazené!), je třeba 
intenzívnějšího zásahu, než je běžná excitace - např. náraz značně urychleného elektronu nebo 
pohlcení kvanta záření gama (fotoefekt), což vede k vyražení elektronu z vnitřní slupky (např. K); na 
takto uvolněné místo pak vzápětí seskakuje elektron z vyšší slupky (např. L) a rozdíl energií odnáší 
foton X-záření. Při dodržení výběrových pravidel může docházet k přechodům mezi různými slupkami 
a podslupkami - vnikají tak série rentgenových čar. K-série vzniká přechodem z vyšších sfér na 
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uvolněnou slupku K: skládá se z čáry Kα vzniklé seskokem elektronu ze slupky L na slupku K a z blízké 

čáry Kβ doprovázející přechod ze slupky M na slupku K (obě čáry jsou ještě rozštěpeny do jemné 

struktury). Podobně vzniká L-série při přechodech elektronů na uprázdněné místo ve slupce L, u 
těžších atomů se můžeme setkat i s M-sériemi atd.. Spektrum charakteristického X-záření je ukázáno na 
obr.1.2.7 v §1.2 "Radioaktivita", část "Záření gama", pasáž "Vnitřní konverze záření gama".

■     Spojité spektrum, 
v němž jsou zastoupeny všechny vlnové délky z širokého rozmezí, byť s různou intenzitou. Záření se 
spojitým spektrem je emitováno tehdy, když atomy v látce jsou nahuštěny tak těsně u sebe, že jejich 
vzájemné interakce vedou ke vzniku velkého množství sousedních kvantových stavů s velmi malými 
energetickými intervaly, efektivně nerozeznatelných od spojitého pásu energií. 
   Typickým příkladem spojitého spektra je záření pevné látky zahřáté na vysokou teplotu, kdy spojité 
spektrum záření má své maximum frekvence tím vyšší, čím vyšší je teplota tělesa (vyšší kinetická 
energie atomů excituje vyšší energetické stavy, při jejichž deexcitacích se emituje záření vyšší 
frekvence, tj. kratší vlnové délky). 
   Pásové spektrum se vyskytuje dále u excitovaných molekul v důsledku rotačního a vibračního 
pohybu atomů tvořících molekulu, kdy jednotlivé kvantové rotační a vibrační stavy jsou odděleny jen 
velmi malými energetickými intervaly.

Z hlediska pozičního vztahu mezi primárním zdrojem energie, zářícími atomy a spektrometrem 
se setkáváme se dvěma druhy spekter:

�●     Emisní spektrum, 
zachycující spektrální rozložení záření emitovaného excitovaným zdrojem. Pokud je toto spektrum 
čárové, je tvořeno světlými čarami na tmavém pozadí.

�●     Absorbční spektrum 
vzniká tehdy, když záření se spojitým spektrem z vnějšího zdroje, např. bílé světlo, prochází daným 
látkovým prostředím (většinou je to plyn), obsahujícím atomy určitých prvků. Tyto atomy pohlcují 
záření určitých vlnových délek (jsou to tytéž, které se vyskytují v emisním spektru), způsobující 
excitaci atomů na vyšší kvantové hladiny *). Ve spektru procházejícího světla se na jasném pozadí 
objevují tmavé absorbční čáry odpovídající chybějícím (pohlceným, zeslabeným) vlnovým délkám. 
*) Při dexcitaci se sice toto pohlcené záření znovu vyzáří, avšak v průměru do všech směrů, takže do směru spojnice 
zdroje záření a spektrometru se vyzáří jen nepatrná část.

Interakce atomů 
Atomová struktura hmoty umožňuje přirozeně a z jednotného fyzikálního hlediska vysvětlit 
řadu důležitých jevů na atomární a subatomární úrovni, od nichž se odvíjí všechny vlastnosti a 
projevy hmoty - chemické reakce a vlastnosti molekul, stavba a vlastnosti pevných, kapalných a 
plynných látek, všechny tepelné jevy (kinetická teorie tepla), elektrické, magnetické a optické 
vlastnosti látek. 

Chemické slučování atomů - molekuly 
Každý atom do svého elektronového obalu naváže počet elektronů přesně rovný počtu protonů, aby 
byl atom elektricky neutrální. Tato elektrická neutralita atomů se však projevuje pouze ve 
větších vzdálenostech, kde pole kladně nabitého jádra je dokonale "odstíněno" zápornými elektrony v 
obalu. V těsné blízkosti atomu se však můžeme setkat se zbytkovými projevy elektrických sil, 
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způsobenými vektorovým skládáním intenzit elektrického pole od jádra a od elektronů nacházejících se 
v různých místech elektronové konfigurace. Při těsném přiblížení dvou atomů mohou tyto elektrické 
síly vést k takovému přeskupení konfigurace elektronů na vnějších slupkách (např. ke sdílení nebo 
předání elektronů), že mohou vzniknout elektrické přitažlivé síly, které trvale svážou atomy k sobě 
- vznikne molekula. Říkáme že došlo k chemickému sloučení atomů. Kombinací 
přeskupených elektronových orbitalů jednotlivých atomů vznikají společné molekulové orbitaly. 
Z energetického hlediska při chemické vazbě dochází k takovému přeskupení elektronů 
(elektronové hustoty) ve vnějších valenčních vrstvách blízkých atomů, které má nižší energii 
než izolované atomy, a proto je stabilnější. 
  V důsledku energie, uvolněné při chemické vazbě atomů, vznikají molekuly v energeticky 
excitovaném stavu. Deexcitace nastává buď vyzařováním kvant infračerveného záření, nebo přímou 
elektromagnetickou interakcí s okolními atomy a molekulami. Radiační deexcitace se uplatňuje 
při reakcích v řídkém plynném prostředí, zatímco v hustém prostředí kapalin a pevných látek 
je dominantní přímá dexcitace za účasti okolních atomů a molekul. V obou případech se nakonec 
energie uvolněná při chemickém sloučení přenese na okolní atomy a molekuly látky ve formě 
kinetické energie jejich pohybu - látka se zahřívá, vzniká reakční teplo. 
  Při vzájemném přibližování atomů dochází zpočátku k jejich elektrickému odpuzování (souhlasně 
nabité elektrony v obalech). K dostatečnému přiblížení atomů - takovému, aby došlo k prolnutí 
jejich orbitalů a mohla vzniknout chemická vazba - musí být tedy překonána určitá elektrická 
odpudivá bariéra. To se děje kinetickou energií tepelného pohybu atomů - k uskutečnění 
chemických reakcí je zapotřebí určitá minimální teplota reakční směsi. Za nízkých teplot chemické reakce 
neprobíhají *). Při vysokých teplotách látky může střední kinetická energie atomů a molekul 
převýšit vazbovou energii atomů v molekulách - při srážkách dochází k rozbití molekul, k 
rozkladu chemické sloučeniny. 
*) Další možností stimulace chemických reakcí je ozáření ionizujícím zářením. Radiační stimulace chemických reakcí 
hraje významnou úlohu v chladných plyno-prachových oblacích ve vesmíru (viz "Kosmické záření"). Avšak na již 
"hotové" molekuly působí ionizace zářením rozkladně - dochází k radiolýze sloučenin. 
Zatím neprobádanou možností chemických reakcí za nízkých teplot je vzájemný průnik vlnových funkcí atomů 
tunelovým jevem.
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Obr. 1.1.7. Symbolické znázornění mechanismu slučování atomů a jejich elektrické vazby v molekulách. 

Vlevo: Kovalentní vazba dvou atomů způsobená sdílením elektronů. Vpravo: Iontová vazba atomů způsobená 
předáním elektronu jednoho atomu druhému atomu.

Druhy chemické vazby 
Při vzájemném přiblížení dvou atomů mohou nastat v zásadě tři krajní možnosti jejich interakce:

■     1. Sdílení elektronů - kovalentní vazba 
Jedna nebo více dvojic elektronů (s opačně orientovanými spiny) z valenční slupky začne obíhat 
společně kolem obou atomů takovým způsobem, že zvýšená pravděpodobnost jejich výskytu poblíž 
spojnice jader obou atomů vede ke vzniku přitažlivé elektrické síly (obr.1.1.7 vlevo).  
   Příkladem je vodíková molekula H2 (H-H), jejíž dva elektrony patří společně dvěma protonům, nebo 

molekula kyslíku O2 (O=O). V těchto případech dvouatomových molekul identických atomů jsou 

elektrony sdíleny "rovným dílem" (společný molekulový orbital leží uprostřed mezi interagujícími 
atomy) - říkáme, že vazba a výsledná molekula je nepolární. Ve většině případů jsou však sdílené 
elektrony přitaženy více k jednomu z atomů účastnících se vazby, než ke druhému - taková molekula 
se pak chová jako elektrický dipól, mluvíme o vazbách a molekulách polárních.

■     2. Přechod elektronů mezi atomy - iontová vazba 
Jeden nebo více elektronů může přejít z valenční slupky jednoho atomu do elektronového obalu 
druhého atomu a takto vzniklé kladné a záporné ionty se navzájem elektricky přitahují. Tento proces 
nastává tehdy, když jeden z atomů má ve své valenční slupce slabě vázané elektrony kterých se snaží 
"zbavit" (říkáme, že jsou elektropozitivní), zatímco druhému atomu chybí jeden elektron (či několik 
málo elektronů) do uzavřenosti valenční slupky, vyznačující se silnou vazbou a proto jeví tendenci 
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přijmout elektrony od jiných atomů (takový atom označujeme jako elektronegativní). ......... 
   Typickým příkladem iontové vazby je Na + Cl → Na+ + Cl− → NaCl (obr.1.1.7. vpravo). Samostatné molekuly NaCl se 
vyskytují jen v plynném skupenství (páře soli), v krystalové mřížce pevného skupenství soli se pravidelně střídají 
kationty Na+ a anionty Cl−; ve vodném roztoku je NaCl disociován na ionty. 
Iontovou vazbu můžeme v určitém smyslu považovat za mezní případ silně polární kovalentní vazby.

■     3. Odpuzování atomů - nevznikne žádná vazba 
Nemají-li interagující atomy ve svých obalech elektronové konfigurace vhodné pro realizaci některé 
ze dvou zmíněných mechanismů, dochází při vzájemném přiblížení atomů k deformacím a prolínání 
elektronových struktur, což sníží odstínění kladných nábojů jader obalovými elektrony a vede k 
elektrostatickému odpuzování - nedojde k žádné chemické vazbě atomů. Takto se chovají především 
atomy se všemi slupkami uzavřenými, které jsou chemicky inertní (hélium, neon, argon atd.).

Kromě zmíněné čistě kovalentní a čistě iontové vazby dochází v mnoha molekulách ke smíšenému typu 
vazby, při níž atomy sdílejí elektrony nestejnou měrou. ............. 
Kovová vazba 
Vedle kovalentní a iontové vazby mezi dvěma atomy existuje ještě jiný druh vazby, kdy elektrony 
vnější valenční vrstvy nejsou sdíleny dvěma jádry či atomy, ale velkým množstvím atomů. Toto 
se uplatňuje v kovech. Atomy kovů se vyznačují malým počtem elektronů ve vnější slupce, většinou 
jeden či dva elektrony. Tyto vnější valenční elektrony z většího počtu blízkých atomů pak mohou 
vytvořit jediný souvislý oblak - tzv. elektronový plyn, v poli pravidelně rozmístěných jader 
obklopených elektrony vnitřních vrstev. Krystal kovu představuje jakousi obrovskou "molekulu", 
tvořenou pravidelně rozloženými kationty, mezi nimiž se volně pohybují vazebné elektrony. Elektrostatické 
přitažlivé síly mezi těmito kationty a elektrony v oblaku pak tvoří vazbu zvanou kovová.

Z fyzikálního hlediska se chemické vazby popisují pomocí několika parametrů, z nichž zde zmíníme čtyři:

�●     Nejdůležitějším parametrem je vazebná energie, určující pevnost vazby. Je to energie, která se uvolní 
při vzniku vazby, resp. energie nutná k tomu, aby se atomy účastnící se vazby od sebe odpoutaly. V 
chemii se vyjadřuje v kJ.mol-1, v atomové fyzice v eV na jednotlivou vazbu. Pro kovalentní vazby se 
vazbová energie pohybuje v rozmezí cca 0,8 - 5 eV na jednu vazbu.

�●     Dalším parametrem je řád vazby, což je počet sdílených dvojic elektronů mezi oběma atomy; 
pohybuje se od 1 do 3.

�●     Geometrickou velikost výsledných molekul určuje délka vazby, což je vzdálenost středů vázaných 
atomů (ve které jsou v rovnováze přitažlivé a odpudivé síly mezi jádry a elektronovými obaly obou 
atomů). Délka kovalentních vazeb se obvykle pohybuje v rozmezí cca 80 - 160 pikometrů.

�●     Asymetrické sdílení elektronů způsobuje polaritu vazby - taková molekula se chová jako elektrický 
dipól určitých efektivních tzv. parciálních nábojů o velikosti −Q a +Q ve vzájemné vzdálenosti r. 
Polarita vazby je pak kvantifikována dipólovým momentem d = Q.r těchto parciálních nábojů. 
Polarita molekul hraje významnou úlohu pro elektrické vlastnosti látek. Na polární molekuly působí v elektrickém 
poli dvojice sil daná Coulombovským elektrostatickým působením - natáčejí se do směru siločar elektrického pole; 
dochází k orientační elektrické polarizaci látky. Vnějším elektrickým polem i elektrickým polem blízkých polárních 
molekul se může změnit dipólový moment molekul, přičemž i původně nepolární molekuly se mohou stát polárními. 
Změnu polarizace chemických vazeb lze vyvolat i mechanickou deformací látek, což se projevuje u piezoelektrického 
jevu - vzniku elektrického napětí při deformaci některých krystalů a plastických látek.

Podrobnější rozbor mechanismů vazby atomů patří do oblasti fyzikální chemie, vlastnosti 
vzniklých molekul pak tvoří hlavní náplň chemie.
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Vazby atomů a molekul v pevných a kapalných látkách 
Vedle výše zmíněných radiačních jevů a procesů chemického slučování atomů jsou elektrické síly, 
dané elektronovými konfiguracemi atomových obalů, zodpovědné i za těsné shlukování velkého počtu 
atomů a molekul do pevných látek a kapalin, jakož i za jejich vlastnosti - pružnost, pevnost, 
stlačitelnost, elektrické, magnetické a optické vlastnosti, tepelné vlastnosti. 
V pevných látkách se projevují v prvé řadě analogy iontové a kovalentní vazby, které byly výše zmíněny 
v souvislosti s chemickým slučováním atomů na molekuly. Kromě toho se v kapalinách (a částečně i v 
amorfních pevných látkách) uplatňují podstatně slabší tzv. van der Waalsovy síly. 
Van der Waalsovy síly 
Všechny atomy a molekuly (i atomy inertních plynů hélia argonu, xenonu atd.) vykazují slabé vzájemné 
přitahování krátkého dosahu, které je způsobováno tzv. van der Waalsovými silami *). Základem van der Waalsovy 
síly jsou přitažlivé síly mezi elektrickými dipólovými momenty atomů nebo molekul. U polárních molekul, které 
mají permanentní elektrický dipólový moment (jako je molekula H2O, kde konec molekuly s atomem kyslíku má 

větší koncentraci elektronů a je zápornější než opačná část molekuly s vodíkovými atomy), se molekuly k sobě 
navzájem orientují svými konci opačné polarity, přičemž vzniká přitažlivá elektrická síla.  
Polární molekula může ale přitahovat i molekuly, které normálně nemají permanentní dipólový moment: elektrické 
pole polární molekuly při přiblížení způsobí takové přerozdělení náboje ve druhé molekule, že se v ní indukuje 
dipólový elektrický moment ve stejném směru jako je moment polární molekuly - výsledkem je přitažlivá síla. 
Podrobnější elektrický rozbor ukazuje, že velikost této síly FW ∼ α.d2/r7 je úměrná čtverci dipólového momentu d a 

nepřímo úměrná 7.mocnině vzdálenosti r ; α je konstanta udávající polarizovatelnost molekuly..  
Avšak i u nepolárních molekul a u atomů s uzavřenými slupkami, kde je rozdělení elektronů v průměru symetrické a 
střední dipólový moment d je nulový, okamžitý dipólový moment vykazuje kvantové fluktuace co do velikosti a směru. 
I když střední hodnota dipólového momentu <d> je nulová, střední hodnota čtverce dipólového momentu <d2> 
není nulová, ale má malou konečnou hodnotu - vzniká tím efektivní přitažlivá síla mezi oběma fluktuujícími 
elektrickými dipólovými momenty, která je úměrná ∼<d2>/r7. 
Van der Waalsovy síly jsou mnohem slabší než síly iontových a kovalentních vazeb. Navíc vysoká mocnina jejich 
nepřímé závislosti na vzdálenosti, r -7, způsobuje, že se jedná o síly krátkého dosahu, které se uplatňují jen když 
jsou molekuly či atomy těsně u sebe (zdvojnásobení vzdálenosti mezi dvěma molekulami sníží přitažlivou sílu 
působící mezi nimi více než 120-krát). 
Van der Waalsovy síly způsobují kondenzaci plynů na kapaliny a tuhnutí kapalin na pevné látky i tehdy, když 
se mechanismus iontové nebo kovalentní vazby neuplatňuje (např. u inertních atomů s uzavřenými slupkami). Tyto 
síly jsou též základem dalších vlastností látek, jako je viskozita, povrchové napětí, adheze, tření. 
------------------------------------ 
*) Tyto přitažlivé "kohesní" síly (síly soudržnosti) mezi molekulami zavedl na základě fenomenologických úvah v r.1873 J.D. van 
der Waals do své známé stavové rovnice nedokonalého (tj. reálného) plynu, zobecňující stavovou rovnici pro dokonalé plyny, 
aby bylo možno vysvětlit kondenzaci plynů. 
 
Podle skupenství dělíme látky na známé tři základní skupiny:

■     Plyny, 
kde se atomy a molekuly po většinu času pohybují samostatně a izolovaně, interagují pouze při 
vzájemných srážkách. Při dostatečně nízkých teplotách se však mohou uplatňovat přitažlivé síly mezi 
atomy a molekulami - plyny kondenzují v kapaliny a při ještě nižších teplotách kapaliny tuhnou či 
krystalizují v pevné látky.

■     Kapaliny, 
v nichž jsou k sobě atomy a molekuly vázány jen slabými přitažlivými silami *) krátkého dosahu, které 
nejsou schopné vytvořit pravidelné a pevné uspořádání na větší vzdálenosti, ale jen uspořádanost 
nejbližších "sousedů" na krátkou vzdálenost (tepelné pohyby destruují dalekodosahové vazby). 
Shluky těchto "krátkodosahově" uspořádaných částeček se mohou vůči sobě vcelku volně pohybovat, 
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což zapříčiňuje tekutost těchto látek. 
Relativně slabá vazba atomů a molekul v kapalinách způsobuje, že vlivem tepelného pohybu některé 
částečky svou kinetickou energií překonávají vazbové síly a uvolňují se z kapaliny do okolního 
prostředí (vakua či plynného prostředí) - kapaliny se vypařují. Rychlost vypařování roste s teplotou a 
při dosažení teploty varu ..... 
.........tuhnutí.... 
*) Ve všech kapalinách se vyskytují van der Waalsovy síly, v některých kapalinách, především ve vodě H2O, se navíc 

uplatňují i tzv. vodíkové vazby mezi molekulami, které jsou silnější než obvyklé van der Waalsovy síly. Vodíkové 
vazby vznikají v důsledku deformace a asymetrie rozdělení elektronů, kdy na jednom konci molekuly je lokalizovaný 
kladný náboj (slabě stíněný proton vodíku), na opačném konci pak rozptýlený záporný náboj elektronů.

■     Pevné látky. 
Zde jsou k sobě atomy nebo molekuly vázány natolik pevně, že setrvávají ve stabilních vzájemných 
polohách, nedochází k jejich makroskopickým přesunům (kolem svých rovnovážných poloh jen 
vykonávají mikroskopické kvantové kmity). Vytvářejí pevná tělesa, která se pohybují jako celek. Při 
zahřátí na dostatečně vysokou teplotu, kdy kinetická energie kmitajících atomů či molekul převyšuje 
vazbovou energii v krystalové mřížce, dochází k uvolňování z pevné vazby - pevná látka se roztaví v 
kapalinu. 
Podle prostorového uspořádání atomů a molekul se pevné látky dělí na dvě skupiny: 
 
Krystalické pevné látky, 
jejichž atomy, ionty či molekuly vytvářejí pravidelné, periodicky se opakující trojrozměrné útvary - 
krystalové mřížky. Dostatečně silné elektrické přitažlivé síly relativně delšího dosahu zde umožňují 
vytvoření "dalekodosahového" uspořádání atomů do pravidelné krystalové mřížky. Setkáváme se se 
dvěma základními typy krystalů: 
Iontové krystaly, v nichž vazby mezi atomy se podobají iontovým vazbám v molekulách. Při interakcích atomů s 
nízkou ionizační energií (např. Na) s atomy s vysokou elektronovou afinitou (např. Cl) atomy prvního typu odevzdávají 
elektrony atomům druhého typu, čímž vznikají kladné a záporné ionty, které se silně elektricky přitahují (např. krystal 
NaCl). V krystalové mřížce se pak pravidelně střídají kationty Na+ a anionty Cl−. 
Kovalentní krystaly, kde soudržné síly vznikají při sdílení elektronů dvěma sousedními atomy 
........... Příkladem je krystal uhlíku - diamant, dále křemík či germanium. 
Důležitým speciálním případem nenasycené kovalentní vazby je (již shora zmíněná) kovová vazba vedoucí ke 
krystalové mřížce, v níž se mohou valenční elektrony volně pohybovat - kovová vazba je zprostředkována 
elektronovým plynem. Volný pohyb elektronů způsobuje dobrou elektrickou a tepelnou vodivost kovů. 
 
Amorfní (beztvaré) pevné látky,  
jejichž atomy nebo molekuly nemají "dalekodosahové" uspořádání, je zde pouze uspořádanost 
nejbližších "sousedů" na krátkou vzdálenost. Bývají přirovnávány k "přechlazeným kapalinám", 
přičemž jejichž tuhost je důsledkem mimořádně velké viskozity. Tyto látky nemají ostrý bod tání, ale s 
rostoucí teplotou postupně měknou a stávají se kapalnými. Příkladem může být sklo, asfalt, některé 
plastické hmoty ............. 
.............. 
Pozn.: V řadě případů však dochází ke kombinování krystalického a amorfního stavu, někdy dokonce i u téhož 
materiálu. .........

Tepelné pohyby atomů a molekul 
Atomy a molekuly, tvořící látky, nejsou nikdy vzájemně v klidu, ale vykonávají neustálé pohyby. 
Podle kinetické teorie tepla jsou právě pohyby atomů a molekul v látkách příčinou a podstatou 
všech tepelných jevů. V pevných látkách vykazují atomy a molekuly kmitavý pohyb v krystalové mřížce. 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika.htm (38 of 58) [15.10.2008 12:13:16]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika

V plynech a kapalinách probíhá neuspořádaný pohyb pružně se srážejících *) atomů a molekul (může 
být pozorován jako známý Brownův pohyb). 
*) Při dostatečně vysokých teplotách však již tyto srážky atomů a molekul nejsou pružné, dochází k excitaci atomů 
a molekul s následnou deexcitací doprovázenou zářením. Při ještě vyšších teplotách pak dochází k ionizaci atomů 
a rozkladu molekul. 
Mechanické nárazy atomů a molekul plynu na stěny nádoby vyvolávají síly reakce, které jsou 
příčinou tlaku plynu.  
Okamžitá rychlost jednotlivých srážejících se molekul plynu je různá a s časem se nepravidelně mění jak co do velikosti, 
tak co do směru. Ve statistické mechanice se odvozuje tzv. Maxwellův-Boltzmannův zákon statistického 
rozdělení kinetických energií pohybujících se molekul v (ideálním) plynu ........ . V plynu zahřátém na (absolutní) teplotu T 
je střední kinetická energie <εk> na jednu molekulu úměrná teplotě podle vztahu: <εk> = (3/2).k.T, kde k je 

tzv. Boltzmannova konstanta, jejíž číselná hodnota je k = 1,380.10-23 Joule/Kelvin. Tato konstanta je jakýmsi 
"přepočítávacím faktorem" mezi energetickou mírou teploty látky a fenomenologicky zavedenou teplotní stupnicí 
ve stupních Kelvina (°K; vztah mezi absolutní Kelvinovou stupnicí a "vodní" Celsiovou stupnicí je T[°K] = 273 + t[°C] ). 
Jelikož kinetická energie εk molekuly o hmotnosti m souvisí s její rychlostí v známým vztahem εk = (1/2)mv2, vychází 

pro rychlost molekul (tzv. střední kvadratickou rychlost <vkv> - je druhou odmocninou ze střední hodnoty čtverce 

rychlosti molekul) vztah: <vkv> = √<v2> = √(3kT/m). Pro běžné plyny za teplot obvyklých v zemském ovzduší jsou 

tyto rychlosti řádu stovek metrů za sekundu. Např. pro vodík za teploty 0°C (= 273°K) je <vkv> ≈ 1300 m/s. 

Mechanické nárazy atomů a molekul na stěny nádoby vyvolávají síly reakce, které jsou příčinou tlaku plynu. Tlak P 
se vyjadřuje jako síla působící na jednotku plochy, přičemž tato síla je dána rychlostí časové změny hybnosti 
dopadajících částic. Hybnost p = m.v molekuly hmotnosti m souvisí s její kinetickou energií vztahem εk = p2/m. Při 

každém pružném nárazu na stěnu změní molekula svoji hybnost na opačnou, tj. celková změna její hybnosti je ∆p = 2.
p. Hybnosti částic jsou orientovány chaoticky do všech tří směrů v prostoru, takže počet částic dopadajících na stěnu činí 
v průměru jen 1/3 celkového jejich počtu. Počet dopadajících částic je dále dán jejich počtem no v objemové jednotce. Po 

započtení všech těchto okolností je tlak daný vztahem: P = (1/3).m.no.<v2>, resp. P = (1/3).ρ.<v2>, kde ρ je hustota 

plynu. Tlak plynu na stěny nádoby je tedy přímo úměrný hustotě plynu a střední hodnotě čtverce rychlostí jeho molekul. 
............stavová rovnice.... 
................... 
 
Šíření tepla 
Teplo, tj. neuspořádané či kmitavé pohyby atomů a molekul, se v látkách šíří z jednoho místa na 
druhé třemi základními způsoby:

�●     Vedením (kondukcí), při němž rychleji kmitající částečky (atomy či molekuly) zahřátého místa narážejí 
na sousední částečky a tím je rozkmitávají, ty pak narážejí na další sousední částečky atd. Dobrými 
vodiči tepla jsou kovy (kde se na vedení tepla podílejí volně pohyblivé elektrony) a pak ty látky, které 
vykazují pevné vazby a dalekodosahové uspořádání. Špatnými vodiči tepla jsou kapaliny a plyny.

�●     Prouděním (konvekcí), při němž v kapalinách a plynech jsou rychleji kmitající částečky ze zahřátého 
místa unášeny proudící tekutinou. K tomuto proudění v přírodě často přispívá i teplo samotné, resp. 
teplotní rozdíly a gradienty - např. při zakřívání dna nádoby s vodou vznikají proudy ohřáté vody s 
nižší hustotou ode dna směrem nahoru k hladině.

�●     Zářením (sáláním, radiací), kdy excitované atomy a molekuly zahřátého tělesa vyzařují infračervené 
záření, které se šíří optickým prostředím či vakuem a je pohlcováno druhým (chladnějším) tělesem, 
čímž jsou rozkmitávány jeho atomy a molekuly - těleso se zahřívá.

Pro tepelné vlastnosti látek je důležitá závislost mezi pohlceným množstvím tepla (energie) ∆Q a vzrůstem 
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teploty ∆T zahřívaného tělesa o hmotnosti m. Tato závislost má obecně složitý nelineární průběh, 
avšak pokud nedochází k fázovým přechodům (změnám skupenství) a nepohybujeme se ve 
velkém rozmezí teplot (v limitě ∆T→0), je tato závislost přibližně lineární: ∆Q = m.C.∆T. Koeficient C v 
této závislosti se nazývá specifické či měrné teplo dané látky. 
................... 
.............. 
Podrobnější studium tepelné energie a teplotních vlastností látek tvoří náplň speciální oblasti fyziky - 
termiky a termodynamiky.

Elektromagnetické a optické vlastnosti látek 
Atomová a molekulová struktura hmoty umožňuje přirozeně a z jednotného fyzikálního hlediska 
vysvětlit interakce elektrického a magnetického pole, elektromagnetického vlnění (a speciálně světla), s 
látkami. Právě ze základních stavebních částic atomu - elektronů, jakožto nositelů elementárního 
záporného elektrického náboje, a protonů nesoucích kladný elementární náboj - pramení 
veškeré elektrické a magnetické jevy. A silová působení - interakce - elektrických a magnetických polí 
s atomy a molekulami látkového prostředí způsobují všechny zvláštnosti a rozdílnosti 
elektromagnetických jevů ve srovnání s těmito jevy ve vakuu.

Elektrické jevy v látkovém prostředí 
Na základě vlastností atomů a molekul lze především vysvětlit elektrostatické jevy, včetně 
samotného "vzniku" elektrického náboje. Při interakcích atomů a molekul v látkách (v nejjednodušším 
případě při mechanickém tření dvou těles) může docházet k uvolňování určitého počtu vnějších 
elektronů z atomů. Shromáždí-li se větší počet těchto elektronů na jednom z interagujících těles, 
vykazuje toto těleso s přebytkem elektronů záporný elektrický náboj, zatímco u druhého tělesa 
s přebytkem protonů se uplatňuje kladný elektrický náboj. Takováto elektricky nabitá tělesa o náboji Q1 a 

Q2, umístěná ve vakuu ve vzdálenosti r, na sebe budou silově působit podle známého Coulombova 

zákona F = k . Q1.Q2/r2, kde k je koeficient vyjadřovaný v soustavě jednotek SI pomocí tzv. permitivity 

vakua εo: k = 1/4πεo. 

  Jsou-li elektricky nabitá tělesa umístěna v látkovém prostředí, vedle jejich 
vzájemného Coulombovského působení bude docházet i k jejich elektrickým interakcím s atomy 
a molekulami látky. Základní charakter této interakce bude záviset především na té okolnosti, zda 
jsou nebo nejsou v látce obsaženy volně pohyblivé nosiče elektrického náboje.  
Fyzika pevných látek popisuje elektrické vlastnosti těchto látek pomocí tzv. pásové teorie, podle které jsou elektrony 
v látce sdruženy do energetických pásů, navzájem oddělených neobsazenými pásy "zakázaných" energií. 
Diskrétní energetické stavy elektronů obíhajících kolem jednotlivých atomů v pevných látkách na orbitálních drahách 
se vlivem interakce s dalšími atomy v pevné látce rozšiřují do energetických pásů, přičemž však mezi těmito pásy 
zůstávají určité mezery - tzv. pásy zakázaných energií, které elektrony nemohou nabývat. Energeticky nejvýše 
položený obsazený pás je pás valenční, následuje zakázaný pás a nad ním leží tzv. vodivostní pás elektronů, které se 
již chovají jako volné. Je-li zakázaný pás široký, je v rovnovážném (základním) stavu vodivostní pás zcela 
neobsazen, všechny elektrony jsou vázané a látka je elektricky nevodivá. V opačném případě do vodivostního 
pásu přeskakující elektrony způsobují elektrickou vodivost látky. 
Z tohoto elektrického hlediska se tedy látky rozdělují na dvě krajní skupiny: 
♦ Vodiče  
- látky které obsahují volně pohyblivé elektrické náboje (resp. jejich nosiče). Elektrické pole svými 
silovými účinky uvede nosiče elektrického náboje do pohybu - vznikne elektrický proud, který trvá 
tak dlouho, dokud přeskupené elektrické náboje nevyruší elektrické pole; náboje se vyrovnají. 
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Podle charakteru pohyblivých nosičů elektrického náboje se elektrická vodivost rozděluje na dva druhy: 
- Elektronová vodivost způsobená volně pohyblivými elektrony. Vyskytuje se především v kovech, 
kde část vnějších elektronů není vázána v atomech v krystalové mřížce, ale je volně rozptýlena a tvoří 
tzv. elektronový plyn. Kovy jsou proto velmi dobrými vodiči elektrického proudu. 
- Iontová vodivost způsobená pohybem kladně či záporně nabitých iontů - atomů s chybějícími 
či nadbytečnými elektrony v obalu. Tento druh vodivosti se vyskytuje v roztocích s 
disociovanými molekulami - tzv. elektrolytech, nebo v ionizovaných plynech (elektrické výboje). 
Pohyb elektrických nábojů ve vodičích není zcela volný, nosiče elektrického náboje narážejí na atomy 
a molekuly v látce, čímž jim předávají část své elektricky získané kinetické energie. Elektrický proud 
vytváří teplo, vodiče kladou elektrickému proudu odpor (vyjadřuje se v Ohmech). Jedinou výjimkou je 
jev tzv. supravodivosti, kdy elektrony (spojené v tzv. Cooperovy páry vytvářející Bose-Einsteinův 
kondenzát) se ve vodiči pohybují zcela volně a elektrický odpor poklesne na nulu. 
  Zvláštní skupinou látek jsou polovodiče, látky s úzkým zakázaným pásem, kde elektrony přeskakující 
z valenčního do vodivostního pásma (tepelným pohybem či fotoexcitací) se stávají zápornými 
nosiči vodivosti a prázdná místa ve valenčním pásu - tzv. díry - se efektivně jeví jako kladné 
nosiče vodivosti. Vhodnými příměsemi prvků, které poskytují vodivostní elektrony (donory), nebo 
přijímají elektrony z vazeb valenčního pásu (akceptory), lze dosáhnout převahy volných nosičů 
záporných ("n") nebo kladných ("p"). Velmi důležité elektrické jevy vznikají na rozhraní k sobě 
přiložených polovodičů typu "n" a "p" - usměrňovací "diodový" efekt na rozhraní n-p, 
zesilující "tranzistorový" efekt na rozhraní p-n-p nebo n-p-n, dále jevy optoelektrické. 
♦ Nevodiče (izolanty, izolátory, dielektrika)  
- látky v nichž nejsou přítomny volně pohyblivé elektrické náboje. Zde může elektrický náboj 
vložených těles přetrvávat, nevodivá látka je schopna oddělovat od sebe (izolovat) náboje 
různých velikostí a znamének. Atomy a molekuly zůstávají celkově elektricky neutrální, avšak 
silovým působením elektrického pole dochází k určitému přeskupování rozdělení náboje v atomech 
a molekulách - k tzv. polarizaci dielektrika (obr.1.1.8 vpravo). Původně prostorově v časovém 
průměru symetrické rozložení náboje*) se vlivem elektrických sil mírně zdeformuje - kladný náboj se 
efektivně posune ve směru pole, záporný náboj ve směru opačném. Vzniká efekt tzv. posuvných nábojů. 
*) Toto platí pro atomy a tzv. nepolární molekuly se symetrickým prostorovýn rozložením kladných a záporných 
nábojů. Kromě toho existují molekuly polární, v nichž atomy jsou vázány iontovými vazbami, s nesymetrickým 
rozložením náboje tvořícím miniaturní elektrický dipól. Orientace těchto molekulových elektrických dipólů je však v 
látce vlivem tepelných pohybů zcela neuspořádaná, takže se jejich elektrické účinky navenek ruší (obr.1.1.8 
uprostřed). Vnější elektrické pole však silově působí na jednotlivé dipóly a částečně je orientuje ve směru pole - dochází 
k orientační polarizaci dielektrika (obr.1.1.8 vpravo). Kromě toho silové působení pole ještě poněkud zvětší 
dipólový moment takto orientovaných polárních molekul.
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Obr.1.1.8. Polarizace atomů a molekul dielektrika a vznik posuvných nábojů. 

Vlevo: Elektrické pole mezi dvěma elektrodami o náboji +Q a -Q má ve vakuu intenzitu E
o

. Uprostřed: Bez 

přítomnosti vnějšího elektrického pole mají atomy a nepolární molekuly v průměru symetrické rozložení náboje a 
polární molekuly mají náhodné chaotické orientace svých dipólových momentů. Vpravo: Působením vnějšího 

elektrického pole se deformuje původně symetrické rozložení náboje v atomech a nepolárních molekulách - stávají se 
z nich elektrické dipóly; u polárních molekul dochází k orientaci dipólových momentů. V obou případech jsou 

dipólové momenty orientovány protisměrně vzhledem k vektoru elektrické intenzity E
o

 vnějšího pole - 

polarizace dielektrika efektivně snižuje intenzitu působícího pole z maximální vakuové hodnoty E
o

 na hodnotu E.

Výsledkem elektrické interakce s atomy a molekulami (nepolárními i polárními) dielektrika je 
vznik elektrických dipólů orientovaných ve směru pole. Elektrické pole takto indukovaných elektrických 
dipólů d se skládá s původním působícím polem E

o
 - a jelikož je opačného směru, efektivně zmenšuje 

hodnotu intenzity elektrického pole, snižuje elektrickou sílu na hodnotu E<E
o
. Pro nepříliš silná elektrická 

pole je polarizace P přímo úměrná intenzitě elektrického pole: P = κ.E, kde koeficient κ se 
nazývá dielektrická sucseptibilita (polarizovatelnost) dielektrika. Pro silové působení elektrických nábojů 
v látce pak platí i nadále Coulombův zákon, avšak v konstantě úměrnosti místo permitivity vakua 
εo vystupuje permitivita látky ε, zvaná též dielektrická konstanta: ε = εo+κ = εr.εo, kde εr=1+κ je 

tzv. relativní permitivita látky. Relativní permitivita látek je vždy větší než 1, u nepolárních a řídkých látek jen 
nepatrně (pro vzduch jen 1,006), u polárních látek může být značně vysoká (pro vodu je εr=81). 

Magnetické jevy v látkovém prostředí 
Magnetické jevy jsou projevem interakcí pohybujících se elektrických nábojů. Pohybující se 
náboje, vytvářející v délkovém elementu dl proud I, vzbuzují ve vzdálenosti r magnetické pole o intenzitě 
B *) podle Biot-Savart-Laplaceova zákona: dB = k . I .[dl×ro]/r2, kde ro je jednotkový směrový vektor 
od měřeného místa k proudovému elementu a k je konstanta úměrnosti vyjadřovaná v soustavě 
jednotek SI pomocí tzv. permeability vakua µo: k = µo/4π. Magnetické pole pak vykazuje silové účinky 

na každý elektrický náboj q pohybující se rychlostí v: F = q.[B×v]; tato tzv. Lorentzova síla působí kolmo na 
směr pohybu náboje. 
*) Veličina B se z historických důvodů nazývá nikoli intenzita, ale magnetická indukce. 
  Vložíme-li látku do magnetického pole, bude docházet k interakcím atomů a molekul látky 
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s magnetickým polem, vedoucí k magnetizaci látky. Elektrony pohybující se v atomových obalech 
totiž vytvářejí své elementární elektrické proudy ("proudové smyčky"), vzbuzující svá 
elementární magnetická pole vyjádřená tzv. magnetickým momentem m = I.S, definovaným jako 
součin proudu I a plochy S proudové smyčky. V atomech jsou elementární proudové smyčky a magnetické 
momenty způsobeny dvěma druhy pohybu elektronů: 1.Oběhem elektronu po jeho dráze - dráhový 
či orbitální magnetický moment; 2.V důsledku spinu elektronu - spinový magnetický moment. 
Výsledný magnetický moment atomu je vektorovým součtem momentů všech jeho elektronů. Při 
tomto vektorovém sčítání mohou nastat tři význačné případy:  
a) Všechny momenty se navzájem kompenzují, výsledný moment je nulový. V takovýchto atomech se 
při vložení do magnetického pole deformují dráhy elektronů tak, že se indukují přídavné 
magnetické momenty, jejichž pole směřuje (v souvislosti s tzv. Lencovým pravidlem opačného účinku) proti 
směru vnějšího pole. Dochází tedy k zeslabení pole, takové látky se nazývají diamagnetické. 
b) Kompenzují se pouze spinové momenty. Ve vnějším magnetickém poli pak dochází ke 
stáčení magnetických momentů jednotlivých atomů do směru souhlasného s vnějším polem, 
čímž dochází k zesilování výsledného magnetického pole. Takové látky se nazývají paramagnetické. 
Proti tendenci orientace magnetických momentů však působí tepelný pohyb atomů, který naopak 
uvádí atomy do stavu chaotické neuspořádanosti - podle tzv. Curieova zákona je magnetická 
zesilovací efekt (tzv. magnetická susceptibilita) nepřímo úměrný absolutní teplotě. 
c) Atomy mají nekompenzované spinové momenty (to se vyskytuje u atomů, které nemají 
úplně obsazenou některou elektronovou hladinu). V takovém případě u některých látek může dojít k tomu, 
že v určitých malých oblastech dojde ke spontánní orientaci všech magnetických momentů do 
jednoho směru - vznikne tzv. magnetická doména, která je zmagnetována do nysyceného stavu 
(velikost těchto domén je cca 10-6-10-2cm). Za normálních okolností jsou tyto domény v látce 
náhodně rozloženy a orientovány, takže jejich magnetizace se ruší. Při vložení vnějšího magnetického 
pole se však tyto domény snadno orientují tak, že vektor jejich magnetizace směřuje ve směru pole 
- dochází k celkové magnetizaci látky, která výrazně zesiluje působící magnetické pole. Takovéto látky 
s výraznými magnetickými vlastnostmi se nazývají feromagnetické (podle železa, které je nejstarší 
známou látkou tohoto druhu). Feromagnetické vlastnosti zanikají při vyšších teplotách, kdy nastává 
rozpad domén spontánní magnetizace a látka nabývá paramagnetických vlastností (příslušná hraniční 
teplota, charakteristická pro danou látku, se nazává Curieova teplota). 
  Magnetické pole v látkovém prostředí lze opět vyjádřit pomocí Biot-Savart-Laplaceova zákona, avšak 
v konstantě úměrnosti místo permeability vakua µo vystupuje magnetická permeabilita látky µ = µr.

µo, kde µr = µ/µo je tzv. relativní permeabilita látky, udávající "zesilující" či "zeslabující" efekt látky 

na magnetické pole. Význam slova "permeabilita" je "propustnost, prostupnost" - zde pro magnetické pole.  
Pro diamagnetické látky je µr<1, pro paramagnetické látky je µr>1; v obou těchto případech je 

však hodnota µr velmi blízká 1. Pro ferromagnetické látky dosahuje µr vysokých hodnot řádově 103-105 
(zde to však není konstanta, ale proměnná veličina, jejíž hodnota závisí na intenzitě magnetického pole; pro silná pole 
se dosahuje stavu nsasycení magnetizace, dále se projevuje efekt hysterese). 
  Již od dob antiky známé magnetické silové působení nerostů - permanentních magnetů - bylo dlouhou dobu v 
chápání přírodovědy oddělené od jevů elektrických. Zmíněná teorie magnetických momentů atomů a molekul ukazuje, že 
i v permanentních a přírodních magnetech spočívá původ magnetického pole v interakcích pohybujících se nábojů. 
Jedná se o tzv. magneticky tvrdé feromagnetické látky (většinou obsahující železo), které si určitou remanentní 
magnetizaci zachovávají i bez vnějšího magnetického pole.

Optické vlastnosti látek 
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Jak bylo shora uvedeno v části "Elektromagnetické pole a záření", světlo je elektromagnetické vlnění o 
krátké vlnové délce (cca 360-750nm). Optické jevy lomu a odrazu světla jsou na makroskopické 
úrovni popsány jednoduchými zákony geometrické optiky. Tyto prosté zákonitosti jsou však 
na mikroskopické úrovni důsledkem podstatně komplikovanějších interakcí elektromagnetického vlnění 
s atomy a molekulami látky. Když elektromagnetická vlna prochází materiálem, na elektrony v atomech 
a molekulách působí elektrické a magnetické síly, pod jejichž vlivem se pohybují. Reakcí na 
elektrickou složku vlny je kmitavý pohyb elektronů v materiálu, magnetické pole vyvolává kruhový 
pohyb. Těmito pohyby se předává část energie vlny, což ovlivní vlastnosti vlny a její šíření. 
Je třeba si uvědomit, že rozměry atomů látky jsou podstatně menší (asi o 4 řády) než je vlnová 
délka viditelného světla. Taková elekromagnetická vlna proto "nevidí" jednotlivé atomy a molekuly, 
ale interaguje s "kolektivní" odezvou milionů atomů nebo molekul. Z makroskopického hlediska lze proto 
odezvu materiálu na takto "dlouhé" elektromagnetické vlny popsat dvěma standardními parametry 
známými z nauky o elektřině a magnetismu:  
- elektrickou permitivitou ε, charakterizující polarizační odezvu na elektrické pole; 
- magnetickou permeabilitou µ, která vyjadřuje reakci obíhajících elektronů (tvořících 
elementární "proudové smyčky") na magnetické pole. 
Většina materiálů má kladné ε a µ. Pokud se jedná o dielektrické prostředí průzračné pro vlnění 
příslušné vlnové délky, bude rychlost šíření vlnění c´= 1/√εµ. Z Huygensova zákona o vlnění pak plyne, 
že na rozhraní dvou optických materiálů s různou rychlostí c1 a c2 šíření vln bude docházet ke změně 
směru šíření - k lomu světla podle Snellova zákona sinα/sinβ = c1/c2 = n, kde index lomu je dán 
právě permitivou a permeabilitou n = √εµ. Z téhož Huygensova zákona plyne i zákon odrazu od 
prostředí, do jehož nitra nemohou elektromagnetické vlny proniknout (což jsou např. materiály s volně se 
pohybujícími elektrony, jako jsou kovy). 
  Při zkracování vlnové délky elektromagnetického vlnění, tj. s růstem energie fotonů, začíná již 
interakce s jednotlivými atomy a molekulami látky - postupně mizí zákonitosti geometrické optiky. 
Pro oblast měkčího X-záření se uplatňují efekty difrakce na krystalové mřížce látky, pro tvrdší záření X 
a záření g se již žádné optické jevy odrazu a lomu neprojevují, toto ionizující záření tvrdě interaguje 
s jednotlivými atomy prostřednictvím fotoefektu, Comptonova rozptylu či tvorby elektron-pozitronových 
párů (viz §1.6 "Ionizující záření", pasáž "Interakce záření gama").

Elektro-mechanické, elektro-termické, elektro-chemické, elektro-optické jevy 
Vzájemné elektromagnetické interakce atomů a molekul a jejich interakce s vnějším elektrickým a magnetickým polem jsou 
příčinou i řady dalších souvisejících jevů na pomezí elektřiny a mechaniky, termiky, chemie, optiky, biofyziky. 
Můžeme vyjmenovat např.: 
♦ Piezoelektrický jev - mechanické deformace některých krystalů (např. křemene) způsobují vznik opačných nábojů 
na stěnách těchto krystalů. A naopak, přiložíme-li k protilehlým stěnám krystalu elektrody s opačnými náboji, krystal se 
v tomto směru nepatrně zdeformuje (elektrostrikce). Obdobný elektrický účinek nastává i při ohřívání krystalů 
- pyroelektrický jev. 
♦ Magnetostrikce - změna délkových rozměrů a objemu způsobená zmagnetováním feromagnrtických látek. 
♦ Termoelektrický jev - vznik elektrického napětí či proudu při zahřátí materiálů na různou teplotu. A naopak 
vznik tepelných gradientů při průchodu elektrického proudu. Příčinou těchto jevů je tepelný pohyb a difúze 
volných nositelů elektrického náboje. Patří sem Thomsonův jev ve vodiči, na němž je teplotní gradient, nebo Seebeckův 
a Peltierův jev na rozhraní dvou vodičů s různou Fermiho hladinou, kdy vzniká kontaktní potenciál. 
♦ Fotoelektrický jev - emise elektronů či změna elektrických vlastností látky při ozařování světlem. Při 
dopadu elektromagnetického vlnění na látku dochází k interakci s atomy a s elektrony ve valenčním nebo 
vodivostním pásu. Při absorbci této energie slabě vázaným elektronem ve vodivostním pásu může dojít k jeho fotoemisi 
- vnější fotoelektrický jev. Pokud je zářivá energie absorbovaná elektronem ve valenční pásu, může dojít k jeho přeskoku 
do vodivostního pásu - vnitřní fotoelektrický jev, čímž vzniknou volné nosiče elektrického náboje a nastane (či 
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vzroste) vodivost materiálu. 
♦ Elektroluminiscence - vyzařování fotonů světla účinkem průchodu elektrického proudu. Fotony světla vznikají 
při přeskoku elektronů z vyšší energetické hladiny vodivostního pásu do nižší hladiny valenčního pásu (dochází 
k rekombinaci elektronu s dírou), popř. přes hladinu vhodné příměsi. V tzv. LED diodách k tomuto jevu dochází v 
oblasti přechodu p-n. 
♦ Elektrochemické jevy - změna chemického složení sloučenin a chemické reakce vyvolané průchodem 
elektrického proudu. Je to především elektrolýza - vylučování látek na elektrodách při průchodu elektrického 
proudu roztokem disociovaných sloučenin (elektrolytem). 
♦ Elektrické výboje v plynech - průchod elektrického proudu ionizovaným plynem. Ke vzniku volných nosičů elektrického 
náboje - elektronů a iontů, neboli k ionizaci, dochází buď zahřátím na vysokou teplotu, nebo absorcí 
elektromagnetického či korpuskulárního záření dostatečné energie kvant. Ionizaci mohou způsobovat a udržovat 
i elektrony a ionty urychlené elektrickým polem mezi elektrodami při vlastním výboji.

Atomové jádro 
Nahlédněme nyní hluboko do nitra atomu - přímo do samotného atomového jádra. Než se 
budeme zabývat stavbou atomového jádra, stojí za povšimnutí jeho velikost v porovnání s 
velikostí atomu. "Průměr" atomu je řádově ≈10-8 cm (je tedy hluboko pod rozlišovací schopností optického 
mikroskopu - atom je mnohem menší než vlnová délka světla; ani elektronovým mikroskopem 
nejsou atomy přímo pozorovatelné). Jádro je však ještě 100 000 - krát menší! - jeho "průměr" činí jen ≈10-

13cm. Přitom je v jádře soustředěna téměř veškerá hmotnost (více než 99,9%) atomu. Hustota, s jakou 
je hmota "namačkána" v atomovém jádře, je tedy nepředstavitelně vysoká - r »1014g/cm3! 
Představit si tak obrovskou hustotu není snadné: kdyby např. krabička od zápalek byla naplněna jadernou hmotou, 
vážila by asi miliardu tun (!) - prorazila by stůl, půdu i horninu a propadla by se do středu Země. Kromě atomových jader 
se nikde v okolní přírodě s tak vysokou hustotou nesetkáváme. Avšak ve vesmíru byla objevena podivuhodná tělesa 
zvaná neutronové hvězdy. Jsou to hvězdy na konci svého života s vyčerpaným jaderným "palivem", gravitačně 
zhroucené do rozměrů pouze desítek kilometrů, jsou složeny z neutronů s hustotou právě ≈1014g/cm3. Rychle rotují a 
při interakci nabitých částic se silným magnetickým polem vzniká elektromagnetické záření, které při rotaci 
hvězdy "zametá" okolní prostor podobně jako světlo rotujícího majáku - pozorujeme je jako pulsary. Podrobnosti 
můžeme nalézt v kap.4 "Černé díry" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Ze samotného faktu tak malých rozměrů a fantastických hustot v atomovém jádře plyne (a to i 
bez znalosti konkrétní struktury jádra), že v atomových jádrech budou působit veliké síly a budou zde 
"ve hře" vysoké energie. 
Poznámka: Z těchto skutečností je zároveň naprosto jasné, že alchymisté snažící se uskutečnit transmutaci prvků 
(např. olovo přeměnit ve zlato) neměli nejmenší naději na úspěch! Metodami, které měli k dispozici (mletí, 
roztloukání, žíhání, hoření, chemické slučování) pouze "škrábali" atomy po jejich nejsvrchnějších (valenčních) 
slupkách. Pokud by chtěli změnit prvek, museli by proniknout stotisíckrát hlouběji do nitra atomu, změnit jádro a 
tím teprve by dosáhli transmutace. K tomu samozřejmě neměli prostředky, energii ani znalosti. Nyní to jaderná fyzika již 
v zásadě umí, a to metodami "ostřelování" jader elementárními částicemi urychlenými na vysoké energie (takto se však 
dá připravit jen mizivě malém množství transmutovaných prvků).

Struktura atomového jádra 
Existenci kladně nabitého, velmi malého a hutného atomového jádra přesvědčivě dokazovaly shora 
zmíněné rozptylové experimenty E.Rutheforda a spol. z r.1911, avšak o vlastní povaze a stavbě 
atomového jádra se z těchto experimentů nedalo nic usuzovat. Podobný klíčový význam, jaký měl 
pro odhalení stavby atomů objev elektronu, sehrál pro vyjasnění stavby atomových jader objev 
protonu, kladně nabité těžké částice, učiněný rovněž Ruthefordem při sledování stop částic α 
ve Wilsonově mlžné komoře. 
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Při nárazu částic α na jádra dusíku docházelo k reakci 4α2 + 14N7 → 17O8 + 1p1. Z místa srážky vycházely dvě stopy, z 

nichž jedna odpovídala jádru kyslíku, druhá pak kladné částici totožné s jádrem vodíku - tato částice byla nazvána 
proton. Proton jako elementární částice se značí "p", nebo alternativně, podle chemické terminologie, "H" či 1H1 jakožto 

jádro vodíku. Skutečnost jeho kladného elementárného náboje se někdy vyznačuje indexem "+", tj. p+. Dalšími 
měřeními byly postupně stanoveny vlastnosti a fyzikální charakteristiky protonu, viz §1.5 "Elementární částice". 
  Okamžitě se nabízela představa, že jádra atomů jsou složena z protonů. Podporovala jej i 
pozoruhodná pravidelnost v hmotnostech atomů - že hmotnosti všech atomů jsou téměř 
přesně celočíselnými násobky hmotnosti atomu vodíku. Model jádra složeného jen ze samotných 
protonů však narážel na dva problémy: 
Především to bylo elektrické Coulombovské odpuzování souhlasně nabitých protonů, které by na tak 
malých vzdálenostech bylo nesmírně silné a tehdy nebyly známé žádné jiné síly, které by mu mohly čelit a udržet 
stabilitu jádra. Dále, hmotnosti všech atomů kromě vodíku vycházely zhruba poloviční, než bylo ve 
skutečnosti pozorováno. 
Proto byly dočasně navrhovány modely, v nichž se v jádře kombinovaly protony a elektrony: jádro prvku s 
atomovým číslem Z by se skládalo z 2.Z-protonů (tedy dvojnásobku protonů) a Z-elektronů, jejichž záporný náboj 
by kompensoval nadbytečný kladný náboj. Proton-elektronový model dával přibližně správné hodnoty hmotnosti 
pro lehká jádra, nikoli však pro těžká jádra. Radioaktivita β, při níž dochází k emisi elektronů z jader, zdánlivě 
podporovala tento model s "jadernými elektrony". Další vlastnosti jader však již nebyly s tímto modelem v souladu 
(např. magnetický moment jader by vycházel podstatně vyšší). 
  Chybějící článek k objasnění stavby atomového jádra byl doplněn až objevem neutronu, učiněný 
J.Chadwickem r.1932 při experimentech s ostřelováním jader berylia částicemi α. Ukázalo se, že 
tyto neutrony, částice zhruba stejně těžké jako protony ale bez elektrického náboje, jsou zřejmě 
onou záhadnou chybějící složkou, která je spolu s protony v atomových jádrech. Složení jader z protonů 
a neutronů zároveň přirozeně vysvětlilo existenci isotopů: isotopy jednoho prvku obsahují stejný 
počet protonů (proto mají stejné chemické chování), ale různý počet neutronů, takže se liší jen hmotností. 
Ve Wilsonově mlžné komoře byla po srážce částice α s jádrem Be pozorována jen jedna stopa, která náležela jádru uhlíku 
C. Když Chadwick provedl podrobnou analýzu stop částic α a C z hlediska zákonů zachování energie a hybnosti, dospěl 
k závěru, že při srážce kromě jádra uhlíku musí vznikat ještě jedna poměrně těžká a energetická částice, která 
nenese elektrický náboj a proto nevytváří ionizační stopu v mlžné komoře. Dochází tedy k reakci 4α2 + 9Be4 → 12C6 + 
1n0; nově objevená neutrální částice (o hmotnosti o maličko větší než protonu) byla nazvána neutron, označuje se 

"n". Elektrická neutralita neutronu se někdy vyznačuje indexem nula "o", tj. no. Dalšími experimenty byly 
postupně stanoveny ostatní vlastnosti a fyzikální charakteristiky neutronu, viz opět §1.5 "Elementární částice". 
  Bylo tedy zjištěno, že atomová jádra se skládají ze dvou druhů těžkých částic (nukleonů): protonů 
a neutronů, přičemž tyto protony a neutrony jsou v jádře drženy novým, do té doby neznámým, typem 
sil - tzv. jadernými silami (viz níže).
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Obr.1.1.9. Schématické znázornění stavby atomového jádra. V pravé části jsou znázorněny energetické 
hladiny jádra, excitované jádro a jeho deexcitace za emise fotonu záření gama.

Na obr.1.1.9 je atomové jádro pomyslně "zvětšeno" celkově asi 1014-krát a je zde schématicky znázorněna 
jeho struktura. Jádro se skládá z částic dvou druhů souhrnně nazývaných nukleony: kladně 
nabité protony p+ a neutrony no bez elektrického náboje. Počet protonů v jádře, zvaný protonové 
číslo Z, jednoznačně určuje zároveň i konfiguraci elektronů na jednotlivých slupkách atomového 
obalu (každé jádro si "přibere" tolik elektronů, aby bylo elektricky neutrální) a tím tedy chemickou 
povahu atomu - protonové číslo Z je zároveň pořadovým číslem v Mendělejevově periodické 
tabulce chemických prvků. Číslo Z se proto někdy nazývá atomové číslo. Celkový počet nukleonů, 
zvaný nukleonové číslo N, určuje hmotnost atomového jádra v násobcích hmotnosti protonu či neutronu; 
nukleonové číslo N se též někdy nazývá hmotnostní číslo a značí se A. Jádra se stejným počtem 
protonů, které mají různý počet neutronů, se nazývají isotopy - chemické vlastnosti příslušných 
atomů jsou stejné, liší se jen hmotností. Jádra značíme písmeny chemického označení 
podle Mendělejevovy tabulky prvků (zde označíme X), přičemž jako horní index připojujeme 
nukleonové číslo a jako dolní index číslo protonové: NX

Z
 - např. héluim 4He2, uhlík 12C6, uran 238U92. 

Silné jaderné interakce 
Podíváme-li se na tento model jádra z hlediska zákonitostí elektřiny, hned vyvstává zásadní námitka 
či otázka: Jak je možné, že jádro drží pohromadě? Stejnojmenně nabité protony se podle 
Coulombova zákona budou odpuzovat, takže by se okamžitě "rozprskly" do okolního prostoru, žádná 
jádra a atomy (kromě vodíku) by nemohly existovat. Ve skutečnosti se však (naštěstí) nic takového 
neděje, jádra nám většinou drží hezky "pohromadě". Kromě elektrických odpudivých sil zde proto 
musí působit ještě jiné síly, které jsou přitažlivé a jsou silnější než elektrické - tyto síly pak 
překonávají elektrické odpudivé síly a udržují jádro pohromadě. Nazývají se silné jaderné interakce; 
jejich podstata bude stručně diskutována níže. Jsou asi 100-krát silnější než síly elektrické, ale 
vykazují jednu specifickou zvláštnost - mají krátký dosah. Působí efektivně jen do vzdálenosti d ≈10-

13cm, zatímco pro větší vzdálenosti jsou již zanedbatelně slabé - rychle exponenciálně klesají. 
Potenciál těchto sil se často modeluje tzv. Yukawovým potenciálem 
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U(r) = g . e−d . r / r , 
kde g je konstanta vyjadřující sílu interakce a parametr d = 1,3·10−13cm charakterizuje dosah jaderných sil.  
Pozn.: Charakteristická délka 10-13cm, důležitá v jaderné fyzice, se někdy nazývá 1 Fermi [fm]; je to zároveň 1 femtometr. 
  Každý nukleon může interagovat bezprostředně pouze s určitým omezeným počtem 
sousedních nukleonů - jaderné síly vykazují nasycení. To je hlavním důvodem snížené stability 
těžkých jader, jak bude níže ukázáno (§1.2, §1.3). Jelikož elektrostatické (Coulombovské) 
odpuzování protonů je dlouhého dosahu a působí znatelně v celé oblasti jádra, je určitá 
hranice schopnosti silné interakce mezi nukleony zabraňovat rozpadu velkých jader. Na této hranici 
je jádro vizmutu 209Bi83, které je nejtěžším stabilním jádrem; všechna těžší jádra se Z>83 a N>209 se 

již samovolně přeměňují na lehčí jádra (radioaktivita α). 
  Jaderné síly nezávisí na typu nukleonů, jsou nábojově nezávislé. Silné jaderné interakce tedy působí 
jak mezi protony a protony, tak mezi protony a neutrony či mezi neutrony navzájem - protony a 
neutrony patří do skupiny částic zvané hadrony (viz níže §1.5 o elementárních částicích). Detailnější 
rozbor ukázal, že jaderné síly jsou spinově závislé (interakce mezi nukleony závisí na úhlu mezi spinem a 
spojnicí obou částic) - interakce mezi dvěma nukleony s paralelními spiny se poněkud liší od 
interakce nukleonů s antiparalelními spiny.

Podstata silných interakcí mezi hadrony 
Podle starší koncepce, kterou v r.1935 navrhl H.Yukawa, jsou jaderné síly způsobeny výměnou p-mezonů mezi 
nukleony. Tato představa sice poměrně dobře vysvětlovala některé vlastnosti jaderných sil, avšak při dalších výzkumech 
se ukázalo, že skutečnou příčinu jaderných sil (a silných interakcí mezi hadrony obecně) je třeba hledat na hlubší úrovni - 
ve vnitřní struktuře protonů, neutronů, π-mezonů a dalších hadronů. Podle dnešní koncepce primární příčinou 
"silných interakcí" mezi hadrony jsou silné interakce mezi kvarky uvnitř hadronů - pozorované "silné" interakce 
mezi hadrony, a tedy i jaderné síly, jsou jakýmsi "zbytkovým projevem" těchto primárních interakcí mezi kvarky. 
Je pozoruhodné, že u vlastních silných interakcí mezi kvarky se předpokládá dlouhý dosah, přičemž pozorovaný 
krátký dosah výsledných interakcí mezi hadrony (a tedy i jaderných sil) je důsledkem mechanismu "zbytkového 
projevu" těchto sil (další diskuse viz §1.5 "Elementární částice"). 
  V běžně užívaném názvu "silné jaderné interakce" je slovo "jaderné" vsunuto proto, že se většinou zabýváme 
vlastnostmi atomového jádra, v nichž se tyto interakce uplatňují nejpodstatněji. Přesněji stačí jen název "silné 
interakce", neboť to jsou fundamentální síly působící obecně mezi interagujícími hadrony (jako zmíněný důsledek 
silné interakce mezi kvarky tvořícími hadrony). Jaderné síly jsou jen speciálním projevem těchto silných interakcí.

 
Obr.1.1.10. Grafické znázornění potenciálů jaderných sil pro neutron a proton v závislosti na vzdálenosti. V pravé 
části obrázku jsou znázorněny diskrétní (kvantové) energetické hladiny nukleonů v potenciálové jámě jádra.

Na obr.1.1.10 je graficky znázorněno, jak potenciály sil působících mezi jádrem a nukleonem závisejí 
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na vzdálenosti. Představme si v myšleném pokuse, že nukleon pomalu přibližujeme k atomovému 
jádru. Pro neutron no (vlevo) bez elektrického náboje působí pouze pole silné interakce, takže ve 
větších vzdálenostech je síla zanedbatelná a ve vzdálenostech řádově 10-13cm působí přitažlivá síla, která 
sváže neutron s jádrem. Pro kladně nabitý proton p+ bude ve větších vzdálenostech působit 
elektrická odpudivá síla podle Coulombova zákona (modrá křivka na obr.1.1.10), a teprve když 
ji překonáme (říkáme, že jsme překonali Coulombovskou bariéru) a proton se přiblíží k jádru na 
vzdálenost blízkou 10-13cm, začne působit přitažlivá jaderná síla (červená křivka), která převáží elektrickou 
odpudivou sílu a "přiváže" proton k jádru. Křivka potenciálu výsledné síly je v obou případech na 
obrázku vyznačena zeleně. V ještě menších vzdálenostech ... uvnitř jádra je pak přitažlivá síla v 
obou případech efektivně vystřídána odpudivou silou, zabraňující úplnému smrštění jádra; její 
původ souvisí s kvantovým principem neurčitosti a s vylučovacím principem fermionů.......

  Experimentální měření (s rozptylem vysokoenergetických elektronů) ukazují, že pro poloměr jader 
platí přibližný vztah R = d . N1/3, kde N je nukleonové číslo jádra a parametr d má hodnotu d = 1,3·10−13 cm 
- je to dosah silné interakce. Z tohoto vztahu plyne, že objem jádra je přímo úměrný nukleonovému číslu 
N a tedy každý nukleon zaujímá v jádře zhruba stejný objem. Jádro lze tedy považovat za 
soustavu nukleonů s přibližně konstantní hustotou jaderné hmoty.  
  Neutrony bez elektrického náboje vykazují pouze přitažlivé jaderné síly - pomáhají "stabilizovat" 
jádro. Pro každé jádro existuje určitý poměr počtu protonů a neutronů, pro který je jádro nejstabilnější 
(tento poměr je pro lehká jádra blízký 1:1, pro těžká jádra se pohybuje až kolem 1:1,5 ve 
prospěch neutronů). Pokud jádru se stabilní konfigurací protonů a neutronů nějaké neutrony přidáme 
či odebereme, zpravidla takové jádro již nebude stabilní, ale bude se samovolně rozpadat 
(resp. přeměňovat) - bude radioaktivní (příslušné mechanismy budou analyzovány v §1.2 "Radioaktivita"). 
  Nukleony se v jádře nacházejí a pohybují v poli jaderných sil (silné interakce), v němž mohou mít různou 
(vazbovou) energii - pohybují se v jakési "potenciálové jámě". Podle zákonitostí kvantové fyziky 
přitom nukleony nemohou mít plynule proměnnou energii v tomto poli, ale jen určité 
kvantované hodnoty energie. Tedy podobně jako elektrony v atomovém obalu, i v jádře se 
nukleony nacházejí na diskrétních energetických hladinách (obr.1.1.9 a 1.1.10, oba vpravo). Protonové 
a neutronové hladiny se vlivem elektrické interakce poněkud liší a jsou obsazovány nezávisle, 
přičemž Pauliho vylučovací princip omezuje obsazení každé takové hladiny max. dvěma protony a dvěma 
neutrony s opačnými spiny. Nejnižší energetická hladina jádra odpovídá základnímu stavu, ale jádro 
se může (dodáním energie - excitací) dostat i do vyššího energetického stavu - na tzv. vzbuzené 
neboli excitované energetické hladiny - jako kdyby jádro bylo "nafouknuté", nukleony jsou "dále 
od sebe" (obr.1.1.9), obsazují vyšší hladiny. Takto energeticky vzbuzené jádro zpravidla velmi 
rychle "splaskne" - hladiny se deexcitují, přičemž příslušný rozdíl energií se vyzáří ve formě fotonu 
elektromagnetického záření - záření g (viz §1.2). 
Metastabilní hladiny a jaderná izomerie 
Doba života excitovaných jaderných hladin je většinou velmi krátká ( ≈10-15-10-6 sec.), existují však situace, kdy doba 
života excitované hladiny je řádově sekundy, minuty a dokonce i několik hodin! - takové hladiny se nazývají metastabilní a 
mluvíme o izomerním stavu jádra. Tento jev nastává tehdy, když v blízkosti základního stavu jádra existuje 
energetická hladina, která se od základního stavu značně liší svým momentem hybnosti (aspoň o 3h, tj. ∆I ł 3), viz 
níže slupkový model jádra. Potom záření γ, vyslané při přechodu z takové hladiny do základního stavu, musí mít 
vyšší multipolaritu (E3, M3 nebo vyšší) - přechody mezi takovými hladinami jsou málo pravděpodobné, takže 
odpovídající doby života mohou nabývat velkých hodnot. Izomerie a metastabilní stavy se nevyskytují u lehkých jader 
(kde neexistují vzbuzené hladiny s ∆I ł 3), ale až u jader s nukleonovým číslem od 40; podrobnosti vysvětluje 
slupkový model jádra. Důležitým příkladem je metastabilní technecium 99mTc s poločasem 6 hodin, viz následující §1.2 
"Radioaktivita".
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Vazbová energie atomových jader 
Jak již bylo řečeno, protony a neutrony jsou v jádře vázány přitažlivou silnou interakcí. S touto 
vazbovou silou nukleonů je spojena určitá potenciální energie zvaná vazbová energie nukleonu či celého 
jádra. Pod celkovou vazbovou energií jádra Ev se rozumí energie potřebná k úplnému rozložení jádra 

na jednotlivé volné nukleony *). Tato vazbová energie je zároveň rovna energii, která by se uvolnila 
při vzniku jádra z jednotlivých nukleonů. 
*) Necháváme zde zatím stranou mechanismy, jakými lze takové rozložení či složení jader uskutečnit; budeme se 
tím zabývat v §1.3 "Jaderné reakce". 
  Podle relativistické koncepce ekvivalence hmotnosti a energie je vlivem vazbové energie 
celková hmotnost jádra m(Z,N) vždy poněkud menší než součet hmotností jeho volných protonů Z.mp 

a neutronů (N-Z).mn. Rozdíl mezi výslednou klidovou hmotností jádra a celkovou klidovou 

hmotností volných nukleonů, z nichž je jádro složeno, 
∆m = Z.mp + (N-Z).mn - m(Z,N) , 

se nazývá hmotnostní úbytek či defekt. Podle Einsteinova vztahu ekvivalence mezi hmotností a energií 
souvisí hmotnostní úbytek s celkovou vazbovou energií jádra vztahem Ev ş ∆E = ∆m . c2. Jestliže 

vydělíme celkovou vazbovou energii jádra Ev počtem nukleonů N, dostaneme průměrnou 

vazbovou energii na jeden nukleon Ev = Ev/N. 

Hmotnostní úbytek se vyjadřuje buď v gramech nebo v atomových jednotkách hmotnosti (1/12 
hmotnosti atomu uhlíku 12C), vazbová enrergie se v jaderné fyzice většinou vyjadřuje v 
megaelektronvoltech [MeV].  
Např. jádro hélia 4He2 má hmotnostní úbytek ∆m = 0,5061.10-25g, vazbovou energii Ev ş ∆E = 28 MeV, na jeden 

nukleon připadá vazbová energie 7 MeV. 
Vazbová energie a stabilita atomových jader 
Podobně jako u jiných vázaných systémů, lze očekávat, že vazbová energie atomových jader bude 
úzce souviset s jejich stabilitou. Souvisí jednak se stabilitou "vnější" při dodání energie jádru zvenčí 
(většinou rozptylem nějakých částic ostřelujících jádro), jednak s "vnitřní" stabilitou či nestabilitou 
působením vnitřních mechanismů v nukleonech a jejich vazbách. V následujícím §1.2 "Radioaktivita" 
se seznámíme s procesy a mechanismy, kterými mohou jádra přecházet z konfigurací s vyšší energií 
na konfigurace s nižší energií při radioaktivních přeměnách. Pro uskutečnění každého jaderného 
procesu (a ostatně každého fyzikálního proces vůbec) musí být splněny dvě základní podmínky: 
energetická bilance a existence příslušného mechanismu, jakým proces probíhá. O stabilitě lehčích 
a středně těžkých jader rozhoduje poměr počtu protonů a neutronů. Podle obr.1.1.10 jsou tím dány 
kvantové energetické hladiny protonů a neutronů v poli jaderných sil, které se obsazují nezávisle. 
Pokud v těchto hladinách nastane situace, kdy energie jiné konfigurace protonů a neutronů je 
energeticky dostatečně nižší, "zapracuje" mechanismus slabé interakce, která je schopna 
vzájemně přeměňovat protony a neutrony - dojde k radioaktivní přeměně beta (beta− nebo beta+ 
podle toho, zda je přebytek neutronů nebo protonů). Pro těžká jádra v oblasti uranů a transuranů 
pak nastává radioaktivita alfa v důsledku neschopnosti silné interakce, díky krátkému dosahu, udržet 
pohromadě tak velký počet nukleonů. Všechny tyto procesy si rozebereme z hlediska mechanismů 
i energetické bilance na 3-rozměrné tabulce nuklidů, mapující i vazbové energie nukleonů v jádrech 
- pasáž "Stabilita a nestabilita atomových jader", obr.1.2.8 a 1.2.9 v §1.2.

Modely atomového jádra 
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Vzhledem ke své velikosti ≈10-13cm a kvantový charakter jsou atomová jádra zcela mimo možnosti jakéhokoli 
přímého pozorování. Pro pochopení různých dějů s atomovými jádry je třeba si vytvořit určité aspoň přibližné představy 
o jádrech a jejich vnitřním uspořádání. Modely atomových jader jsou určitá schématická znázornění, fiktivní konstrukce 
a analogie, které s menším či větším úspěchem vysvětlují určité vlastnosti nebo procesy u lehkých a těžkých 
atomových jader. Existuje několik modelů, z nichž každý zpravidla dobře vysvětluje jen některé konkrétní jaderné 
procesy, pro něž byl vytvořen (výjimku tvoří slupkový model, který je obecnější). Zde se jen stručně zmíníme o 
někerých častěji používaných modelech:

■     Kapkový model jádra  
- podle tohoto modelu si jádro představujeme jako "kapku nestlačitelné kapaliny", jejímiž "molekulami" jsou 
nukleony. Na tuto analogii jádra s kapkou poukazují především dvě experimentálně zjištěné skutečnosti:  
1. Koeficient "stěsnání" je nepatrný, neboli hustota jaderné hmoty je téměř nezávislá na počtu nukleonů v jádře - 
podobně jako hustota kapaliny je nezávislá na velikosti kapky a poloměr kapky je úměrný třetí odmocnině z počtu 
molekul v kapce.  
2. Vazbová energie připadající na jeden nukleon je téměř konstantní (aspoň pro středně těžká jádra), neboli celková 
vazbová energie je úměrná počtu nukleonů v jádře - podobně jako energie potřebná na úplné vypaření kapky je 
úměrná počtu molekul v kapce.  
   Kapkový model slouží především pro analýzu hmotností a vazbových energií jader; na jeho základě byla 
zkonstruována tzv. Weizsäkerova formule pro hmotnost a celkovou energii atomových jader, obsahující korekční 
členy pro sudý i lichý počet protonů a neutronů.

■     Statistický model  
- uvažuje atomové jádro s celkovým počtem nukleonů N jako plyn složený z protonů a neutronů, uzavřený v kouli s 
poloměrem úměrným N1/3. E.Fermi ukázal, že takový soubor fermionů lze považovat za "degenerovaný plyn", v němž 
rozdělení hybností a energií nukleonů se bude řídit Fermiho-Diracovou statistikou; pomocí ní lze předpovídat 
pravděpodobnosti jevů, při nichž nukleony získají dostatečné hybnosti a energie na překonání jaderných vazbových 
sil. Tento model se přitom nezabývá vnitřním uspořádáním nukleonů v jádře.

■     Model složeného jádra  
- slouží pro modelování jaderných reakcí. Předpokládá se zde, že atomové jádro je souborem nukleonů, které 
vzájemně i s nalétající částicí silně interagují. Prvním stupněm interakce je pohlcení nalétající částice a terčovým 
jádrem X, čímž vznikne složené jádro N*. Nalétající částice a má v složeném jádře krátkou střední volnou dráhu, takže 
rychle předá svou energii ostatním částicím. Pokud některá z těchto částic - označíme ji b - získá dostatečně velkou 
energii, je v druhém stupni interakce složeným jádrem N* emitována (říkáme že z virtuální hladiny jádra), přičemž 
vznikne výsledné jádro Y. Obě etapy takové interakce či reakce se dají zapsat schématem X + a → N* → Y + b, nebo 
zkráceně X(a,b)Y; deexcitace složeného jádra však může proběhnout i tak, že z vázané hladiny je vysláno kvantum γ: 
N*→Y + γ. Důležitým předpokladem je zde vzájemná nezávislost prvního a druhého stupně interakce: způsob 
("kanál") rozpadu složeného jádra závisí pouze na vlastnostech složeného jádra a nikoliv na pochodu jeho vytvoření. V 
rámci modelu složeného jádra se pak dá najít vztah (tzv. Breit-Wignerův vztah) mezi účinným průřezem reakce a 
šířkou hladiny složeného jádra, z níž je částice b emitována. Je tím vyjádřena experimentální skutečnost, že zkoumané 
reakce typu X(a,b)Y mohou probíhat rezonančně, měníme-li spojitě energii nalétající částice; křivky závislosti např. 
reakcí X(p,γ)Y na energii urychlených protonů vykazují ostře vyjádřená rezonanční maxima (zvláště u lehkých prvků), 
podobná rezonančním křivkám elektrických obvodů RLC.

■     Slupkový model jádra 
- je nejdůležitějším modelem atomového jádra, který nejvýstižněji zachycuje specifické vlastnosti atomových jader. Je 
založen na představě, že nukleony se pohybují v celkovém poli jádra (vytvářeném všemi nukleony) po určitých 
energetických sférách či slupkách, analogicky jako elektrony v atomovém obalu podle Bohrova modelu - obr.1.1.9 
vpravo. I stacionární stavy jádra jsou charakterizovány kvantovými čísly - hlavním kvantovým číslem n, orbitálním 
kvantovým číslem l a magnetickým kvantovým číslem ml, jejichž význam je analogický jako u atomových elektronů. 

Atomová jádra vykazují jednak "mechanický" moment hybnosti I, označovaný jako spin (skládá se z vlastních spinů 
nukleonů a z jejich orbitálního pohybu), magnetický moment µI a též elektrický kvadrupólový moment 

(charakterizující míru deformace jádra od kulového tvaru). Moment hybnosti je zde kvantován v násobcích h podle 
stejných pravidel jako v atomovém obalu. Magnetický moment µ je vyjádřen v násobcích tzv. jaderného magnetonu 
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µN = µB.me/mp, kde µB je Bohrův magneton, me hmotnost elektronu a mp hmotnost protonu. Magnetické momenty 

jader jsou obecně podstatně menší než atomů. 
   Nukleony jsou fermiony, takže na každé slupce se může nacházet určitý maximální počet nukleonů, v souvislosti s 
Pauliho výběrovým pravidlem pro obsazení uzavřených slupek *); protonové a neutronové slupky se zaplňují nezávisle. 
Některé vlastnosti jádra proto periodicky závisejí na Z a N, podobně jako vlastnosti atomů periodicky zavisejí na Z. 
Slupka s maximálním obsazením nukleonů představuje mimořádně stabilní jádro, analogicky jako atom s úplně 
zaplněnými elektronovými hladinami. Ukazuje se, že zaplnění protonových a neutronových slupek nastává při 
celkovém počtu protonů nebo neutronů: 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 - tato čísla byla nazvána magická čísla.  
*) Pro správné rozložení a obsazení slupek protony nebo neutrony v potenciálové jámě jádra bylo třeba zavést přídavný 
potenciál odpovídající spin-orbitální vazbě, tj. závislosti jaderné interakce na vzájemné orientaci spinu a orbitálního momentu 
nukleonu. 
   Jádra prvků s magickým počtem protonů nebo neutronů se v přírodě vyskytují nejčastěji a vynikají též velkou 
stabilitou. Např. jádra s magickým počtem neutronů mají mnohonásobně nižší účinný průřez pro záchyt neutronů 
než ostatní srovnatelná jádra. Vysvětluje se to tak, že záchyt neutronu v jádře s magickým počtem neutronů je méně 
energeticky výhodný, protože zachycovaný neutron musí obsadit novou vyšší slupku. Největší stabilitu vykazují 
"dvojnásobně magická" jádra, u nichž jak počet protonů, tak neutronů odpovídá magickým číslům. Vedle vodíku 1H1 

(nejrozšířenější prvek ve vesmíru), jehož stabilita je dána stabilitou protonu, je dvojnásobně magickým jádrem hélium 
4He2 se Z=2, N=2, které je druhým nejrozšířenějším prvkem ve vesmíru. Posledním stabilním dvojnásobně magickým 

jádrem je olovo 208Pb82 se Z=82, N=126. Všechna těžší jádra v oblasti uranů a transuranů jsou již radioaktivní. Byla 

vyslovena hypotéza, že v oblasti supertěžkých transuranů by se mohla vyskytovat dvojnásobně magická jádra, 
představující jakýsi "ostrov stability" mezi těžkými radioaktivními jádry. Žádné takové "supertěžké prvky" nebyly 
nalezeny ani v přírodě (ve vesmíru), ani se je nepodařilo vytvořit uměle pomocí jaderných reakcí (viz §1.3 "Jaderné 
reakce", část "Transurany"). Vzhledem ke krátkému dosahu silné jaderné interakce je možnost extrapolace magických 
čísel na supertěžká jádra již nepravděpodobná; taková jádra budou vysoce nestabilní vůči α-rozpadu a spontánnímu 
štěpení. 
   Slupkový model (zvláště jeho zobecněné varianty - mnohočásticový či kolektivní slupkový model) vystihuje i řadu 
dalších experimentálně zjištěných vlastností atomových jader, jako jsou magnetické a elektrické momenty, 
deformace jader, jejich kvadrupólové momenty.

Různorodost atomových jader 
V současné době je známo více asi 2600 druhů různých jader, lišících se od sebe počtem protonů 
nebo neutronů. Z toho stabilních jader je si 270, ostatní jádra jsou radioaktivní. V pozemské přírodě se 
vyskytuje 340 nuklidů - 270 stabilních a 70 radioaktivních. Vyjmenujme si některá důležitá konkrétní 
jádra prvků. Nejjednodušším prvkem je vodík 1H1 (hydrogenium), jehož jádro sestává jen z jediného 

protonu p+, kolem něhož obíhá jediný elektron e−. Přidáním jednoho neutronu no vzniká jádro těžkého 
vodíku 2H1 - deuteria. Nejtěžším isotopem vodíku je tritium 3H1, obsahující proton a 2 neutrony; 

dva neutrony na jeden proton jsou zde však "trochu moc", rovnovážná konfigurace je porušena a 
tritium 3H1 se již radioaktivně rozpadá (rozpadem β− s poločasem 12,6 let na hélium 3). Dalším 

důležitým lehkým jádrem je hélium 4He2 obsahující dva protony a dva neutrony (existuje i 

nepatrné množství 3He). 
  Z dalších význačných jader můžeme jmenovat uhlík 12C6, dusík 14N7, kyslík 16O8, sodík 13Na11, síru 
33S16, ....., železo 56Fe26, ...., zlato 197Au79 atd. Čím těžší jádro, tím více má různých isotopů, z nichž 

jen některé jsou stabilní, ale většina je radioaktivních. Posledními stabilními jádry jsou olovo 208Pb82 

a vizmut 209Bi83; všechna těžší jádra jsou již radioaktivní - dostáváme se postupně do oblasti 

jader uranových (235,238U92 a další isotopy) a transuranových (plutonium, americium, kalifornium, 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika.htm (52 of 58) [15.10.2008 12:13:17]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika

einsteinium, fermium, mendělejevium ...). Nejtěžší známá jádra (jako je 258Lw103 a vyšší) se již 

rozpadají natolik rychle po jejich umělém vyrobení, že je obtížné jejich existenci vůbec prokázat. 
O přípravě nejtěžších transuranů se krátce zmiňujeme v §1.3 "Jaderné reakce", část "Transurany", 
vlastnosti některých důležitějších transuranů jsou uvedeny v §1.4 "Radionuklidy".

Vznik atomových jader a původ prvků - jsme potomky hvězd ! 
Kosmická alchymie 
D.I.Mendělejev a jeho následovníci provedli systemizaci jednotlivých prvků známých v přírodě 
do periodické tabulky. Chemikové velmi podrobně prozkoumali vlastnosti všech těchto prvků a 
jejich sloučenin, které jsou původci pestrosti a různorodosti světa. 
  Položme si však zvědavou otázku: Kde se tady vzaly jednotlivé prvky? Jak vznikla jejich atomová 
jádra? Sestrojil je Bůh "svýma rukama" již při stvoření světa (tj. vznikly všechny prvky již při vzniku vesmíru)? 
Nebo vznikly až v průběhu další evoluce vesmíru? Současná astrofyzika a kosmologie se 
jednoznačně přiklání k druhé možnosti - vypracovala úchvatný "scénář" chemického vývoje vesmíru - 
kosmické nukleogeneze. 
  Podle standardního kosmologického modelu se Vesmír zrodil před zhruba 13-15 miliardami let 
ve velmi žhavém a hustém stavu - při tzv. "velkém třesku" (Big Bang).  
Vlastní akt vzniku vesmíru (velký třesk) má v rámci klasické obecné teorie relativity charakter bodové tzv. singularity s 
nulovým objemem, nekonečnou křivostí prostoročasu, nekonečnou hustotou energie. Podle kvantové teorie gravitace 
však prostoročas v mikroměřítcích tzv. Planckovy-Wheelerovy délky ≈10-33cm vykazuje natolik velké kvantové 
fluktuace geometrie (metriky), že fluktuuje i topologie prostoročasu - prostoročas má "pěnovitou" neustále 
spontánně fluktuující mikrostrukturu. Podle koncepcí kvantové kosmologie se vesmír zrodil z kvantové 
prostoročasové pěny; ba co víc - spolu s naším Vesmírem se takto se mohlo zrodit více vesmírů! (srov. 
"Antropický princip aneb kosmický Bůh"). 
  Jednotlivé fáze vývoje vesmíru po "velkém třesku", doprovázené rychlým rozpínáním a 
chladnutím vesmíru, se rozdělují na 4 význačné etapy lišící se dominantními fyzikálními interakcemi 
a procesy, které v tu dobu probíhaly (podrobně je popsáno v §5.4 "Standardní kosmologický model. Velký 
třesk." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu") :

1.  Hadronová éra  
- trvala jen desetitisícinu vteřiny, hustota hmoty-energie byla vyšší než jaderná hustota 1014g/cm3, 
teplota přesahovala 1012 oK. Převážná část hmoty byla tvořena směsicí neustále vznikajících těžkých 
částic - protonů, neutronů, mezonů, hyperonů a jejich antičástic, dominantní úlohu zde hrála silná 
interakce mezi těmito hadrony.

2.  Leptonová éra  
- trvala asi 10 sekund. Při poklesu teploty pod 1012 oK anihilovaly nukleony s antinukleony (až na malý 
přebytek nukleonů díky baryonové asymetrii, který vedl ke vzniku veškeré pozdější látky ve vesmíru), 
energeticky dominantní úlohu převzaly elektrony, pozitrony, fotony, neutrina (s antineutriny). Na 
počátku leptonové éry docházelo při vysoké teplotě neustále k vzájemným přeměnám zbylých 
protonů a neutronů reakcemi: n + e+ ß→ p + n, n + n ß→ p + e−. Díky poněkud vyšší hmotnosti se 
neutrony přeměnovaly na protony rychleji než protony na neutrony, takže množství neutronů 
ubývalo. Úplnému vymizení neutronů zabránilo to, že díky poklesu teploty vesmíru v čase t ≈10s na 
zhruba 3.1012 oK se protony a neutrony mohly začít slučovat na stabilní jádra hélia 4He2 (přes 

deuterium a tritium). Za zhruba 100s od počátku expanze se tak utvořilo asi 25% hélia, ostatních 75% 
zůstalo ve formě vodíku (tj. protonů). Tím byla prvotní nukleosyntéza u konce, protože díky rychlému 
poklesu hustoty se jádra těžší než hélium mohla tvořit jen v zanedbatelně malém množství (řetězec 
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dvoučásticových interakcí pα, nα, αα nepokračuje též proto, že neexistují stabilní jádra s 5 a 8 
nukleony). Další nukleosyntéza mohla pokračovat až za 100 milionů let, po vzniku prvních hvězd, v 
jejichž nitrech je dostatečná hustota k tomu, aby se hélium slučovalo na uhlík atd., jak je nastíněno 
níže. 
Pozn.: Původní názor zakladatele teorie horkého raného vesmíru G.Gamova, že všechny prvky Mendělejevovy 
periodické tabulky byly "uvařeny" v nejranějším vesmíru, se ukázal jako mylný. Při velkém třesku (v leptonové éře) 
vznikly pouze nejlehčí prvky vodík a hélium, ostatní těžší prvky byly (nukleárně) syntetizovány až ve hvězdách.

3.  Éra záření  
- po anihilaci většiny pozitronů s elektrony se vlády ve vesmíru na asi 300000 let ujímá 
elektromagnetické záření, které je zpočátku natolik vysokoenergetické, že neumožňuje vznik atomů - 
elektrony jsou okamžitě zářením vyráženy. .....

4.  Éra látky  
- při poklesu teploty pod asi 3000oK se energie fotonů sníží natolik, že již nejsou schopny ionizovat 
atomy vodíku a hélia, takže může může nerušeně proběhnout vazba elektronů s protony a a-
částicemi - vzniká plynný vodík a hélium, který je již pro stávající elektromagnetické záření průzračný. 
Dochází tak k oddělení záření od látky, látka se stává hlavním činitelem vývoje vesmíru. Éra látky trvá 
dosud, teplota elektromagnetického záření poklesla z tehdejších 3000oK na dnešních 2,7oK - 
pozorujeme je jako mikrovlnné reliktní záření.

  Když to zrekapitulujeme, po skončení leptonové éry se veškerá látka vesmíru skládala pouze z 
vodíku (75%) a hélia (25%). Tato situace trvala zhruba 300 000 let po celou éru záření, kdy vesmír 
expandoval a teplota se snižovala. Až teplota poklesla pod cca 3000oK, udržely již atomy vodílu a hélia 
své elektrony - vznikl plynný vodík a hélium, nastoupila éra látky trvající dosud. Obaka plynu byla 
velice řídká, ale měla nehomogenní strukturu. Místní zhuštěniny se vlastní gravitací začaly smršťovat, 
čímž vznikly zárodky kup galaxií a galaxií. Tam gravitační smršťování a zhušťování plynů 
pokračovalo, přičemž rostl tlak a teplota (adiabatické stlačování). Až teplota v nitru některých 
zhušťujících se oblaků dosáhla cca 107 stupňů, kinetická energie jader začala překonávat odpudivé 
elektrické síly mezi kladně nabitými jádry - došlo k zapálení termonukleárních reakcí. 
Termonukleární reakce je slučování atomových jader za vysokých teplot, přičemž z lehčích jader 
vznikají jádra těžší (§1.3). Vysoká teplota je potřeba k tomu, aby kladně nabitá jádra svou kinetickou energií 
překonala elektrické (Coulombovské) odpudivé síly a mohla se vzájemně přiblížit na vzdálenost ≈10-

13cm, kde díky přitažlivým silným interakcím mohou obě jádra splynout a sloučit se za uvolnění 
značně velké vazbové energie. Tato uvolněná energie je pak zdrojem světla a tepla hvězdy a 
další smršťování se zastaví - gravitační síly jsou vyváženy tlakem záření a tepelným pohybem 
ionizovaného plynu v důsledku uvolňované jaderné energie. 
  Po většinu života hvězdy probíhá termojaderné slučování vodíku na hélium, které je energeticky 
nejvydatnější. Po spotřebování vodíku v nitru hvězdy na nějakou dobu převáží gravitace, hvězda se 
dále smrští a tlak a teplota stoupne natolik, že se jádra hélia začnou slučovat na uhlík (4He + 4He → 8Be 
+ γ ,8Be + 4He → 12C + γ , reakce 3α(=4He )→ 12C+γ ). Po vyčerpání hélia nastává další smršťování nitra hvězdy 
a za stále rostoucích teplot nastupují další termonukleární reakce doprovázené spalováním uhlíku (např. 
12C + α → 16O + γ, 16O + α → 20Ne + γ, 20Ne + α → 24Mg + γ, 12C + 12C → 24Mg, etc . ..) a při vyšších teplotách i 
kyslíku (16O + 16O → 24Si+ α, resp. → 31P + p, resp. → 32S + γ). Jádra křemíku a dalších prvků v 
horké termonukleární plasmě zachycují neutrony, protony a α-částice, čímž vznikají další těžší 
prvky. Množstvím podobných jaderných reakcí vzniká kromě uhlíku postupně kyslík, dusík, ..., 
hořčík, ..., ...křemík, ... vápník, ... chrom, ... a nakonec železo.  
Pozn.: K tomu, aby hvězda mohla syntetizovat těžší prvky, musí mít dostatečnou hmotnost, aby gravitace vyvolala v 
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jejím nitru dostatečně vysoké tlaky a teploty. Malé hvězdy dokáží vytvořit z vodíku jen hélium, hmotnější hvězdy jako 
naše Slunce vytvoří jádra až po hořčík, u podstatně větších hvězd pak proběhne celá posloupnost termonukleárních reakcí. 
  U jader železa posloupnost termonukleárních reakcí končí, protože prvky kolem železa mají 
nejvyšší vazbovou energii, takže jaderná syntéza těžších prvků již není exotermickou reakcí (energie 
se musí naopak dodat). Všechny jaderné reakce uvolňující energii ustanou, doba aktivního života hvězdy 
končí - nastává konečná fáze hvězdné evoluce. 
  Co se stane dál? To záleží na zbylé hmotnosti hvězdy. Pokud tato hmotnost není vyšší než asi 
1,25 hmotností Slunce, zůstává hvězda (stlačená gravitací z původních několika set tisíc kilometrů 
do průměru několika tisíc kilometrů a hustoty řádu tisíců kilogramů na cm3) v rovnovážném stavu, 
kdy gravitační síly jsou vyváženy tzv. Fermiho tlakem degenerovaného elektronového plynu v 
plně ionizované látce. Hvězda v tomto stavu se nazývá bílý trpaslík (dokud září rozžhavena 
zbylým teplem; posléze se stává černým trpaslíkem); pro chemický vývoj vesmíru nemá taková 
hvězda valný význam - těžší prvky syntetizované během její evoluce zůstávají gravitačně "uvězněné" 
v nitru bílého trpaslíka a do okolního vesmíru se nedostanou. 
  Pokud má hvězda zbylou hmotnost vyšší než asi 1,25 hmotností Slunce (tzv. Chandrasekharova mez), 
není již tlak elektronového plynu schopen vyvážit tak obrovské gravitační síly, gravitace zvítězí 
a smršťování bude pokračovat. Elektrony jsou "vtlačovány" do jader a jimi pohlcovány (dochází k 
masívnímu elektronovému záchytu); slučují se tam s protony za vzniku neutronů a vylétajících neutrin: 
e− + p+ → no + n (inverzní β-rozpad). Tím se obsah elektronů ve hvězdě zmenšuje a jejich Fermiho 
tlak klesá, čímž se látka hvězdy stává snadněji stlačitelnou - dochází k dalšímu smršťování a 
pohlcování elektronů. Proces pokračuje s lavinovitě narůstající rychlostí: během zlomku sekundy dojde 
k prudkému smrštění (jakési "implozi") hvězdy, při němž se téměř všechny protony a elektrony sloučí 
na neutrony (atomová jádra se rozplynou a přestanou existovat). V tomto stádiu pak může (ale 
nemusí!) opět nastat rovnováha - vznikne neutronová hvězda, která má průměr jen několik 
desítek kilometrů a je složena z neutronové "látky" s hustotou ≈1014g/cm3 stejného řádu jako je hustota v 
atomových jádrech. Gigantické gravitační síly jsou vyváženy Fermiho tlakem degenerovaného neutronového 
"plynu". Rychle rotující neutronové hvězdy jsou ve vesmíru pozorovány jako tzv. pulzary - vysílají totiž při své rotaci 
kužel směrovaného elektromagnetického záření, které podobně jako u majáku pozorujeme jako velmi pravidelné 
rychlé záblesky záření. 
  Při implozi vedoucí ke vzniku neutronové hvězdy dochází k náhlému uvolnění velkého množství 
energie, které se částečně vyzáří neutriny a elektromagnetickým zářením (nejen infračerveným 
a viditelným světlem, ale hlavně tvrdým rtg a gama zářením), přičemž vnější vrstvy hvězdy se 
prudce rozpínají do prostoru a vytvářejí posléze zářící mlhovinu: vznik neutronové hvězdy je 
doprovázen výbuchem supernovy, při níž je vyzářeno obrovské množství energie a vnější vrstvy 
hvězdy jsou "rozmetány" do okolního prostoru. 
Pokud má vyhořelá hvězda zbylou hmotnost více jak dvojnásobnou než je hmotnost Slunce, jsou gravitační síly již 
tak velké, že překonají i Fermiho síly mezi neutrony, katastrofální gravitační kolaps se nezastaví ve stádiu 
neutronové hvězdy a pokračuje dál, až se hvězda podle obecné teorie relativity dostane pod svůj gravitační 
poloměr, překročí horizont a vznikne černá díra (podrobnosti v kapitole 4 "Černé díry" knihy "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu").

Výbuch supernovy má pro chemický vývoj vesmíru zásadní význam, a to ve dvou směrech:

■     1. Při tomto výbuchu je do okolního prostoru vyvrženo velké množství látky obsahující nejen vodík a 
hélium, ale i těžší prvky syntetizované hvězdou během její evoluce. Takto se tyto těžší prvky, které by 
jinak zůstaly silnou gravitací uvězněné v nitru hvězdy, dostávají do vesmíru a mohou se účastnit jeho 
další chemické evoluce. 
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Pozn: Ve hvězdách jsou termonukleárně syntetizovány nikoli atomy prvků, ale atomová jádra prvků. Jakmile je 
takové jádro vyvrženo ze žhavého nitra hvězdy a dostane se ven do prostředí s nízkou teplotou, okamžitě se k němu 
připojí všudypřítomné elektrony v patřičném počtu (a konfiguraci) daném nábojem (protonovým číslem) jádra - 
vzniknou tak neutrální atomy známé z Mendělejevovy periodické tabulky.

■     2. Během samotného výbuchu supernovy je k dispozici tak velké množství energie a tak velká 
koncentrace těžkých částic, že mohou účinně vznikat i těžší prvky než železo, včetně nejtěžších. 
Důležitou úlohu zde hrají procesy opakované neutronové fúze s následnými β−-rozpady *), při nichž 
jsou generovány stále těžší a těžší jádra až po urany a transurany. Jádra těchto těžkých prvků jsou 
rovněž vyvržena do okolního prostoru. 
*) Při β−-rozpadu se protonové číslo zvyšuje o 1. Při opakovaném pohlcení neutronu a následném β−-rozpadu se takto 
vzniklá jádra neustále posunují k těžším a složitějším jádrům: NAZ+n→ N+1AZ→(β−)→ N+1BZ+1+n→ N+2BZ+1→(β−)→ N

+2CZ+2 ..... atd..  

Podle poměru rychlosti záchytu neutronů a následného β−-rozpadu se nukleosyntéza tohoto druhu rozděluje na dva 
typy procesů. Při pomalém s-procesu je po prvním zachycení další neutron zachycen jádrem až pro proběhnutí β−-
rozpadu. Tímto způsobem mohou vznikat středně těžká jádra až po Z=209, avšak těžká jádra v oblasti uranu a 
transuranů nikoli, neboť po záchytu neutronu zde dochází k rychlému rozpadu α (či rozštěpení) takového jádra. Tato 
těžká jádra mohou vznikat v plazmě bohaté na neutrony při tzv. r-procesu (rychlém), kdy se další neutron zachytí 
dříve, než dojde k β−-rozpadu. Termonukleární plazma bohatá na neutrony se vyskytuje právě při výbuchu supernovy. 
Rychlým zachycováním neutronů a následujícím opakovaným β−-rozpadem vznikají v expandujícím obalu supernovy 
těžká jádra až po transurany. Pro další vývoj se ovšem kromě stabilních jader zachovají pouze jádra, jejichž poločas 
radioaktivního rozpadu je dostatečně dlouhý, větší než cca 108let.

  Takové hvězdy jako je naše Slunce a celá sluneční soustava vznikly z oblaků plynů "přetavených 
a převařených" dřívějšími pokoleními hvězd *); tato oblaka byla již obohacena o těžké prvky.  
*) Hvězdy první generace, které vznikaly v období cca 300-700 tisíc let po velkém třesku z vodíku a hélia (jiné prvky 
tehdy ještě ve vesmíru nebyly), měly pravděpodobně značně velké hmotnosti cca 100-300 M¤. Podle zákonitostí 
hvězdné evoluce se tedy vyvíjely velice rychle - po zhruba 3-5 milionech let vybuchovaly jako supernovy a vnesly 
do mezihvězdné hmoty těžší prvky, které v nich termonukleární syntézou vznikly. Další generace hvězd, které vznikaly z 
této látky obohacené o těžší prvky, již nedosahovaly takových hmotností a jejich doba života byla stamiliony let až 
několik miliard let. Naše Slunce vzniklo patrně až jako hvězda 3.generace z materiálu, obohaceného po výbuchu hvězd 
2.generace (a předtím 1.generace).

  Hvězdy lze označit za jakési "alchymistické kotle" vesmíru, v nichž se z lehčích prvků 
termonukleární synthézou vytvářejí těžší prvky. Alchymisté, kteří se po nocích s úctou dívali na 
hvězdy, vzývali je a prosili o pomoc, naprosto netušili, že tyto hvězdy již miliardy let před nimi dělaly 
(a stále dělají) v obrovských měřítcích to, oč se oni v malých měřítcích neúspěšně snažili - přeměny prvků. 
S trochou nadsázky lze tedy hrdě prohlásit, že "všichni jsme potomky hvězd!" - každý atom 
uhlíku, kyslíku, síry atd. v našem těle vznikl kdysi dávno před miliardami let v "ohnivé nukleární peci" 
nitra staré hvězdy, nyní již dávno zaniklé. Všechny prvky na Zemi, kromě vodíku který je prvotní a 
hélia, pocházejí z "prachu" hvězd vyhořelých dávno před vznikem naší Sluneční soustavy. 
Určitou výjimkou jsou lehké prvky deuterium, litium, berilium a bór, které nejsou přímým produktem 
termonukleárních reakcí ve hvězdách (při těchto reakcích jsou naopak "spalovány"), ale vznikly interakcí kosmického 
záření s ostatními jádry, především uhlíku, dusíku a kyslíku, které jsou vysokoenergetickým kosmickým zářením tříštěny 
na lehčí jádra.

Evoluce hvězd z hlediska relativistické astrofyziky je podrobněji popsána v knize "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu", §4.1 "Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd", kosmická nukleosynthéza z hlediska jaderné 
(astro)fyziky je nastíněna v práci "Kosmická alchymie", syntetický pohled na vývoj vesmíru pak v práci "Antropický princip 
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aneb kosmický Bůh".

Vzácné a exotické prvky v přírodě 
Jak již bylo výše uvedeno, při termonukleárních reakcích v nitru hvězd a pak při výbuchu supernovy vznikají jádra 
prakticky všech prvků Mendělejevovovy tabulky, včetně těžkých jáder až po transurany. Vznikají přitom různé 
isotopy všech těchto prvků. Pro další vývoj se ovšem zachovají pouze stabilní jádra a z radioaktivních pak ty, 
jejichž poločas radioaktivního rozpadu je dostatečně dlouhý, větší než cca 108let; nestabilní jádra s kratším poločasem 
se za miliardy let po výbuchu naší "mateřské" supernovy již stačily rozpadnout (přeměnit na jiná, stabilní jádra). Z 
radioaktivních jader se zachovaly tzv. primární radionuklidy (jako je 40K, 232Th, 235,238U), i když jejich množství je nižší 
než na počátku - viz §1.5 "Radionuklidy". Nezachovaly se žádné transurany, stejně jako radioaktivní isotopy jiných prvků. 
V následujícím §1.2 "Radioaktivita" budou podrobně rozebírány zákonitosti radioaktivních přeměn. Prakticky všechny 
lehké a středně těžké prvky až po vizmut (tj. s protonovým číslem menším než 84) mají své stabilní isotopy, zastoupené 
v přírodě. 
  Pozoruhodnou výjimkou je technecium Tc

43
, které nemá stabilní izotop (nejstabilnější je 98Tc s poločasem 4,2 

milionu let, ...); je známo asi 30 isotopů technecia. V pozemské přírodě se proto prakticky nevyskytuje a jeho místo 
v Mendělejevově periodické tabulce zůstávalo dlouho prázdné. Uměle připravené technecium bylo poprve nalezeno 
v r.1937 chemiky C.Perrierem a E.Segrém ve vzorku molybdenu, který předtím jaderný fyzik T.Lawrence 
ozařoval urychlenými jádry deuteria (docházelo přitom k reakcím 96Mo+2H→97Tc+n, resp. 98Mo+2H→97Tc+2n). Později 
(v r.1962) bylo stopové množství technecia nalezeno v uranové rudě (cca 1mg Tc na 1kg U), kde vzniká jako jeden 
ze štěpných produktů při spontánním štěpení 235U. Poměrně značné množství technecia vzniká v jaderných reaktorech 
při štěpení uranu - v palivových článcích vzniká cca 27 mg Tc na každý gram rozštěpeného 235U. Vzhledem k 
dlouhému poločasu rozpadu patří technecium k obtížným složkám jaderného odpadu. 
  Je dále zajímavé, že tento exotický a v přírodě prakticky neznámý prvek se díky svému metastabilnímu isotopu 
99mTc, který je čistým g-zářičem, stal velmi důležitým radionuklidem, na němž je založena většina metod 
tzv. radiosotopové scintigrafie v nukleární medicíně - viz kap.4 "Scintigrafie".

Hélium - prvek boha Slunce 
Za zajímavost stojí i pozemský příběh druhého nejhojnějšího prvku ve vesmíru - hélia 4He2. V pozemské přírodě je 

hélium natolik vzácné, že dlouho nebylo známé a bylo poprvé objeveno kupodivu nikoli na Zemi, nýbrž na Slunci! Stalo 
se tak r.1868, kdy francouzský astronom Pierre Janssen podrobně zkoumal spektrum slunečního záření a všiml si, že 
kromě spektrálních čar vodíku, uhlíku, kyslíku a dalších známých prvků, jsou přítomny i spektrální čáry dosud 
neznámého "slunečního" prvku, který byl nazván hélium (Hélios = starořecký bůh Slunce). Teprve později bylo 
hélium nalezeno i na Zemi, a to nejprve v uranových rudách (r.1895 W.Ramsay, P.T.Cleve a N.A.Langley), dále pak v 
zemním plynu, z něhož se dosud těží. Všechno toto hélium na Zemi patrně pochází z radioaktivního a-rozpadu 
přírodních radioaktivních látek, uranu a thoria - samotná α-částice je totiž jádrem hélia. 
  Proč je všeobecně hojně rozšířené hélium na Zemi tak vzácné? Je to proto, že hélium je příliš lehký a inertní plyn, který 
se s ničím neslučuje (valenční elektrony He zcela zaplňují valenční orbital 1s a znemožňují tak chemickou reakci s 
jinými prvky). Zemská gravitace si jej neudrží, při pozemské teplotě hélium v atmosféře stoupá vzhůru a z horních 
vrstev atmosféry uniká do vesmírného prostoru. Stejným způsobem se sice chová i plynný vodík, avšak ten díky své 
vysoké reaktivitě se sloučil s kyslíkem na těžší molekuly vody a byl tak na Zemi zachován ve velkém množství. 
Pozn.: Pouze velké hmotné planety (jako je Jupiter) si díky silnější gravitaci udrží v atmosféře větší množství hélia. 
  Hélium tedy zůstalo na Zemi zachováno pouze v uzavřených podzemních prostorech, odkud nemohlo uniknout 
do atmosféry. Tyto uzavřené podzemní prostory jsou zároveň zásobárnou zemního plynu, z něhož se hélium izoluje 
frakční destilací a zkapalňováním. Nejčastější použití kapalného hélia je jako chladícího média, neboť má ze všech 
látek nejnižší bod varu 4,22°K = -268,9°C. Varem kapalného hélia lze dosáhnout velmi nízkých teplot, při nichž řada 
vodičů vykazuje supravodivost; používá se proto pro chlazení supravodivých elektromagnetů v nukleární 
magnetické rezonanci, urychlovačích, tokamacích (viz §1.3 "Jaderné reakce", §1.5 "Elementární částice",...).
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1.2. Radioaktivita

Zkušenosti s látkou z níž je složen okolní svět ukazují, že většina látek je časově poměrně stálá a mění se 
jen v delších časových měřítcích. Tyto změny jsou však většinou povahy chemické, samotné atomy 
běžně se vyskytujících prvků jsou téměř vždy stabilní. Prakticky až do konce 19.stol. byli fyzikové a 
chemici pevně přesvědčeni, že atomy jsou neměnné a věčné. 
Objev radioaktivity  
Na přelomu 19. a 20.stol. však byly objeveny jevy, kdy některé látky vysílaly neviditelné pronikavé 
záření. Již v r.1896 při pokusech s luminiscencí minerálů a krystalů zpozoroval H.Becquerel, že i bez 
ozáření vnějším světlem některé minerály (uranové sloučeniny) vysílají zvláštní neviditelné záření 
(Becquerel je zpočátku nazval "uranové záření"), které proniká i světlotěsným obalem fotografických 
desek a způsobuje jejich zčernání. 
Henry Becquerel prováděl v Paříži pokusy s luminiscencí různých nerostů, včetně uranových minerálů které měl od 
svého otce. Vystavoval nerosty slunečním paprskům a pomocí zčernání fotografických desek posuzoval jejich 
luminiscenci. Jednoho dne, když měl již nachystány minerály k expozici, se obloha zatáhla a Becquerel položil nerosty 
do zásuvky na fotografickou desku. Po několika dnech fotografickou desku vyvolal (náhodně, snad pro srovnání či 
kontrolu jakosti desky, popř. zda nerosty nepůsobí na fotografickou desku třebas chemicky..?..) a s překvapením na 
desce uviděl černý obraz nerostu. Žádné vnější světlo nebo nějaká luminiscence nemohla tento obraz způsobit, neboť 
deska byla stále zabalena v černém papíře a nerost na slunečním světle nebyl, byl stále v temnotě zásuvky. Po dalších 
pokusech usoudil, že přímo z nitra některých minerálů vychází jakési neviditelné záření, které proniká krycím papírem a 
exponuje fotografické desky. 
Pozn.: Krátké zamyšlení nad tím, nakolik objev radioaktivity byl dílem náhody či metodického postupu, je uvedeno v §1.0 "Fyzika 
- fundamentální přírodní věda", pasáž "Významné přírodovědecké objevy - náhoda nebo metoda?". 

   Tímto jevem se pak zabývali M.Sklodowská-Curieová, její manžel P.Curie a G.Bémont, kteří nalezli v 
uranové rudě i další "zářící" prvky, polonium a radium. Tento jev byl nazván radioaktivita (tyto látky 
"aktivně vysílaly radiaci"). Později se zjistilo, že radioaktivní prvky při vysílání tohoto záření mění svou 
chemickou povahu - radioaktivita je doprovázena přeměnou (transmutací) jader atomů jednoho prvku 
na prvek jiný. V r.1899 se vlastnostmi radioaktivního ("uranového") záření zabýval E.Rutheford, který v 
tomto záření nalezl dvě rozdílné složky:  
− měkkou složku, kterou pohltí i list papíru a jejíž dolet ve vzduchu je pouze několik centimetrů; nazval 
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ji paprsky a. 
− tvrdší složku, asi 100-krát pronikavější než α, která prochází i tenkým hliníkovým plechem; tu nazval 
záření b. 
Zakrátko v r.1900 zjistil P.Villard, že radium emituje ještě podstatně pronikavější záření, které je 
schopno proniknout i desítkami centimetrů betonu; nazval je záření g. Později se ukázalo, že jde o 
elektromagnetické záření s velmi krátkou vlnovou délkou, kratší než rentgenové záření. 
   Dále v této době manželé Curieovi a A.Becquerel zjistili, že paprsky β mají záporný elektrický náboj, 
jehož měrná hodnota je blízká elektronu (tyto výsledky pak v r.1902 zpřesnil W.Kaufmann) - ukázalo se, že 
záření b je proudem elektronů. V letech 1903-1908 prováděl E.Rutheford řadu pokusů s průchodem 
radioaktivního záření v poli silných magnetů. Zjistil, že odchylka paprsků α v příčném magnetickém poli 
je podstatně menší a směřuje na opačnou stranu než u záporně nabitého záření β. Nakonec ukázal, že 
záření a je proudem dvojnásobně ionizovaných atomů hélia, tedy proudem heliových jader. U záření 
γ zjistil, že se v magnetickém poli neodklání. 
   V r.1908 E.Rutheford se svými spolupracovníky zjistili pomocí spektroskopie, že v uzavřené trubičce se 
vzorkem radia (chloridu RaCl2) se objevily dva nové plyny, které tam dříve nebyly: jeden měl spektrální 

čáry hélia, druhý byl tehdy neznámý a byl nazván radiová emanace, nyní radon. Ukázalo se tak, že 
radioaktivita je samovolný rozpad atomového jádra, při němž se výchozí prvek mění v jiný - dochází k 
transmutaci prvku. V r.1919 tentýž Rutheford poprve dosáhl umělé transmutace neradioaktivního 
jádra: ostřelováním dusíku částicemi α z radioaktivního zdroje (radia) způsobil reakci 14N7 + 4He2 → 17O8 + 1H1, kterou 

nejdříve sledoval v komoře, naplněné různými plyny, pomocí fluorescenčního stínítka zaznamenávajícího vylétající 
protony 1H1. Přeměna dusíkového jádra po dopadu částice α byla v r.1923 potvrzena Ruthefordovým 

spolupracovníkem P.M.S.Blackettem ve Wilsonově mlžné komoře naplněné dusíkem, kde mezi velkým počtem 
"volných" drah částic α v dusíku byly nalezeny případy, kdy dráha částice α končila "rozvětvením" na dvě nové stopy: 
dlouhá a úzká dráha protonu a široká krátká stopa patřící jádru kyslíku. 
Umělá radioaktivita 
   Všechny tyto základní poznatky byly učiněny na radioaktivitě přírodní, pozorované převážně u 
nejtěžších prvků. V r.1934 manželé F.Joliot-Curie a I.Joliot-Curieová poprve vytvořili radioaktivitu 
uměle vyvolanou.  
Došlo k tomu, když ozařovali hliník paprsky α. Pozorovali, že takto ozářený hliník vysílá záření i tehdy, když ozařování 
paprsky α bylo zastaveno, přičemž intenzita záření postupně slábne. Jadernou reakcí s částicemi α se hliník měnil na 
radioaktivní fosfor 30P, který se za vyslání pozitronu e+ rozpadá na křemík:  
      α + 27Al13→ 30P15 + n ; 30P15→(β+;2,5min)→ 30Si14 + e+.  

Pozitronové záření pozorovali J.-Curieovi v ionizační komoře. Jaderným reakcím je věnován §1.3 "Jaderné reakce". 
   U některých uměle vytvořených radioaktivních látek (např. hned u první 30P) pak pozorovali nový druh 
radioaktivity b+, kdy místo záporných elektronů jsou emitovány kladně nabité pozitrony. Postupně 
byla vytvořena celá řada umělých radioisotopů, které vykazovaly všechny druhy radioaktivity - β−,+, γ, α. 
V r.1940 G.N.Flerov a K.A.Petržak zjistili, že uran se kromě radioaktivity α v určitém velmi malém počtu 
případů rozpadá také samovolným štěpením na dvojice středně těžkých jader, přičemž se uvolňují 
neutrony; toto samovolné štěpení je charakteristické pro všechny transurany, kde se uplatňuje ještě 
výrazněji.

Obecné zákonitosti přeměny atomových jader 
Nebudeme zde již podrobněji popisovat historický vývoj poznatků o radioaktivitě (a heroické úsilí 
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badatelů) a vstoupíme přímo do současných fyzikálních poznatků o těchto jevech. Nejprve si podáme 
stručnou definici radioaktivity :

Radioaktivita je jev, kdy se jádra atomů určitého prvku samovolně 
přeměňují na jádra jiného prvku, přičemž je emitováno 

vysokoenergetické záření. 
Jádra vykazující tuto vlastnost se nazývají radionuklidy.

Vedle názvu radionuklidy se též používá název radioisotopy (jedná se o určité konkrétní isotopy jader, 
vykazující radioaktivitu). Látky a předměty obsahující radionuklidy se označují jako radioaktivní zářiče. 
Vlastnostem radionuklidů je věnován §1.4 "Radionuklidy", vznikající záření je pak podrobně rozebíráno 
v §1.3 "Ionizující záření".

 
Obr.1.2.1. Základní obecné schéma radioaktivní přeměny a exponenciální zákon radioaktivního rozpadu.

Nejzákladnější obecné schéma radioaktivní přeměny je znázorněno v levé části obr.1.2.1. Jádro A, zvané 
mateřské, se spontánně (tj. bez vnějšího zásahu - jen vlivem vnitřních sil a mechanismů působících v jádře*) 
přemění na "o něco menší" jádro B zvané dceřinné, přičemž vylétá částice C zvaná záření. Tato částice 
záření odnáší rozdíl energií a složení mezi jádry A a B. Musí být přitom splněn zákon zachování 
energie a baryonového čísla (symbolicky A = C + B pro obě tyto charakteristiky). Aby k radioaktivní 
přeměně mohlo dojít, musí být podle zákona zachování energie splněna hmotnostně~energetická 
podmínka m(B) + m(C) < m(A), kde m(A) je hmotnost jádra A (anologicky u jádra B) a m(C) je klidová 
hmotnost částice C. Při jaderné přeměně se uvolňuje kinetická energie ∆E = [m(A)-m(B)-m(C)].c2, jejíž 
většinu odnáší emitovaná částice C, malou část též výsledné jádro B, odražené v důsledku zákona akce a 
reakce. 
*) Příčina radioaktivity 
Mechanismy jednotlivých druhů radioaktivity budou podrobně rozebrány níže. Zde si můžeme jen předeslat stručné 
shrnutí příčin spontánní přeměny jader: 
Radioaktivita a je způsobena vcelku pochopitelnou nestabilitou příliš těžkých jader (které silná interakce krátkého 
dosahu již přestává být schopna udržet), na jejichž "periferii" se zformuje velmi stabilní jádro hélia, které může být za 
určitých okolností emitováno přispěním kvantového tunelového jevu (obr.1.2.2). Ještě jednodušší je příčina 
radioaktivity g - je to pouhá "reorganizace" nukleonů při deexcitaci energeticky vzbuzeného jádra, jejíž energetický 
rozdíl se vyzařuje pomocí fotonu γ (je to analogické deexcitaci elektronů v atomovém obalu). 
Příčina radioaktivity b je složitější: leží hluboko v subnukleární oblasti - v kvarkové struktuře nukleonů, kde slabá 
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interakce může způsobovat vzájemné přeměny kvarků "u" a "d", a tím i přeměny protonů a neutronů (obr.1.2.5). 
   Než si popíšeme jednotlivé konkrétní druhy radioaktivity, zmíníme se o těch aspektech, které mají 
všechny druhy radioaktivity společné: jsou to především jednotky radioaktivity a exponenciální zákon 
radioaktivního rozpadu.

Jednotky radioaktivity 
Jako u každého fyzikálního jevu, který chceme kvantifitovat, je nutno i u radioaktivity stanovit veličiny a 
jednotky, ve kterých budeme měřit její "sílu", "intenzitu" či velikost. Příslušná veličina se nazývá aktivita 
(zářiče, preparátu či obecně množiny jader) a je definována jako počet jader, který se přeměňuje za 
jednotku času, nebo ekvivalentně jako úbytek počtu jader (dosud nepřeměněných) za jednotku času. 
Okamžitá hodnota A(t) aktivity v čase t je tedy:  
        A(t)  =  − d N(t) / d t  , 
kde N(t) je počet dosud nepřeměněných jader v daném čase t. Této aktivitě je pak úměrný i počet 
emitovaných částic za jednotku času, tj. intenzita radioaktivního záření. 
   Jelikož radioaktivita je jev, kdy se nám v čase přeměňují atomová jádra jednoho prvku na jádra jiného 
prvku, přičemž čas měříme v sekundách, je přirozenou jednotkou aktivity 1 rozpad za 1 sekundu. 
Tato jednotka byla na počest francouzského průkopníka v oblasti radioaktivity Henri Becquerela 
nazvána 1 Becquerel : 1 Bq = 1rozpad/1sekundu (v průměru*). A její dekadické násobky: kilobecquerel 
(1kBq = 103Bq), megabecquerel (1MBq = 106Bq), gigabecquerel (1GBq = 109Bq). Čím větší je radioaktivita 
dané látky (vzorku) v Bq, tím více jader za sekundu se nám přeměňuje a tím intenzívnější záření látka do 
svého okolí vysílá. 
*) V definici jednotky radioaktivity je v závorce uvedeno slovo "v průměru"; radioaktivní rozpad totiž pod vlivem 
stochastických zákonitostí kvantové fyziky neprobíhá rovnoměrně, ale vykazuje nepravidelné statistické fluktuace. 
Proto bychom každou vteřinu naměřili poněkud jiný počet rozpadlých jader - výsledky je třeba zprůměrovat, nebo měřit 
delší dobu a výsledky normalizovat k 1sekundě. 
Dřívější jednotky aktivity - Ci, mCi, mCi 
Na počátku výzkumů radioaktivity byla jedním z heroických činů separace 1 gramu čistého radia 226Ra z několika tun 
uranové rudy, kterou provedla Marie-Sklodowská-Curie se svým manželem Pierem Curie. Jelikož to byl první známý 
čistý radioisotop, byl na jejich počest vzat 1 gram radia 226 za etalon a základní jednotku radioaktivity, která byla 
nazvána 1 Curie (1 Ci). Příslušné dekadické zlomky pak byly milicurie (1mCi = 10-3Ci) a mikrocurie (1µCi = 10-6Ci). Později, 
když bylo objeveno či připraveno mnoho dalších radionuklidů a byla poznána vlastní podstata radioaktivity (jak je 
znázorněna na obr.1.2.1), vyvstaly nevýhody této náhodně vzniklé jednotky. Přepočet mezi starými a současnými 
jednotkami aktivity je: 1Ci @ 37GBq (tj. 1mCi ≅ 37MBq a 1µCi ≅ 37kBq). 
   Vedle celkové aktivity zářiče bývá v řadě případů potřebné znát i měrnou (specifickou) aktivitu 
příslušného preparátu či vzorku. Měrná aktivita se většinou uvádí jako hmotnostní aktivita, což je 
aktivita hmotnostní jednotky zářiče - 1kg, v praxi však většinou 1gramu: A1g = A/M [Bq/g], kde A je 

celková aktivita a M hmotnost preparátu. U kapalných (popř. plynných) preparátů se často používá 
objemová aktivita, tj. aktivita na jednotku objemu - litr, v praxi většinou mililitr: A1ml = A/V [Bq/ml], kde 

A je celková aktivita a V objem preparátu. 
   Čím vyšší je aktivita zářiče, tím intenzívněji září. Celkový energetický výkon P[W] zářiče o aktivitě A[Bq] 
je: P = A . ∆E, kde ∆E je energie uvolněná při jednom rozpadu (přepočtená na Jouly: 1eV=1,6.10-19J), tj. rozdíl 
energií mateřského a dceřinného jádra, zmenšený o klidovou energii emitované částice vzniklé při 
rozpadu (jak bylo výše uvedeno). Např. zářič o aktivitě 1GBq tvořený radionuklidem s energií ∆E= 1MeV/
rozpad bude mít energetický výkon cca 1,6.10-4W=0,16mW. Část energetického výkonu zářiče se mění 
na teplo (kinetická energie odražených jader a absorbovaná energie záření již ve zdroji), zbytek odnáší 
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ionizující záření - tvoří vlastní radiační výkon zářiče, při absorbci záření pak dávkový příkon (viz §5.1 
"Účinky záření na látku. Základní veličiny dozimetrie.").

Exponenciální zákon radioaktivního rozpadu 
Radioaktivní přeměna jader je stochastický kvantově-mechanický jev, takže nelze nijak předpovědět 
čas, za něž se určité konkrétní jádro přemění. Lze stanovit pouze pravděpodobnost l, s jakou se jádro 
danéhu druhu rozpadne za jednotku času (1sekundu). Mějme radioaktivní látku (vzorek), v níž je v 
počátečním čase t=0 obsaženo celkem No stejných radioaktivních jader A, které se budou postupně 

přeměňovat na jádra B (podle schématu na obr.1.2.1). Zajímá nás, jak rychle nám bude ubývat počet 
mateřských jader A (a tím zároveň přibývat dceřinných jader B) - jinými slovy chceme stanovit funkční 
závislost N(t) okamžitého počtu N (zbylých) mateřských jader na čase t. Počet jader ∆N, které se nám za 
krátký časový okamžik ∆t rozpadou, bude úměrný stávajícímu (okamžitému) počtu jader N(t) a 
pravděpodobnostnímu faktoru λ zvanému rozpadová konstanta; původní počet jader se tedy za čas 
∆t změní o:  
      ∆N(t) = − λ.N(t).∆t .  
Přejdeme-li od konečných diferencí k infinitezimálním difereciálům (∆čd), můžeme po vydělení dt 
napsat diferenciální rovnici:  
      dN(t)/dt = − λ . N(t) ,  
jejíž integrace dává funkci N(t) = const . e−λ.t, kde e ≅ 2,718 je transcendentní tzv. Eulerovo číslo - základ 
přirozených (Napierových) logaritmů. Okrajová podmínka N(t=0)=No pak dává pro integrační konstantu 

hodnotu const=No, takže můžeme napsat výsledný zákon radioaktivního rozpadu:

Exponenciální zákon radioaktivního rozpadu:

N(t) = N
o

 . e 
- l . t

 

Grafem je klesající křivka zvaná exponenciála (červená křivka na obr.1.2.1 vpravo). Počet jader 
dceřinného prvku B naopak roste podle exponenciálního zákona NB(t) = No .(1 - e−λ.t ) - modrá křivka na 

obr.1.2.1 vpravo. 
Důležitou veličinou je hodnota času, za který se rozpadne právě polovina původního množství jader: 
nazývá se poločas rozpadu (přeměny) a značí se T

1/2
. Tedy N(T1/2) = No/2, což po dosazení do výše 

odvozeného exponenciálního zákona: No/2 = No.e−λ.T1/2 a zlogaritmování, dává λ = ln2/T1/2 ≅ 0,693/T1/2. 

Exponenciální zákon radioaktivního rozpadu můžeme tedy napsat v nejčastěji používaném tvaru :

N(t) = N
o

 . e 
- (ln2/T1/2) . t

 @ N
o

 . e 
- (0,693/T1/2) . t 
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Po uplynutí času t = T1/2 se rozpadne právě polovina jader: N(T1/2) = No/2. Po uplynutí dalšího poločasu 

zbude polovina z poloviny jader, tj. čtvrtina: N(2.T1/2) = No/4. A tak dále až do nekonečna, takže teprve v 

limitě t→Ą bude lim N(t→Ą) = 0 a všechna jádra se opravdu přemění. 
  Vedle rozpadové konstanty λ a poločasu rozpadu T1/2 se někdy zavádí střední doba života jádra t = 1/

λ = T1/2/ln2, což je zároveň doba (t=τ), za kterou klesne aktivita na 1/e ≅ 0,3679 své původní hodnoty. 

Vztah poločasu a aktivity 
Počet atomových jader rozpadající se za jednotku času (1s) je roven −dn(t)/dt = λ.n(t) = n(t) . ln2/T1/2; a 

to je podle definice aktivita v Bq (hodnota T1/2 musí být udána v sekundách; pro počet jader zde používáme 

symbol malé n, aby se to nepletlo s nukleonovým číslem velké N). Máme-li tedy v preparátu v čase t 
momentálně n radioaktivních jader, bude jeho okamžitá aktivita 
                         A[Bq] = n . λ = n . ln2/T1/2 ;  

bude tedy přímo úměrná počtu radioaktivních jader n, nepřímo úměrná poločasu rozpadu T1/2 a bude 

klesat s časem podle exponenciálního zákona n(t) = no.e−λ.t = no.e−(ln2/T1/2).t .  

  Máme-li radionuklid o nukleonovém čísle N, pak v hmotnostní jednotce 1gramu je obsaženo přibližně 
n ≅ 1/(N.mn) ≅ 6.1023/N atomů (mn je hmotnost nukleonu; vazbovou energii, která je menší než 1%, zde můžeme 

zanedbat; konstanta 6.1023 je známé Avogadrovo číslo vyjadřující počet atomů v jedné grammolekule isotopu). 
Měrná aktivita A1g [Bq] (hmotnostní aktivita) 1 gramu čistého radionuklidu s nukleonovým číslem N a 

poločasem rozpadu T1/2 [sec.] je tedy dána vztahem  

                          A1g ≅ (6.1023/N).ln2/T1/2 ≅ 4,16.1023/(N.T1/2) .  

Radionuklid je tedy tím "silněji radioaktivní", čím kratší má poločas a čím menší má nukleonové číslo. 
Pro některé známé dlouhodobé radionuklidy vychází měrná aktivita: 

Radionuklid 3H 14C 60Co 137Cs 226Ra 235U 238U

T
1/2

 [roky] 12,3 5730 5,27 30 1602 7,1.108 4,5.109

A1g [Bq] 3,6.1014 165GBq 4,2.1013 3,2.1012 36,6GBq 79kBq 12kBq

Celkovou aktivitu A[Bq] hmotnosti M[g] čistého radionuklidu s nukleonovým číslem N a poločasem 

rozpadu T1/2[sec.] pak stanovíme pomocí vztahu  

                              A = M.A1g ≅ 4,16.1023.M/(N.T1/2) .  

V praxi se čisté beznosičové radionuklidy většinou nevyskytují *), naopak ve většině preparátů bývají 
velmi zředěné, jejich koncentrace je malá; měrná aktivita zpravidla nepřesahuje několik GBq/gram, u 
některých vzorků nedosahuje ani úrovně 1Bq/g. 
*) Ostatně, čisté beznosičové radionuklidy o vysoké aktivitě by se uvolňovaným teplem často roztavily či vypařily - viz 
níže "Tepelné účinky radioaktivity". Např. 1g čistého radiojódu 131J (T1/2=8dní) by měl kolosální aktivitu 4 600 000 GBq, 
jeho energetický výkon by činil téměř 750W - uvolňovaným teplem by se okamžitě vypařil! Výjimkou jsou radionuklidy s 
dlouhým poločasem rozpadu, které mohou docela dobře existovat soustředěné ve větším množství mnoha gramů i 
kilogramů - např. radium nebo uran (u uranu 235 a plutonia však pozor na kritickou hmotnost a zapálení řetězové 
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štěpné reakce! - viz pasáž "Štěpení atomových jader" v §1.3 "Jaderné reakce").

Různá rychlost a poločasy radioaktivních rozpadů 
Každý radionuklid má svůj zcela určitý, specifický a pro něj charakteristický poločas rozpadu *). Pro 
různé radionuklidy jsou však hodnoty poločasu rozpadu velmi odlišné. Známe radionukidy s 
neobyčejně dlouhými poločasy rozpadu řádově miliardy let (patří mezi ně i některé přírodní 
radionuklidy jako je 40K s T1/2=1,3.109let nebo 238U s poločasem 4,5.109let), statisíce let, tisíce let (např. 
radiouhlík 14C s T1/2=5730 let), stovky a desítky let (např. 137Cs s poločasem 30 let), středně dlouhými 
poločasy roků a desítek či jednotek dní (např. 57Co s T1/2=270 dnů, radiojód 131J s poločasem 8 dnů), 
několik hodin či minut (např. 99mTc s T1/2=6 hodin, 18F s T1/2=110min., 15O s poločasem 2,2 minuty), i 
velmi "krátkodobé" radionuklidy s poločasy řádově sekundy či zlomky sekund (např. 81mKr s T1/2=13sec., 
těžké transurany Z>111 s poločasy rozpadu někdy i řádu milisekund).  
*) Ojediněle se však vyskytují radionuklidy, které mají dva rozdílné poločasy rozpadu u stejného jádra. Některá jádra se 
totiž mohou rozpadat dvěma různými mechanismy, každým s jinou pravděpodobností a tedy jiným poločasem. 
Příkladem může být jádro 80Br35, které se jednak s poločasem 17,6min. rozpadá β− rozpadem na 80Kr36, jednak s 

poločasem 4,38hod. se β+ rozpadem a elektronovým záchytem přeměňuje na jádro 80Se34. Dalším zajímavým příkladem 

z oblasti transuranů je kalifornium 252Cf98, které se jednak s poločasem 2,65 let rozpadá α-rozpadem na 250Bk (a dále pak 

na celou rozpadovou řadu), jednak s poločasem 85 let se rozpadá spontánním štěpením na odštěpky ze středu 
Mendělejevovy tabulky; jsou přitom emitovány neutrony. 
   Tyto obrovské rozdíly v poločasech rozpadu jsou způsobeny rozdílnou pravděpodobností, s níž 
podle kvantových zákonitostí dochází k příslušným procesům v nitru jader, jež nakonec vyústí v 
radioaktivní přeměnu. O tom, zda je jádro stabilní nebo se bude rozpadat a jakou rychlostí 
(pravděpodobností), rozhoduje řada faktorů jeho stavby. Především to jsou konfigurace 
energetických hladin protonů a neutronů v poli jaderných sil, souvisejících s relativním počtem 
protonů a neutronů a celkovým počtem nukleonů. Čím vyšší energetické hladiny v poli jaderných sil 
protony a neutrony obsazují (důležitou okolností je zde to, že protonové a neutronové hladiny se 
obsazují nezávisle), tím větší je pravděpodobnost přeměny jádra na konfiguraci s nižší energií. Proto 
jádra s velkým přebytkem protonů či neutronů, a též jádra s enormě vysokým celkovým počtem 
nukleonů, se zpravidla značně rychle, tj. s krátkým poločasem, radioaktivně rozpadají mechanismy 
rozebíranými v dalších pasážích této kapitoly.

  Enormní rozdíly v poločasech rozpadů radioaktivních jader nastolují otázku mezních hodnot 
poločasů, které mají ještě fyzikální význam, tj. otázku, jaké nejkratší a nejdelší hodnoty poločasu se 
mohou principiálně vyskytovat:

�●     Jaký nejkratší může být poločas rozpadu? 
V §1.3 uvidíme, že atomová jádra (některá stabilní, většinou však radioaktivní) vznikají při jaderných reakcích. 
Při jaderných reakcích dochází k řadě procesů spojených s emisí různých částic. Některé emise nastávají prakticky 
okamžitě po interakci, jiné s menším či větším časovým zpoždění - tak je tomu zvláště v případě, kdy vzniklo 
radioaktivní jádro. U shora uvedených velmi krátkodobých radionuklidů může být diskutabilní, zda se vůbec 
ještě jedná o jádro s aspoň dočasně vázanými nukleony a má tak smysl mluvit o jeho radioaktivním rozpadu, 
nebo jen o okamžitě se rozpadající konfiguraci. 
  Logickým kritériem pro posouzení této okolnosti je porovnání doby života "jádra" (resp. doby zpoždění emise 
příslušného záření) s charakteristickým časem, během něhož nukleon, letící s energií několika MeV, proletí 
typickým průměrem jádra, tj. vzdáleností ≈10-13cm. Tento tzv. charakteristický jaderný čas činí ≈10-21sec. 
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Pouze takové jaderné konfigurace, jejichž doba života je podstatně delší než tento charakteristický jaderný čas, 
lze považovat za samostatná jádra a jejich následný rozpad považovat za radioaktivitu. V opačném případě se 
jedná jen o kinematické efekty při jaderné reakci (např. vyražení částice z jádra), které namají svůj původ ve 
skutečném jádře - příslušný radiační jaderný proces pak neoznačujeme jako radioaktivitu. 
  Z praktického hlediska však i některé krátkodobé procesy, které při teoretickém srovnání mají dobu života 
poněkud delší než charakteristický jaderný čas, nelze experimentálně analyzovat a nemají v podstatě žádný 
reálný význam. Na tento problém se naráží při výzkumu silně nerovnovážných jader, např. při pokusech o 
vytváření těžkých transuranů se Z>115, které se rozpadají natolik rychle, že jejich prchavou existenci je velmi 
obtížné prokázat.

�●     Jaký nejdelší může být poločas radioaktivního rozpadu? 
V oblasti extrémně dlouhých poločasů se nepotýkáme s problémem prokázat existenci jader - ta nepochybně 
existují a lze je experimentálně analyzovat. Problémem je prokázat, že nejsou zcela stabilní, ale s časem se 
rozpadají, byť nesmírně pomalu. 
  Z teoretického hlediska by logickým kritériem pro posouzení stability či radioaktivity mohlo být porovnání 
střední doby života daného jádra s dobou existence vesmíru. Podle nynějších kosmologických představ zde 
vesmír existuje cca 13÷15 miliard let. Máme-li k dispozici celkově N jader o poločasu rozpadu T1/2, pak za dobu 
dosavadní existence vesmíru se z toho rozpadlo cca N.(exp)[-1n2.15.109/T1/2] jader. 
........................ 
  Extrémním případem enormně dlouhého poločasu rozpadu je hypotéza radioaktivity nejjednoduššího jádra 
vodíku, tj. nestability protonu podle některých grandunifikačních teorií (viz §3.5) - proton by se měl rozpadat s 
poločasem cca 1033let. Srovnáme-li to s odhadem celkového množství cca ≈1027 protonů ve vesmíru, pak se za 
dosavadní dobu existence vesmíru možná nestačil rozpadnout ani jeden proton - protony můžeme směle 
považovat za stabilní. Při kosmologických úvahách (či spíše spekulacích) o globální evoluci vesmíru ve vzdálené 
budoucnosti se však i takové extrémně dlouhé poločasy rozpadu mohou výrazně uplatnit (je na to "dost času") - 
viz §5.6 "Budoucnost vesmíru. Šipka času." v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
  Z praktického hlediska je třeba si uvědomit, že aktivita A preparátu obsahujícího N jader o poločasu rozpadu 
T1/2 je A[Bq] = N.λ = N.ln2/T1/2, přičemž radioaktivitu měříme detekcí emitovaného záření (α,β,γ), jehož 
intenzita je úměrná aktivitě A. Pro nuklidy s enormně dlouhým poločasem rozpadu (T1/2>≈1012let) bude hustota 
(četnost) emitovaného záření již velmi nízká, podstatně nižší než je hladina přírodního radiačního pozadí, takže 
jeho experimentální prokázání je velmi obtížné. Proto u některých jader s extrémně dlouhým poločasem 
rozpadu (pohybujícím se většinou mezi 1014 až 1018 let) není jejich radioaktivita často ani bezpečně prokázána - 
např. 48Ca, 64,70Zn, 76Ge, 82Se, 92,100Mo, 116Cd, 124Sn, 123Sb, 136,142Ce, 144,145,150Nd, 147-149Sm, 152Gd, 156Dy, 165Ho, 
180,182,183,186W, 192Os, 190,192,198Pt, 196Hg, 209Bi. 
  Pro stabilní jádra se klade poločas rozpadu rovný nekonečnu: T1/2→ Ą (a λ→0).

Směsi radionuklidů, rozpadové řady 
Shora odvozený (mono-)exponenciální zákon rozpadu platí jen pro radioaktivní látku sestávající z radioaktivních jader 
stejného druhu s přesně danou hodnotou poločasu rozpadu, jejichž dceřinná jádra jsou již stabilní a dále se 
nerozpadají. Jsou-li však v preparátu obsaženy dva nebo více druhů radionuklidů s různými poločasy rozpadu, 
nebude závislost okamžité aktivity na čase již (mono)exponenciální funkce, ale bude kombinací dvou či několika 
exponenciálních závislostí s poločasy odpovídajícími zastoupeným radionuklidům - bude se jednat o biexponenciální 
či obecně multiexponenciální závislost. 
  Specifická sitace v časové zákonitosti rozpadu nastane tehdy, když se jedná o radionuklid, jehož dceřinná jádra 
nejsou stabilní, ale dále se rozpadají - jedná se obecně o tzv. rozpadovou řadu. Dynamika rozpadu zde bude záviset 
na poměru poločasů rozpadu primárního mateřského radionuklidu a dceřinných, dále se rozpadajících radionuklidů. 
Pokud je poločas rozpadu primárního radionuklidu podstatně delší než poločasy dceřinných radionuklidů, ustaví se 
rychlost rozpadu na tomto nejdelším (řídícím) poločasu - rozpadová řada bude v radioaktivní rovnováze. 
  V nejjednodušším případě následného rozpadu dvou radionuklidů A(λA)→B(λB)→C(stabilní) bude rychlost rozpadu 

dceřinného radionuklidu B dána rovnicí dNB/dt = λA.NA - λB.NB, jejíž integrací (za okrajové podmínky při t=0 NA(0)=N0, 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika2.htm (8 of 36) [15.10.2008 12:13:25]

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-6.htm


RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika. 1.2 . Radioaktivita

NB(0)=0) získáme rozpadový zákon pro dceřinný radionuklid B: 

            NB(t) = [NA0/(λA-λB.)] . (e−λA.t - e−λB.t ) ; 

pro mateřský radionuklid A zůstává klasický monoexponenciální zákon NA(t) = NA0 . e−λA.t. Tyto zákonitosti budou níže 

ilustrovány na případu tzv. radionuklidového generátoru - část "Radioaktivita gama", pasáž "Radionuklidové 
generátory". Zvláště složité rozpadové řady se vyskytují u těžkých jader v oblasti uranů a transuranů; tyto rozpadové 
řady budou rozebírány v §1.4 "Radionuklidy", obr.1.4.1.

Zpětný odraz jader 
Při emisi částic a kvant radioaktivního záření dochází vlivem zákona zachování hybnosti (akce a reakce) ke zpětnému 
odrazu jádra, které přebírá určitou malou část kinetické energie rozpadu. Tento jev se projevuje u každé radioaktivní 
přeměny, nejvýrazněji však u radioaktivity α, neboť α-částice mají vysokou hmotnost a jsou emitovány s vysokou 
kinetickou energií a hybností. Zpětný odraz může vést k uvolnění atomů z krystalové mřížky minerálů. Kinetická energie 
odražených jader se nakonec projeví tepelnými účinky (viz níže). 
  V běžných jaderných aplikacích se zpětný odraz jader prakticky neprojevuje. U některých přesných spektrometrických 
měření však může mít, spolu s tepelnými pohyby atomů, výrazný vliv. Příkladem je Mössbauerova spektrometrie (viz §1.6, 
část "Interakce záření gama a X ", pasáž "Mössbauerův jev" a §3.4, část "Mössbauerovská spektroskopie "), 
nebo měření přesného tvaru spektra β za účelem stanovení klidové hmotnosti neutrin (viz níže část "Neutrina", pasáž 
"Klidová hmotnost neutrin"). 
Tepelné účinky radioaktivity 
Logický, avšak v běžných aplikacích málo známý jev, doprovází všechny druhy radioaktivity: je to teplo. Při radioaktivní 
přeměně vyletí z jádra velkou rychlostí částice (kvantum) záření. Podle zákona akce a reakce tím bude jádro (a vlastně 
celý atom) "odmrštěno" opačným směrem - bude mu udělena kinetická energie pohybu. Podobně při absorbci záření je 
látce předávána energie na úrovni kinetické energie atomů. A kinetická energie pohybu atomů látky není nic jiného než 
teplo. Při každé další a další radioaktivní přeměně se takto budou rozkmitávat atomy látky na větší a větší kinetickou 
energii - radioaktivní látka se bude zahřívat. Při nízkých aktivitách používaných většinou v praxi je tento jev 
nepozorovatelně slabý, ale silné zářiče "hřejí" docela zřetelně (např. v ozařovačích pro radioterapii), nejsilnější zářiče se 
musejí dokonce chladit, aby nedošlo k jejich tepelnému poškození (popř. i roztavení či vypaření).  
Pozn.: Na podobných tepelných účincích je ostatně založeno i energetické využívání jaderných reaktorů v elektrárnách. 
  Teplo uvolňované radioaktivním rozpadem přírodních radionuklidů, uranu 235,238U, thoria 232Th a draslíku 40K, je 
patrně důležitým zdrojem geotermální energie, zahřívající nitro Země. 
Elektrické účinky radioaktivity 
Nabité částice α nebo β (viz níže) odnášejí z radioaktivního zářiče elektrický náboj a podle zákona zachování 
elektrického náboje v látce zářiče pak převládají opačné náboje než je znaménko náboje emitovaných částic. Vlastní 
radioaktivní zářič α nebo β se tedy elektricky nabíjí. Při nízkých tocích záření, nebo pokud je zářič aspoň částečně 
vodivě spojen se zemí, je tento jev zanedbatelný. Avšak elektricky izolovaný zářič s intenzívním tokem záření β či α se 
bude postupně kladně či záporně nabíjet i na vysoký elektrický potenciál až stovek kV (podle elektrické kapacity tělesa 
zářiče). Tento jev se plně projeví pouze ve vakuu, neboť ve vzduchu způsobuje záření ionizaci, prostředí se stává 
částečně elektricky vodivým a náboj je z tělesa zářiče průběžně odváděn.

Nezávislost radioaktivního rozpadu na vnějších podmínkách 
Radioaktivní rozpad je děj samovolný - je způsoben vnitřními mechanismy stavby atomového jádra. Je nezávislý na 
vnějších běžných fyzikálních a chemických vlivech a podmínkách (tlak, teplota, skupenství, chemická forma, vnější pole 
a pod.), nedá se ničím urychlit ani zpomalit. Jádro je totiž skryto hluboko v nitru atomu, jehož elektronový obal účinně 
odstiňuje veškeré chemické, mechanické a teplotní vlivy, jakož i působení vnějších polí. 
  Toto zkušeností ověřené tvrzení není však zcela absolutní. Jednak neplatí za extrémních podmínek. Zahřejeme-li 
radioaktivní látku na teplotu několika miliónů stupňů, získají jádra v již zcela ionizované plasmě tak vysokou kinetickou 
energii, že při vzájemných srážkách překonávají Coulombickou odpudivou sílu a bude docházet k jaderným reakcím, 
měnícím rychlost i charakter radioaktivního rozpadu (viz následující §1.3 "Jaderné reakce"). Podobný účinek by měla 
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extrémně silná elektromagnetická či gravitační pole (zde na Zemi zatím nedosažitelná, vyskytují se však zřejmě ve 
vesmíru v okolí kompaktních gravitačně zhroucených objektů, viz např. kap.4 "Černé díry" knihy "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu"). Strukturu jader, a tím i radioaktivní rozpad, lze změnit ozařováním neutrony, urychlenými protony 
či jinými částicemi, způsobujícími jaderné reakce. Dále, chemickou vazbou radionuklidu může být do určité míry 
ovlivňován elektronový záchyt a proces vnitřní konverze záření gama (viz níže). 
  Za téměř všech situací vyskytujících se v praxi při aplikaci jaderných a radiačních metod (kapitola 3) však můžeme 
průběh radioaktivního rozpadu považovat za zcela nezávislý na vnějších podmínkách.

Co se stane s atomem při radioaktivní přeměně jádra 
Jádra jsou za většiny okolností součástí atomů, pro jejichž strukturu hrají rozhodující úlohu (jádro je "šéfem" atomu). Při 
radioaktivní přeměně jádra tedy nutně dochází i ke změnám v atomovém obalu *). Při radioaktivitě α se náboj jádra 
zmenší o 2 protony, což má za následek uvolnění dvou obalových elektronů z atomu. Při β+ se náboj jádra zmenší o 
jeden proton, takže dojde k uvolnění jednoho elektronu z obalu. Při elektronovém záchytu je vnitřní elektron pohlcen 
jádrem a následuje série deexcitačních přeskoků elektronů v obalu, doprovázená emisí charakteristického X-záření a 
dalších fotonů měkkého záření. Při přeměně β− se náboj jádra naopak zvětší o jeden proton, takže výsledný dceřinný 
atom si přibere jeden elektron z okolí. Při této rekonfiguraci elektronového obalu, následující okamžitě po 
radioaktivní přeměně jádra, dochází i k posunu energetických hladin elektronů z původních hladin mateřského atomu 
na nové hladiny dceřinného atomu, za příp. vyzáření měkkého elektromagnetického záření. Rekonfigurace 
elektronového obalu má za následek změnu v počtu valenčních elektronů a tím změnu chemických vlastností atomu. 
Byl-li původní mateřský atom součástí sloučeniny, po radioaktivní přeměně se zpravidla tato chemická vazba přeruší a 
dceřinný atom se ze sloučeniny vyloučí, popř. naváže novou chemickou vazbu. 
*) S výjimkou radioaktivity γ, při níž se náboj jádra nemění, takže nedochází ani k rekonfiguraci v elektronovém obalu. Může však 
dojít k tzv. vnitřní konverzi záření γ (viz níže část "Radioaktivita gama"), která je doprovázena emisí a přeskoky elektronů v obalu.

Druhy radioaktivity 
Radioaktivita se rozděluje a klasifikuje nikoli podle toho, jaká jsou mateřská a dceřinná jádra, nýbrž 
podle druhu emitovaného záření (částice C na obr.1.2.1). Tyto druhy radioaktivity se označují prvními 
třemi písmeny řecké abecedy - α, β, γ *). 
*) Má to historický původ. Radioaktivní záření bylo takto označeno podle pořadí, v němž bylo objeveno, aniž se tehdy 
znala jeho skutečná fyzikální podstata. Jediné co bylo tehdy známo, že záření α se v elektrickém poli vychyluje směrem 
k záporné elektrodě, záření β ke kladné elektrodě a záření γ není ohýbáno elektrickým ani magnetickým polem. Nyní 
bychom radioaktivitu α nazvali héliovou, β− elektronovou, β+ pozitronovou a γ fotonovou.

Radioaktivita alfa 
Základní schéma radioaktivity α je znázorněno na obr.1.2.2. Při této jaderné přeměně se vyzařuje 
částice a, která je jádrem hélia 4He2 - obsahuje tedy 2 protony p+ a 2 neutrony no.
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Obr.1.2.2. Základní schéma radioaktivity α.

Z mateřského jádra s N nukleony a Z protony částice α odnáší 2protony a 2neutrony, takže vzniklé 
dceřinné jádro bude mít N-4 nukleony a Z-2 protony - v Mendělejevově periodické tabulce prvků bude 
posunuto o 2 místa doleva směrem k jednodušším prvkům. Aby k radioaktivitě α mohlo dojít, musí být 
splněna hmotnostně~energetická podmínka m(Z-2,N-4) + m(α) < m(Z,N), kde m(Z,N) je hmotnost 
jádra s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem N, m(α)şm(2,4) je klidová hmotnost částice α. 
  Příkladem radioaktivity alfa může být α-rozpad rádia 226Ra88 → 222Rn86 + 4He2(şα) na radon 222. Dceřinná jádra po α-

rozpadu bývají často rovněž radioaktivní (α či β), zpravidla tvoří celé radioaktivní řady (viz §1.4 "Radionuklidy"). Kromě 
toho jsou dceřinná jadra po α-rozpadu většinou v excitovaném stavu, takže jejich dexcitace je doprovázena zářením 
gama (viz níže "Radioaktivita gama"). 
Spektrum záření a 
Částice α odnáší rozdíl energií mezi mateřským a dceřinným jádrem ∆E = [m(Z,N)-m(Z-2,N-4)].c2, který je konstantní - 
všechny částice α při přeměnách daného druhu jádra mají stejné kinetické energie Eα = [m(Z,N)-m(Z-2,N-4)-m(α)].c2 - 

spektrum záření a je čárové. Spektrometrickým měřením řady α-radionuklidů bylo zjištěno, že čím kratší poločas 
rozpadu má daný radionuklid, tím vyšší je energie emitovaného záření α. Tuto závislost mezi poločasem rozpadu T1/2, 

resp. rozpadovou konstantou λ = (ln2)/T1/2, a energií Eα záření α udává Geiger-Nutallův vztah: ln λ = A . ln Eα + B, kde A a 

B jsou konstanty. Tato empirická závislost dobře koresponduje s mechanismem rozpadu α tunelovým jevem vyzáření 
částice α, zmíněným níže. 
Mechanismus rozpadu a 
V pravé části obr.1.2.2 je ideově znázorněn mechanismus vyzáření částice α. Můžeme si to zjednodušeně představit tak, 
že těžké jádro s více než 210 nukleony je již tak velké, že celkové přitažlivé pole silných interakcí, díky svému krátkému 
dosahu, již nepůsobí dostatečně silně v periferních oblastech jádra. Nestačí dostatečně vyrovnat vzájemné odpuzování 
protonů, které má dlouhý dosah (klesá se čtvercem vzdálenosti). Toho využijí některé nukleony, které se "zkuplují" tak, 
že 2 protony a 2 neutrony vytvoří lokální silněji vázanou "buňku", která pak tzv. tunelovým efektem překoná 
potenciálovou bariéru vazbové energie jádra a vyletí ven jakožto částice α *). Analýzou průchodnosti této potenciálové 
bariéry tunelovým efektem lze odvodit zmíněnou Geigerovu-Nutallovu závislost mezi energií a poločasem. 
*) Může vzniknout otázka, proč z těžkých jader jsou emitovány právě částice αş4He2 a ne třebas jednotlivé protony, neutrony, 

deuterony, či jádra 3He2? Příčinou je velká vazbová energie částice α. K úniku z pole jádra potřebuje částice určitou kinetickou 

energii. Jednotlivé nukleony většinou nemají dostatečnou energii k dispozici, zatímco emise silně vázané částice α (jejíž hmotnost 
je dostatečně menší než hmotnost nukleonů z nichž se skládá) je energeticky výhodnější. Emise jednotlivých nukleonů však 
nastává u silně excitovaných jader. 
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  Navzdory tomu, že písmeno α je na prvním místě v řecké abecedě, je radioaktivita α nejméně důležitá 
ze všech druhů radioaktivity *). Je to ze dvou důvodů:  
1. Radioaktivita α se vyskytuje pouze u nejtěžších jader ze samého konce Mendělejevovy tabulky v 
oblasti uranů a transuranů (lehká jádra prostě "nemají na to" aby vyzářila tak těžkou částici jakou je α). 
2. Záření α, díky svému dvojnásobnému kladnému náboji, při vniknutí do látky velmi účinně vytrhává 
elektrony z obalu atomů, čímž rychle ztrácí energii a zabrzdí se asi po 0,1mm v látkách hustoty vody 
nebo tkáně. Díky této své malé pronikavosti jej nelze využít k diagnostice ani k terapii. Využívá se jen 
sporadicky v některýh detekčních přístrojích (např. detektory hustoty plynů, požární hlásiče) nebo v 
neutronových generátorech (smísíme-li α-zářič s vhodnou terčíkovou látkou jako je berylium, částice 
α vnikají do jader terčíkové látky a reakcí (a,n) odtud vyrážejí neutrony, které se pak laboratorně 
používají např. pro neutronovou aktivační analýzu ). 
*) Tak tomu však není z hlediska přírodní radioaktivity, kde je α-radioaktivita důležitá. Většina přírodních radionuklidů 
zde na Zemi (s výjimkou např. draslíku 40K) je tvořena těžkými prvy - thoriem 232Th a uranem 238,235U, které jsou a-
radioaktivní. Při postupném rozpadu těchto radionuklidů v rozpadových řadách se tvoří mnoho dalších jader, přičemž 
samotné částice α po svém zabrzdění přibírají dva elektrony, čímž vznikají neutrální atomy - vzniká plynné hélium 4He2. 

Předpokládá se, že prakticky veškeré hélium vyskytující se na Zemi vzniklo při radioaktivním α-rozpadu přírodních 
radionuklidů thoria a uranu (příběh hélia je stručně zmíněn v závěru předchozího §1.1 "Atomy a atomová jádra", část 
"Nukleogeneze").

Radioaktivita beta 
Naopak nejčastějším a nejdůležitějším druhem radioaktivity je radioaktivita β. Existují tři druhy 
radioaktivity β, které si postupně stručně probereme :

Radioaktivita b-
 

Základní schéma radioaktivity β− je na obr.1.2.3. Při této jaderné přeměně je z mateřského jádra 
vysokou rychlostí emitována částice b-, což není nic jiného než obyčejný elektron e- − stejný jako je v 
atomovém obalu.  
Pozn.: Názvy "záření β", "částice β" pochází z doby, kdy se ještě nevědělo, že jsou to elektrony.
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Obr.1.2.3. Základní schéma radioaktivity β−. V pravé části je znázorněno spojité energetické spektrum záření β.

Vzpomeneme-li si na složení jádra (§1.1), hned vidíme zjevný paradox: jak mohou z (kladných) jader 
vylétat (záporné) elektrony, když tam jsou jen kladné protony a nenabité neutrony, ale žádné elektrony? 
Pozn.: Nějakou dobu se fyzikové domnívali, že elektrony β− pocházejí z obalu, avšak u plně ionizovaných atomů 
zbavených elektronových obalů se elektrony β− beze změny vyzařují dál. Elektrony β− tedy opravdu vylétají z 
atomového jádra. 

  Když se zjistilo, že radioaktivita β− se vyskytuje u jader s přebytkem neutronů, našlo se vysvětlení 
vzniku záření β−: Některému z "nadbytečných" neutronů se "zachce" stát vzácnějším protonem *) - 
udělá to přeměnou: no → p+ + e− (+ ν) (částice ν si zatím nevšímejme). Proton p+ jakožto legitimní nukleon 
zůstává v jádře vázán silnou interakcí, zatímco elektron e− vyletí velkou rychlostí ven jakožto záření β− 
(odnáší rozdíl energií mezi jádry A a B).  
*) Že se "neutronu zachce stát protonem" je samozřejmě jen zlehčené alegorické vyjádření; skutečný mechanismus 
rozpadu β bude stručně rozebrán níže v souvislosti se slabými jadernými interakcemi, obr.1.2.5. Jedno názorné 
zjednodušené vysvětlení však můžeme podat již zde: 

Příčina radioaktivity b-; stabilita a nestabilita neutronu v jádře 
Primární příčina radioaktivity β− tkví v přeměně neutronu na proton, elektron a antineutrino. Ostatně, pokud je 
neutron volný, je nestabilní - s poločasem necelých 15 minut se vlivem slabé interakce rozpadá zmíněným β-
rozpadem no → p+ + e− + ν. Ve světle popsaného mechanismu β− radioaktivity, spočívající v rozpadu neutronu uvnitř 
jádra, a faktu nestability (volného) neutronu, může vyvstat paradoxní otázka: Jak vůbec mohou existovat stabilní jádra 
obsahující neutrony? Proč se všechny neutrony v jejich nitru nerozpadnou na protony, elektrony a neutrina? Odpověď 
spočívá v tom, že na neutrony a protony v jádře nemůžeme pohlížet jako na volné - jsou součástí vyššího celku, 
vázaného silnou interakcí. O stabilitě tohoto celku, jádra, pak rozhoduje ani ne tak stabilita izolovaných částic, ale 
spolurozhoduje vazbová energie nukleonů. Pokud v dané vázané konfiguraci má jádro složené z p protonů a n 
neutronů menší celkovou hmotnost(∼energii) než jádro složené z p+1 protonů a n-1 neutronů, nemůže k β−-rozpadu 
dojít, neutrony budou "donuceny" chovat se jako stabilní. V opačném případě, kdy jádro složené z p protonů a n 
neutronů, má vyšší celkovou energii∼hmotnost než jádro z p+1 protonů a n-1 neutronů (a to nejméně o klidovou 
hmotnost elektronu, tj. 511keV), nastává situace, kdy může dojít k β−-rozpadu. 
Někdy se můžeme setkat i s následující argumentací: 
  Pokud je neutron silnou interakcí vázán v jádře spolu s protony, dochází k tzv. paritní neutron-protonové přeměně: 
probíhá průběžná změna n→p→n atd., zprostředkovaná výměnou virtuálních π-mezonů (které se dříve považovaly za 
zprostředkovatele silné interakce mezi nukleony). Takto v jádře vázaný neutron, dřív než se "stihne" rozpadnout β-
rozpadem, se (vzájemnou výměnou π-mezonu s nejbližším protonem) změní na proton, a nově zrozenému neutronu 
"běží rozpadový čas opět od 0", znovu se přemění na proton atd. Tím se krátký poločas rozpadu neutronu (13sec.) 
vzájemnou konverzí s protony neustále "obnovuje" - neutron je v jádře stabilní. Pouze tehdy, když je neutronů v jádře 
"přebytek", vzniká jistá pravděpodobnost, že některý z neutronů "nenajde včas" vhodného partnera pro mezonovou 
výměnu a rozpadne se β-rozpadem; to pak pozorujeme jako β--radioaktivitu takového jádra. 

  Při přeměně β− se nukleonové číslo nemění, avšak jelikož se jeden neutron změnil na proton, 
protonové číslo se zvýší o 1 - dceřinné jádro se posune o jedno místo doprava v Mendělejevově 
periodické tabulce. Tato pozoruhodná skutečnost, že při β--rozpadu vzniká "složitější" jádro než bylo 
původní, sehrála rozhodující úlohu při kosmické nukleosyntéze prvků těžších než železo během 
výbuchů supernov (viz pasáž "Kosmická alchymie - jsme potomky hvězd!" v §1.1, §4.1 "Gravitace a evoluce hvězd" 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", nebo sylabus "Kosmická alchymie"). 
  Typickým příkladem radioaktivity beta je β-přeměna tritia 3H1 → 3He2 + e− + ν' na hélium 3, nebo uhlíku 14C6 → 14N7 + 

e− + ν' na dusík. 
  Aby k radioaktivitě β− mohlo dojít, musí být splněna hmotnostně~energetická podmínka m(Z+1,N) + 
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me < m(Z,N), kde m(Z,N) je hmotnost jádra s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem N, me je 

klidová hmotnost elektronu. 
Energetická bilance jader se dá dobře vysvětlit slupkovým modelem struktury atomového jádra, diskutovaným v 
předchozím §1.1. Pokud je v jádře nadbytek neutronů nad protony, budou zaplňovat neutrony poněkud vyšší 
energetické hladiny než protony. Jádro pak může přejít do stavu s nižší energií tak, že neutron se přemění β−-přeměnou 
na proton, který přejde na volnou protovou hladinu s nižší energií. 

Dvojný rozpad b 
U některých jader byl zaznamenán vzácný typ radioaktivity beta - tzv. dvojný rozpad b. Ten spočívá v současné 
přeměně dvou neutronů v jádře na protony za vyslání dvou záporných elektronů: 2no → 2p+ + 2e− + 2ν´ a dvou 
elektronových antineutrin. Tento typ rozpadu se vzácně vyskytuje u některých jader se sudým nukleonovým číslem 
(např. N=48 nebo N=116), u nichž se vyskytují tři isotopy NAZ, NBZ+1, NCZ+2, jejichž hmotnosti postupně klesají 

specifickým způsobem (nejprve o menší, pak o větší rozdíl než 511keV). Celkově musí být splněna 
hmotnostně~energetická podmínka m(Z,N)>m(Z+2,N)+2me a zároveň situace, kdy normální rozpad beta nemůže 

proběhnout - buď je m(Z,N)<m(Z+1,N)+me, nebo se uplatňuje nějaký mechanismus jeho "znevýhodnění". V takovém 

případě je možná přímá přeměna jádra A na jádro C: NAZ → NCZ+2 + 2e− + 2ν´ dvojným rozpadem beta. Označuje se 

(2ν2β), nebo (ννββ) - dvouneutrinový dvojný rozpad beta. Byl pozorován např. u jader 48Ca20, 116Cd48, 130Xe54, 

poločasy rozpadu jsou velmi dlouhé, cca 1020let. Je možný jak dvojný β−β−-rozpad, tak dvojný β+β+-rozpad, i dvojný 
elektronový záchyt. 
  U některých jader (jako je 76Ge) je uvažována možnost bezneutrinového dvojného rozpadu β, při němž by nebyla 
neutrina emitována - (0νββ). Vnitřní mechanismus si představujeme ve dvou fázích. V prvním kroku se v jádře β-
radioaktivitou jeden neutron n1 přemění na proton: n1→ p1 + e1 + ν, načež v druhém kroku je vzniklé neutrino 

pohlceno dalším neutronem: ν + n2→ p2 + e2. Přitom emitované a absorbované neutrino je jen virtuální, výsledkem je 

přeměna (Z,N) → (Z+n,N)+e1+e2, při které se dva neutrony přemění na protony (protonové číslo se zvětší o 2) a emitují 

se jen dva elektrony. Bezneutrinový dvojný rozpad beta by porušoval zákon zachování leptonového čísla (0→1+1). 
Experimentální prokázání a analýza tohoto procesu by mohla pomoci upřesnit stanovení hmotnosti neutrina (snížit 
dosavadní horní hranici hmotnosti) a ukázala by, že neutrino je tzv. Majoranovskou částicí, tj. neutrina a antineutrina 
jsou shodná.

Spektrum záření b . Neutrina 
Jak je to s energetickým spektrem záření β? Elektron β by měl odnášet rozdíl energií ∆E = EA - EB mezi 

mateřským A a dceřinným B jádrem, který je ∆E = [m(Z,N)-m(Z+1,N)].c2. Tento rozdíl je vždy konstantní, 
takže všechny elektrony β by měly vylétat se stejnou kinetickou energií Eβ = [m(Z,N)-m(Z+1,N)-me].c2 - 

spektrum by mělo být čárové, jak je červeně čárkovaně naznačeno na obr.1.2.3 vpravo. Změříme-li však 
skutečné spektrum záření β, dostaneme jiný výsledek: spektrum bude spojité*) a u energie EA- EB bude 

končit. Naprostá většina elektronů β tedy vylétá s energií mnohem menší než by odpovídalo zákonu 
zachování energie! 
*) Spojité spektrum záření β poprve změřil v r.1914 J.Chadwick s použitím ohybu v magnetickém poli (první prototyp 
magnetického spektrometru) a detekce pomocí G.-M. trubice. 
  Po některých počátečních pochybnostech o platnosti zákona zachování energie pro radioaktivitu β 
(tyto pochybnost zpočátku vyslovil i N.Bohr) se přišlo na následující řešení: kromě elektronu β vylétá z jádra 
současně ještě další (zatím nepozorovaná) velmi lehká a elektricky neutrální částice ν, která odnese 
patřičnou kinetickou energii, o niž se "podělí" s vylétajícím elektronem, v souladu se zákonem zachování 
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energie. S hypotézou o této částici přišel v r.1930 švýcarský fyzik W.Pauli. Italský fyzik Enrico Fermi 
(průkopník ve výzkumu radioaktivity β a jaderné fyziky vůbec) připodobnil tuto podivnou částici k 
jakémusi malému "neutronku" (je maličká a neutrální) - italsky neutrino - a tento název i označení "ν" jí 
již zůstal. Neutrino zůstávalo pak více než 20 let hypotetickou částicí, experimentálně bylo prokázáno až 
v 50.letech, viz níže. 
  Pokud neutrino "ukradne" téměř veškerou energii rozpadu, "vyplouží" se elektron β z jádra s malou 
energií (případ I. vyznačený ve spektru na obr.1.2.3 vpravo). Pokud se naopak elektronu β podaří 
ukořistit většinu energie, vyletí s vysokou kinetickou energií (případ II. na obr.1.2.3 vpravo). A případ III. 
uprostřed spektra nastává, když se elektron s neutrinem "podělí" o energii zhruba rovným dílem. Ve 
většině případů neutrino odnáší zhruba 2/3 celkové energie a na elektron připadne cca 1/3 maximální 
energie - tomu odpovídá široký vrchol spojitého spektra záření β na obr.1.2.3 vpravo. 
Tvar spektra záření b 
Přesný tvar křivky spektra záření β plyne z analýzy energetického rozdělení emitovaných elektronů v rámci Fermiho 
teorie slabé interakce. Z této teorie plyne, že intenzita N(p) záření β o hybnosti p a energii Eβ je dána vztahem N(p) = 

(Eβmax-Eβ)2.p2.F(Z,p), kde Eβmax je maximální energie rozpadu β a konstanta F (vyjadřující korekce na Coulombovské pole 

jádra) v sobě zahrnuje příslušné konstanty včetně protonového čísla Z. Z tohoto vztahu pak pro spektrum β plyne 
rovnice Eβmax-Eβ = √[N(p)/p2.F(Z,p)]. Vyneseme-li funkci √[N(p)/p2.F(Z,p)] na svislé ose v závislosti na energii Eβ na 

vodorovné ose, dostaneme přímkovou závislost zvanou Fermi-Kurieův graf. Je to klesající přímka, která protíná 
vodorovnou (energetickou) osu v bodě udávající maximální energii rozpadu β. Fermi-Kurieho grafy se někdy používají 
při přesné spektrometrické analýze záření β. Tvar koncového úseku tohoto spektra může být použit i pro přibližné 
stanovení hmotnosti neutrina, viz níže. 
  Pro stanovení střední energie Eβ záření β z tvaru spektra záření β můžeme v prvním přiblížení vyjít z přibližné 

zákonitosti Eβ ∼ Eβmax/3. Pro vyšší energie se tato hodnota relativně posunuje mírně doprava, takže přesnější empirický 

vztah je : Eβ ≈ (Eβmax/3).(1+1/4√Eβmax); (v [MeV]). Určitý vliv na výslednou energii má i Coulombovské elektrické 

působení vylétajících částic β s nábojem jádra o počtu protonů Z, což vede k dalšímu korekčnímu faktoru (1 - 1/50.√Z).

N e u t r i n a 
I když elementární částice budeme systematicky rozebírat až v §1.5 "Elementární částice", radioaktivita 
beta je vhodnou příležitostí zmínit se podrobněji již na tomto místě o velmi zajímavých a 
pozoruhodných částicích mikrosvěta - neutrinech. Učiníme tak poněkud obecněji, nejen v přímé 
souvislosti s radioaktivitou β. Celkové zařazení neutrin do systematiky ostatních elementárních částic 
však budeme diskutovat až v §1.5. 
  Neutrina jsou pranepatrné částečky (s klidovou hmotností blízkou nule - viz níže pasáž "Klidová hmotnost 
neutrin"), které nemají elektrický náboj a nevykazují ani silnou jadernou interakci; vykazují jen slabou 
jadernou interakci *). Ta je natolik slabá a krátkodosahová, že neutrina s látkou téměř neinteragují a 
volně jí prolétají. Každou sekundu proletí naším tělem několik milionů neutrin, ale za celý život se 
zachytí snad jen jedno či dvě tato neutrina. Naprostá většina neutrin je schopna volně proletět i skrz 
celou naši zeměkouli. Odhaduje se, že neutrina by mohla úplně zachytit až vrstva olova tloušťky 1000 
světelných let! 
*) A samozřejmě univerzální gravitační působení, které je na mikroskopické úrovni zanedbatelnou silou a zatím nás 
zde nezajímá. Pro astrofyziku a kosmologii však gravitační působení neutrin, kterých je ve vesmíru obrovské množství, 
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může mít značný význam, viz níže pasáž "Klidová hmotnost neutrin". 
  Neutrina v obrovském množství vznikají při řadě procesů ve vesmíru - od leptonové éry při "velkém 
třesku", přes termonukleární reakce ve hvězdách, až po výbuchy supernov. Vzhledem k jejich stabilitě a 
pronikavosti lze tedy soudit, že neutrina jsou nejhojnějšími částicemi ve vesmíru - jsme jakoby 
"ponořeni do neviditelného moře neutrin". Jsou to všudypřítomné, avšak téměř nepolapitelné částice.

Vznik a druhy neutrin 
Neutrina - velmi lehké částice (o klidové hmotnosti blízké nule), bez elektrického náboje, se spinem 1/2, 
pohybující se rychlostí blízkou rychlosti světla - jsou nerozlučnými doprovodnými částicemi při všech 
procesech s elementárními částicemi s účastí slabé interakce. Jejich emise doprovází vznik elektronů 
při rozpadech pionů a mionů, vzájemnou přeměnu protonů a neutronů (např. při radioaktivitě β), jakož 
i řadu procesů při srážkách elementárních částic při vysokých energiích. Neutrina patří, spolu s fotony, 
mezi nejhojnější částice ve vesmíru. 
  Podle svého původu, konkrétního místa a mechanismu vzniku, můžeme neutrina rozdělit na pět 
skupin:

�●     Reliktní neutrina 
pocházející z nejranějších období vývoje vesmíru. V tzv. leptonové éře, necelou 1sekundu po 
velkém třesku, kdy teplota poklesla pod asi 1010°K, přestala neutrina prakticky interagovat s 
ostatní látkou (s elektrony, neutrony, protony). Od té doby se obrovské množství "reliktních" 
neutrin volně pohybuje expandujícím vesmírem (nyní se jejich hustota odhaduje na asi 
300neutrin/cm3 v každém kousku vesmírného prostoru, i zde na Zemi). 
Kosmologické aspekty těchto procesů jsou popisovány v §5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk." 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

�●     Hvězdná neutrina 
V nitru všech hvězd probíhá termojaderná syntéza vodíkových jader na hélium (ať již se jedná o 
přímý p-p řetězec nebo CNO cyklus), v pozdějších fázích evoluce hvězd i syntéza těžších prvků (viz 
pasáž "Kosmická alchymie - jsme potomky hvězd!" v §1.1, §4.1 "Gravitace a evoluce hvězd" knihy "Gravitace, 
černé díry a fyzika prostoročasu", nebo sylabus "Kosmická alchymie"). V řetězci těchto jaderných reakcí se 
kromě silných interakcí účastní i slabé interakce - rozpady beta, při nichž dochází ke vzniku 
neutrin s energiemi do cca 20MeV *). Neutrina díky své pronikavosti snadno unikají z nitra hvězd 
a šíří se do okolního prostoru. Z nitra Slunce je emitováno veliké množství neutrin, které 
"zaplavují" celou Sluneční soustavu. U naší Země činí tok těchto slunečních neutrin cca 6.1010 
neutrin/sekundu/cm2, z nichž většina volně prolétne zeměkoulí. 
*) Nejvíce neutrin vzniká ve "startovní" proton-protonové reakci p+ + p+→ 2H + e+ + νe, ale jejich energie 

(<0,42MeV) je pro detekční metody nízká. Pro naše detekční metody jsou vhodná neutrina vznikající v jedné z 
vedlejších dílčích větví reakce, v níž se jádro bóru β+-rozpadem mění na jádro berylia, pozitron a neutrino: 8B → 
6Be + e+ + νe, kde neutrino může mít maximální energii až asi 14MeV. Tato reakce je zastoupena jen asi 0,01%, ale 

příslušná sluneční neutrina jsou dobře detekovatelná. 
�●     Neutrina z výbuchu supernov 

Výbuch supernovy je doprovázen (a vlastně způsoben) rychlým pohlcením téměř všech elektronů 
protony (p+ + e−→ no + ν - inverzní β-rozpad), přičemž se náhle vyzáří kolosální množství 
neutrin (odhadované na 1057neutrin). Dochází též k masívní neutronové fúzi jader ve vnějších 
vrstvách, doprovázené následným β−-rozpadem, rovněž s emisí neutrin.  
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Několik neutrin tohoto původu bylo detekováno v roce 1987 po explozi supernovy SN 1978A ve Velkém 
Magellanově oblaku, viz níže. Procesy při výbuchu supernov jsou podrobněji popsány v §4.2 "Konečné fáze 
hvězdné evoluce. Gravitační kolaps" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
Vysokoenergetická neutrina 
Vedle neutrin nižších a středních energií (řádově MeV) mohou při výbuchu supernovy vznikat i neutrina s 
vysokými energiemi. Prudce expandující slupka ionizované hmoty při výbuchu supernovy může Fermiho 
mechanismem urychlovat protony na vysoké energie. Interakcí těchto protonů s materiálem slupky jsou 
produkována (přes piony a miony) mimo jiné i neutrina vysokých energií (1÷1000 TeV), která jsou pak součástí 
primárního kosmického záření.

�●     Neutrina ze sekundárního kosmického záření (atmosférická neutrina) 
Při interakcích částic tvrdého kosmického záření (primárního) s horními vrstvami atmosféry (ve 
výškách cca 20-30km nad zemí) vznikají spršky sekundárního kosmického záření, jejichž terciální 
součástí jsou i neutrina. Při primárních interakcích dochází k produkci pionů π±, které se rychle 
rozpadají na miony µ± a (mionová) neutrina, miony se dále průběžně rozpadají na elektrony, 
pozitrony a neutrina (mionová + elektronová). 
Kosmické záření je podrobněji rozebíráno v pasáži "Kosmické záření" §1.6 "Ionizující záření".

�●     Neutrina z přírodní radioaktivity 
V zemské kůře dochází k radioaktivním rozpadům přírodních radionuklidů, především uranu, 
thoria a draslíku 40, při nichž vznikají (elektronová) neutrina. V ovzduší i ve vodě dále dochází k 
beta rozpadu kosmogenních radionuklidů - radiouhlíku 14C a tritia 3H, rovněž s emisí neutrin. 
Pozn.: Očekává se dokonce, že po zdokonalení detekční techniky bude možno detekci neutrin použít ke 
geologickému hledání ložisek uranu či thoria hluboko pod zemí.

�●     Neutrina z jaderných reaktorů a z urychlovačů (neutrina umělého původu) 
Zde na Zemi jsou v moderní době intenzívními zdroji neutrin jaderné reaktory (při β-přeměnách 
produktů štěpení uranu zde vznikají antineutrina o střední energii kolem 4MeV), v menší míře 
vznikají neutrina jako "vedlejší produkty" při interakcích částic v urychlovačích (tam se vyskytují 
energie desítky MeV až stovky GeV).

Podle své fyzikální kvantové povahy se vyskytují tři druhy neutrin ν, přičemž (v souvislosti se zákonem 
zachování leptonového čísla) ke každému z nich existuje i příslušné antineutrino ν':

�❍     Elektronová neutrina 
Neutrina uplatňující se při radioaktivitě beta jsou jen jedním ze 3 druhů neutrin - jsou to neutrina 
elektronová n

e
, doprovázející vyzáření elektronu či pozitronu při přeměně beta. Elektronová 

neutrina (aspoň svým primárním původem) jsou však převládajícím druhem neutrin - vznikají 
při termonukleárních reakcích v nitru hvězd, při výbuchu supernov, v přírodní i umělé 
radioaktivitě, v jaderných reaktorech.

�❍     Mionová a tauonová neutrina 
Při procesech s miony µ a tauony τ (viz §1.5 "Elementární částice") se vyzařují neutrina mionová n

m
 

(jsou významnou součástí "atmosférických" neutrin vznikajících ve sprškách sekundárního kosmického záření) a 
tauonová n

t
. Většinou svých vlastností se značně podobají neutrinům elektronovým, liší se 

způsobem svých interakcí s elementárními částicemi - místo procesů s elektrony (jako jsou β 
rozpady) doprovázejí slabé interakce s účastí mionů a tauonů. 
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Oscilace neutrin 
U neutrin se setkáváme s překvapivým a z klasického hlediska nepochopitelným jevem - že dochází k 
samovolným přeměnám mezi jednotlivými druhy neutriny - tzv. oscilaci neutrin. Tento jev si 
představujeme jako důsledek kvantově-mechanické interference jednotlivých kvantových stavů částice 
neutrina. Tyto stavy jsou popsány kvantovými vlnami rozdílných vlnových délek *), které se při šíření 
prostorem střídavě dostávají do stejné fáze (projevují se jako elektronové neutrino) a do různých fází 
(projevujících se jako µ nebo τ-neutrino). Neutrino při svém letu je chvíli elektronovým νe, pak se změní 

na mionové či taunové neutrino a vzápětí opět na elektronové atd. O vlivu tohoto jevu na detekci 
jednotlivých druhů neutrin se stručně zmíníme níže. 
*) Aby tento mechanismus interference různých vlnových délek mohl fungovat, je třeba aby jednotlivé kvantové stavy 
měly (v duchu korpuskulárně-vlnového dualismu) různou hmotnost - aby tedy neutrina měla obecně nenulovou 
klidovou hmotnost (aspoň některá z nich).

Detekce neutrin 
O detekci různých druhů záření bude podrobně pojednáváno v kapitole 2 "Detekce a spektrometrie 
ionizujícího záření". Detekce neutrin se však svou technikou i principy značně liší od víceméně "rutinní" 
detekce záření α, β, γ, využívané často v technické praxi. Jedná se (aspoň zatím) spíše o unikátní a 
delikátní experimenty, snažící se prokázat samotnou existenci neutrin a některé jejich základní 
vlastnosti (v tomto smyslu se poněkud podobá experimentům s detekcí gravitačních vln). Proto se o metodách 
detekce neutrin zmíníme již na tomto místě. 
  Detekovat neutrina je velmi obtížné - nevykazují elektromagnetickou ani silnou interakci, jen interakci 
slabou (o gravitační se zmíníme níže). K detekci neutrin lze v zásadě využít dvou druhů procesů (+ třetího 
procesu pro detekci vysokoenergetických neutrin, zmíněného na závěr této pasáže):

�●     1. Interakce neutrin s nukleony (proces obráceného rozpadu beta),  
kdy elektronové neutrino νe interaguje (slabou interakcí) v atomovém jádře s neutronem no a 

způsobí tam reakci νe + no → p+ + e-, nebo s protonem reakcí ν'e + p+ → no + e+. 

První úspěšná detekce neutrin 
pomocí procesu νe+p+ → no+e+ se podařila v r.1956 F.Reinesovi a C.Cowanovi z laboratoří v Los Alamos, kteří jako zdroj 

neutrin použili výkonný jaderný reaktor v Savanah River s tokem antineutrin cca 1013ν/cm2/s. Jako terčík a současně 
detektor byl použit kapalný scintilátor (triethylbenzen) s příměsí kamia ve velké nádobě objemu 1400 litrů. Při interakci 
neutrina s protonem obsaženým ve scintilátoru vzniká neutron no (s kinetickou energií několik keV) a pozitron e+ (s 
kinetickou energií 0÷8MeV). Pozitron e+ se v kapalině velmi rychle zbrzdí (za dobu cca 10-10s) a pak s některým z 
elektronů anihiluje (e++ e-→ γ + γ) za vzniku dvou anihilačních fotonů γ, z nichž každý má energii 511keV. Ionizační 
energie pozitronu spolu s anihilačními fotony (celková energie 1÷8MeV) vyvolají ve scintilátoru světelný záblesk 
registrovaný fotonásobiči. Neutron se srážkami s jádry zpomalí (proces zpomalení a difuze trvá do 30µsec) a zachytí se 
jádrem kamia v reakci no + 113Cd48 → 114Cd48 + γ; excitovaný izotop kadmia při své deexcitaci během několika 

mikrosekund vyzáří 2-4 kvanta gama o celkové energii 9MeV a přejde do základního stavu. Tato kvanta γ rovněž vyvolají 
ve scintilátoru světelný záblesk zachycený fotonásobiči. Interakce neutrina s protonem (νe+p+→no+e+) se tedy prozradí 

dvěma po sobě následujícími elektrickými signály z fotonásobičů: 1.impuls o amplitudě odpovídající 1-8MeV 
pocházející z registrace pozitronu; do cca 25 µsec se objeví 2.impuls o amplidudě 3-10MeV pocházející ze záchytu 
neutronu v jádře kadmia. Během měření trvajících více než 100 hodin bylo takto detekováno v průměru 36 případů 
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zmíněné reakce (νe+p+→no+e+) neutrin za hodinu, což dávalo účinný průřez reakce cca 10-43cm2. 

Radiochemická detekce neutrin 
   Pro měření interakce s neutronem (νe+no → p++e-) je potřeba zvolit takové jádro, kde přeměna neutronu na proton 

vede k radioaktivnímu jádru vysílajícímu záření, jež lze snadno detekovat. V praxi se pro tato měření využilo nejdříve 
jader chlóru 37Cl - velká nádrž naplněná asi 600 tunami tetrachloretylenu C2Cl4 (jinak běžný chemický čisticí prostředek, 

který ale musel být speciálně vyčištěn) byla umístěna v hloubce asi 1,5km pod zemí v opuštěném dole na zlato 
Homestake v Jižní Dakotě v USA - aby bylo minimalizováno radiační pozadí z kosmického záření a z pozemských zdrojů. 
Experimenty probíhaly pod vedením R.Davise. Elektronová neutrina vyvolávají v jádrech chloru reakci obráceného β−
rozpadu: ν + 37Cl → 37Ar + e-; prahová energie neutrin je zde 814keV. Vzniklý argon 37Ar se s poločasem 35 dní rozpadá 
elektronovým záchytem zpět na 37Cl. Přitom z atomového obalu dceřinného chlóru jsou (následkem charakteristického 
X-záření, které z 90% podléhá vnitřní konverzi) emitovány Augerovy elektrony o energii okolo 2,6keV, které lze detekovat 
plynovým proporcionálním detektorem. K tomu je ovšem nutno vyextrahovat těch několik vzniklých atomů 37Ar z 
celého objemu cca 400000 litrů tetrachloretylenu v nádrži, což je mimořádně obtížný technický problém. 
  Dalším materiálem vhodným pro radiochemickou detekci neutrin je galium 71Ga, v jehož jádrech vyvolávají 
elektronová neutrina reakci ν + 71Ga → 71Ge + e- s následným rozpadem germania 71Ge elektronovým záchytem 
doprovázeným vyzářením Augerových detektorů podobně jako při rozpadu 37Ar. Výhodou galia je podstatně nižší 
prahová energie 233keV detekovaných neutrin, nevýhodou vyšší cena galia ve srovnání s chlorem. 
  Tímto způsobem byla úspěšně detekována neutrina jak z laboratorních zdrojů, tak z vesmíru - především ze Slunce, 
kde vzniká obrovské množství neutrin při termonukleárních reakcích. Jedna záhada se zde však vyskytovala 
permanentně: všechna měření dávala zhruba 3-krát menší hodnotu toku neutrin než se očekávalo podle rozboru 
termonukleárních reakcí na Slunci. Tato záhada nedostatku slunečních neutrin byla vyřešena až za mnoho let, kdy 
zdokonalené metody detekce neutrin prokázaly efekt oscilace neutrin - samovolnou vzájemnou přeměnu 
elektronových, mionových a tauonových neutrin, přičemž dřívější metody byly schopny detekovat pouze neutrina 
elektronová (kterých je 1/3).

�●     2. Pružný rozptyl neutrina na elektronu: ν + e- → ν´ + e-´  
(nastává pro všechny druhy neutrin). Rychle letící neutrino ν se srazí s elektronem e-, odrazí se od 
něj (většinou v opačném směru) jakožto neutrino ν´ s nižší energií, přičemž předá elektronu část 
své energie. Odražený elektron e-´ se pohybuje většinou ve směru původního (incidenčního) 
neutrina ν a může být detekován.

   Pokud se tento elektron e-´ pohybuje v nějakém prostředí (např. ve vodě) rychlostí vyšší než je rychlost 
světla v tomto prostředí, vysílá Čerenkovovo záření (mechanismus jeho vzniku a vlastnosti viz §1.6, pasáž 
"Čerenkovovo záření"), které lze detekovat fotonásobiči. Tento způsob detekce neutrin má sice vyšší 
prahovou energii (5MeV), jeho předností však je použitelnost i pro jiné druhy neutrin než jsou 
elektronová.

Neutrinový detektor Kamioka NDE 
Detektor tohoto druhu, nazvaný Kamioka NDE (Kamioka Neutrino Detection Experiment)*), byl pod vedením M.Koshiby 
zkonstruován v r.1982 v Japonsku - v cínovém dole Kamioka (v pohoří ... zvaném "Japonské Alpy") v hloubce 820m byla 
postavena nádrž obsahující asi 20000 tun vysoce čisté vody. Fotony Čerenkovova záření byly registrovány téměř 1000 
velkými fotonásobiči; dalších 120 fotonásobičů, zapojených v antikoincidenci, obklopovalo tento systém v geometrii 4π. 
Elektronický systém zpracovávající impulsy z jednotlivých fotonásobičů umožňoval lokalizovat místo interakce neutrina, 
stanovit jeho energii a přibližně i směr příletu. Tento detektor tedy byl již spektrometrem, pracujícím v reálném čase 
(na rozdíl od dodatečné detekce Augerových elektronů v dřívějších radiochemických detektorech). Kromě zpřesnění 
výsledků z radiochemických detektorů a změření vysokoenergetické části spekter neutronů ze Slunce bylo na tomto 
detektoru dosaženo i dalšího významného úspěchu: dne 23.února 1987 byl zaregistrován záblesk 12 neutrin pocházející 
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z výbuchu supernovy SN 1987A ve Velkém Magellanově oblaku (sousední galaxie vzdálená 170 000 světelných let). 
*)Pozn. Detektor Kamioka NDE byl původně určen pro prokázání rozpadu protonu (zkratka NDE znamenala "Nucleon Decay 
Experiment") - podle některých verzí unitárních teorií velkého sjednocení (GUT = Grand Unifikační Teorie, sjednocují silné, slabé a 
elektromagnetické interakce) by proton neměl být stabilní částicí, ale rozpadal by se (např. p+→πo+e+) s poločasem T1/2 >1030-

40let. Tento poločas je natolik dlouhý, že se ve vesmíru od jeho vzniku možná ještě nerozpadl ani jeden proton! Nepřekvapuje, že 
detekce rozpadu protonu nebyla úspěšná. Šťastný nápad použít toto zařízení k detekci neutrin byl však velmi úspěšný, což dalo 
zkratce NDE nový význam. 
Super Kamioka NDE 
   Jako pokračování detektoru KamiokaNDE byl v r.1996 postaven ještě podstatně větší detektor Super KamiokaNDE, 
umístěný ve starém zinkovém dole 1700m pod povrchem hory Ikena Yama poblíž městečka Kamioka. Válcová nádrž o 
průměru 34m a výšce 36m, na jejichž vnitřních stěnách je rozmístěno 11 146 velkých fotonásobičů (průměr fotokadody 
téměř 50cm), je naplněna téměř 50 000 tunami superčisté vody. Fotonásobiče detekují Čerenkovovo záření elektronů 
nebo mionů vznikajících srážkou elektronových nebo mionových neutrin s protony a neutrony. Systém je schopen 
rozlišit elektronové a mionové neutrino. V r.1998 byly na této aparatuře prokázány oscilace atmosférických neutrin. 
Atmosférická neutrina neustále vznikají v horních vrstvách atmosféry při rozpadech pionů a posléze mionů, vytvářených 
interakcí tvrdého kosmického záření s atmosférou - viz §1.6, část "Kosmické záření", pasáž "Sekundární kosmické záření". 
Vznikají přitom mionová a elektronová neutrina (v poměru 2νµ : 1νe). Neutrina přicházející "zdola" procházejí skrze celou 

Zemi a mají více času na prodělání oscilací, na rozdíl od neutrin přicházejících "zhora", které prošly jen několik kilometrů 
atmosféry a necelé 2km zeminy. Tato vertikální anizotropie v relativním zastoupení mionových neutrin byla detekčním 
systémem spolehlivě změřena. 
Neutrinový detektor SNO 
   Další značné zdokonalení bylo realizováno v neutrinovém spektrometru SNO (Sudbury Neutrino Observatory) 
umístěném v hloubce 2km v dole u Sudbury v Ontariu v Kanadě. Zde je uvnitř nádoby se 7000 tun "lehké" vody (1H2O) 

umístěna další nádoba s 1000 tunami těžké vody (2H2O, tj. D2O). Záblesky Čerenkovova záření sleduje přes světlovodné 

trubice více než 9500 vnějších fotonásobičů. Neutrina způsobují v materiálu detektoru (vodě a těžké vodě) tři druhy 
reakcí: 
a) Pohlcení elektronového neutrina neutronem v deuteriu, při němž se neutron změní na proton a energetický elektron; 
deuteron se tedy rozpadne na dva protony a elektron: νe + 2H → 2 1H + e-. Rychle letící elektron vyvolá Čerenkovovo 

záření. 
b) Rychle letící neutrino se "srazí" s neutronem či protonem v deuteriu a při pružném rozptylu předá část kinetické 
energie, což způsobí rozpad deuteronu na proton a neutron: ν + 2H → νrozptýlené + 1H + no. Uvolněný neutron je pak 

pohlcen jiným deuteronem, přičemž se emituje foton záření γ. Tento foton γ při fotoefektu či Comptonově rozptylu v 
látce vyrazí elektron, který způsobuje Čerenkovovo záření. 
c) Neutrino se "srazí" s elektronem a při pružném rozptylu jej urychlí natolik, že vyvolává Čerenkovovo záření. 
  Proces a) je možný pouze s elektronovým neutrinemνe, zatímco procesy b) a c) může vyvolat libovolné neutrino. 

Procesy a) a b) nastávají pouze v deuteriu v těžké vodě, proces c) nastává stejně na elektronech v lehké i těžké vodě. 
Analýzou těchto procesů lze tak měřit nezávisle jak tok elektronových neutrin, tak i tok všech neutrin (tj. elektronových + 
mionových + tauonových) dohromady. Výsledky měření ukázaly, že nedostatek slunečních neutrin ve všech 
předchozích experimentech je způsoben neutronovými oscilacemi. 
KamLAND - scintilační detektor neutrin z jaderných reaktorů 
   Japonský detektor KamLAND (Kamoioka Liquid Scintillator Neutrino Detector; původně zde byl KamiokaNDE, který byl 
předělán na KamLAND) je tvořen kulovou nádobou o průměru 13m, naplněnou kapalnou scintilační látkou detekující 
pozitrony vzniklé při záchytu antineutrina protonem. Scintilační záblesky jsou registrovány soustavou více než 18000 
fotonásobičů rozmístěných na vnitřní stěně nádoby. Scintilační nádoba je obklopena vnějším Čerenkovovým 
detektorem s 3200 tunami vody. Energii neutrina je možno přibližně stanovit ze scintilace pozitronu. Vznikající neutrony 
jsou na dráze do asi 10cm zachycovány jádry vodíku, přičemž se vyzařují fotony záření γ o energii asi 2MeV, způsobující 
rovněž scintilaci detekovanou soustavou fotonásobičů. Přístroj je určen k detekci antineutrin z okolních jaderných 
reaktorů, přičemž je určováno energetické spektrum a zastoupení elektronových antineutrin v závislosti na uražené 
vzdálenosti. Detektor umožnil detailnější studium oscilací neutrin, které potvrdilo a doplnilo výsledky z obou systémů 
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zmíněných výše.

�●     3. Interakce vysokoenergetických neutrin s protony za vzniku mionů m . 
Nabité miony µ při pohybu vysokou rychlostí v průzračném optickém prostředí vysílají 
Čerenkovovo záření, které lze detekovat fotonásobiči.

Detekce neutrin v ledovcích 
Zajímavou a poněkud kuriózní možnost detekce rychlých neutrin představuje využití mohutných mas přírodního ledu 
v rozsáhlých ledovcích nacházejících se především v Antarktidě. Při nárazu vysokoenergetického neutrina na proton (v 
některém z jader molekuly vody - ledu) vznikne mion m o vysoké energii, který podél své dráhy pohybu ledem za sebou 
zanechává namodralý světelný kužel Čerenkovova záření. Jeho směr umožňuje určit směr dráhy původního neutrina. 
V kilometrových hloubkách v nitru ledovce za vysokých tlaků je led vysoce průhledný, kompaktní a bez bublinek, takže 
záblesky mionů lze detekovat do vzdáleností desítek až stovek metrů. Rozmístění fotonásobičů, spolu s koincidenční 
analýzou detekovaných impulsů, umožňuje prostorovou rekonstrukci kužele.  
Pokud jsou optické senzory - fotonásobiče - obráceny směrem do nitra Země, detekují se neutrina přicházející z opačné 
strany, severní polokoule, procházející skrz zeměkouli. Z tohoto směru jsou totiž zcela odstíněny rušivé miony 
pocházející ze sekundárního kosmického záření. Systém je schopen detekovat nejen běžná neutrina s energiemi několik 
MeV, ale i vysoce energetická neutrina s energiemi řádu TeV i vyššími. 
   Prvním systémem tohoto druhu je projekt AMANDA (Antarctic Mion And Neutrino Detector Array) budovaný v letech 
1996-2000. Sestává z více než 700 fotonásobičů, uložených v tlakuvzdorných skleněných koulích, zapuštěných pod 
antarktický led v 19 šachtách hloubky přes 2km*). Fotonásobiče jsou napájeny elektrickými kabely, detekované impulsy 
jsou světelnými kabely vedeny do vyhodnocovacího zařízení. Dosažené úhlové rozlišení pro neutrina z kosmického 
záření je kolem 1°.  
*) Šachty do ledu jsou "vrtány" proudem horké vody 80°C, spustí se do nich fotonásobiče, načež šachta po několika hodinách opět 
zamrzne. V ledu zamrzlé fotonásobiče však zůstanou elektricky propojeny s vyhodnocovacím centrem. 
   Připravuje se ještě větší systém detekce neutrin v antarktickém ledovci, nazvaný ICECUBE (Ice Cube - krychle ledu). 
Měl by sestávat z asi 5000 fotonásobičů, rozmístěných na řadě míst (síť asi 70 šachet) v různých hloubkách pod ledem. 
Detekcí světelných záblesků bude pokryta krychle 1×1×1 kilometr ledu. Všechny fotonásobiče budou vybaveny 
digitálními mikroprocesory s rychlým přenosem dat do vzdálených vyhodnocovacích počítačů. 
Podmořská detekce neutrin 
Čerenkovovo záření, vznikající průletem mionů, lze detekovat i ve vodě ve velkých hloubkách v moři. Prvním 
prototypem podmořského detektoru neutrin byl DUMAND (Deep Underwater Muon And Neutrino Detector) s 24 
fotonásobiči u pobřeží Big Island of Hawaii. Prvním funkčním detektorem neutrin tohoto typu je BAJKAL se 192 
fotonásobiči, který úspěšně pracuje v hloubce 1500m pod hladinou sibiřského jezera Bajkal. 
  Ve stádiu přípravy je podmořský detekční systém neutrin ANTARES (Astronomy with a Neutrino Telescope and Abyss 
environmental RESearch*), který bude vybudován v r.2006-2007 ve Středozemním moři asi 40km od Francouzského 
pobřežního města Toulon. Do hloubky 2400m pod hladinu moře (kam již neproniká denní světlo) bude postupně 
spuštěno 12 vertikálních nosných lan, každé délky 450m, nesoucích celkem 900 fotonásobičů. Detekční systém bude 
pokrývat plochu asi 200×200m. Záblesky Čerenkovova záření z prolétajících mionů vyvolávají ve fotonásobičích 
elektrické impulsy, které budou detekovány v koincidenci. Toto záření z mionů musí být odlišeno od pozadí 
způsobeného bioluminiscencí podmořských organismů a od Čerenkovova záření velkého počtu elektronů energie 
okolo 1MeV, vznikajících β-rozpadem radioaktivního draslíku 40K. 
*) Vedle detekce neutrin je experiment ANTARES též součástí interdisciplinárního podmořského a oceánografického výzkumu, 
jako je monitorování podmořského prostředí, hlavně bioluminiscence; bude obsahovat i seismografická čidla. 
  Experiment ANTARES bude v dalších letech pokračovat projekty NEMO (NEutrino Mediterranean Observatory) asi 
80km od pobřeží Sicilie a NESTOR (NEutrinos from Supernova and TeV Sources, Ocean Range) u pobřeží Řecka, čímž 
bude realizována detekce neutrin v objemu řádově 1 km3. Bude tím pokrývána geografická oblast do značné míry 
komplementární k výše zmíněnému antarktickému detektoru IceCube.  
   Hlavním úkolem rozsáhlých ledovcových a podmořských detektorů je hledání vysokoenergetických neutrin, která 
mohla vznikat při bouřlivých kosmických událostech, především při výbuchu supernov a při samotném vzniku vesmíru, 
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při velkém třesku. Detekce takových neutrin by mohla být cenným zdrojem informací o procesech jiným způsobem 
nepozorovatelných. Lokalizace zdrojů vysokoenergetických neutrin by mohla objasnit mechanismus protonové 
akcelerace a odpovědět tak na otázku původu vysokoenergetického kosmického záření.

Klidová hmotnost neutrin 
Původní Fermiho teorie předpokládala, že klidové hmotnost neutrina je nulová. Počátkem 80.let se však rozvinuly 
rozsáhlé diskuse o klidové hmotnosti neutrin: zda neutrino má nulovou klidovou hmotnost (a je tedy vlnové povahy - 
jako kvantum záření se šíří rychlostí světla c), či nenulovou, byť velmi malou, klidovou hmotnost m0ν (a je tedy částicí 

pohybující se pomaleji než světlo). Tyto diskuse byly podníceny prvními úspěšnými pokusy s detekcí neutrin v 70. a 80.
letech, kdy se ukázalo, že tok slunečních neutrin je asi 3-krát nižší, než se očekávalo na základě analýzy 
termonukleárních a následných reakcí v nitru Slunce. Tento deficit slunečních neutrin se dokonce označoval jako 
"neutrinový skandál". V r.1986 přišli Mišejev, Smirnov a Wolfstein s hypotézou, že neutrina během svého letu "oscilují" 
mezi stavy elektronového, mionového a tauonového neutrina, což vede k tomu, že se stávají střídavě viditelnými a 
neviditelnými pro tehdejší detektory schopné zaznamenat pouze elektronová neutrina. Mechanismus oscilací však 
může fungovat jen tehdy, když neutrina mají nenulovou klidovou hmotnost (aspoň dva druhy-stavy neutrina). 
   V principu by hmotnost neutrina m0ν bylo možno stanovit na základě zákona zachování energie při b-rozpadu, pokud 

bychom znali rozdíl hmotností ∆M mateřského a dceřinného jádra. Změřením maximální energie vylétajících elektronů 
Eβmax lze na základě zákona zachování energie v principu stanovit klidovou hmotnost elektronového neutrina - čím těžší 

je neutrino, tím méně kinetické energie zbývá na elektron β; klidová hmotnost neutrina pak činí m0ν = (∆M.c2 - Eβmax)/c2.  

   Při přímočarém změření rozdílu hmotností ∆M mateřského a dceřinného járda hmotnostním spektrometrem a energie 
Eβmax elektronovým spektrometrem jsou však měřící chyby podstatně větší než hledaná hodnota m0ν.c2 (v eV). K 

energetické analýze záření β se proto používá linearizace spektra pomocí shora zmíněné transformace - Fermi-Kurieův 
graf, který v případě nulové hmotnosti neutrin má koncový úsek lineární a protíná energetickou osu v bodě maximální 
energie β. V případě nenulové hmotnosti neutrina se na lineární závislosti objeví v koncovém úseku malý "zlom", 
spektrum klesá rychleji a končí (dosáhne nulové hodnoty) u poněkud nižší energie Eβmax - m0ν.c2. Vzhledem k 

transformaci, kterou je nutno použít pro linearizaci spektra β, při analýze tvaru Fermi-Kurieho spektra zjišťujeme druhou 
mocninu hmotnosti neutrina m0ν2. 

   Nejvhodnějším β-radionuklidem pro tato měření je tritium 3H. Měření jsou velmi obtížná, neboť hledáme efekty 
mnohem menší než je "rozmazání" energie způsobené zpětným rázem jader (podle zákona akce a reakce při emisi β je 
jádro odraženo opačným směrem) i tepelným pohybem; měření se prováděla za teplot blízkých absolutní nule a 
zkoumaná β-radioaktivní jádra 3H byla vázána ve vysokomolekulární látce, aby zpětný ráz převedený na celou molekulu 
byl malý. U některých nových plánovaných experimentů se bude používat plynný radioaktivní zdroj 3H, aby byly co 
nejmenší energetické ztráty elektronů ve spektru. 
   Počáteční měření, vycházející z detailní analýzy tvaru koncové části spojitého spektra záření β, dávala zpočátku 
poměrně vysoké hodnoty moν≈40eV, později se však hodnoty snižovaly na 5eV, což při měřicích chybách větších než 
+5eV připouštělo i nulovou hodnotu. Teprve v nedávné době se experimenty přiklonily k nenulové klidové hmotnosti 
neutrin - byla totiž prokázána tzv. oscilace neutrin - samovolná přeměna mezi neutriny elektronovými νe, mionovými 

νµ a taunovými ντ , která může nastat jen při jejich nenulové klidové hmotnosti.  

  Poslední výsledky měření tvaru spektra β tritia 3H na speciálních elektrostatických spektrometrech s magnetickou 
kolimací (v laboratořích v Troicku a v Mainzu) udávají horní hranici moν<2,3eV. Nové plánované experimenty a příp. 

analýza bezneutrinového dvojného rozpadu beta by tuto hranici měla ještě dále snížit a upřesnit. Jedním z těchto 
připravovaných experimentů je KATRIN (Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment), budovaný v mezinárodní spolupráci 
ve speciální Tritiové labotaroři v Karlsruhe. Bude tvořen plynným tritiovým zdrojem, jedním menším "filtračním" 
spektrometrem a obřím hlavním spektrometrem částic β (průměr 10m, délka 23m). Další plánovaný nezávislý 
experiment nese označení MARE (Microcalorimeter Arrays for a Rhenium Experiment), který bude měřit záření β 
radionuklidu 187Re, který má ze všech nejnižší energii jen 2,5keV, avšak extrémně dlouhý poločas rozpadu T1/2=4,3.1010 
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let; měrná aktivita a intenzita záření je proto velmi nízká. Místo obvyklých spektrometrických metod zde bude použito 
velkého počtu kryogenních mikrokalorimetrů, v nichž bude elektronicky detekován nepatrný vzrůst teploty vyvolaný 
úplným pohlcením částice β ve vzorku Re. Od těchto budoucích experimentů se očekává citlivost na hmotnost neutrin 
0,2eV.

   Nezaujatého člověka možná překvapí, "jaké mají ti fyzikové starosti?" - jestli takové téměř nic jako je neutrino má 
nicotně malou, či zcela nulovou klidovou hmotnost! Zájem o tuto problematiku však byl podnícen z úplně opačné 
strany přírodovědeckého bádání než je mikrosvět - ze strany relativistické astrofyziky a kosmologie - viz kap.5 
"Realativistická kosmologie" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". Standardní kosmologický model vzniku 
a vývoje vesmíru totiž ukazuje, že krátce po velkém třesku - v tzv. leptonové éře - vzniklo ve vesmíru tak obrovské 
množství neutrin, že kdyby jejich klidová hmotnost byla větší než cca 5eV, byla by svým gravitačním působením 
schopna "uzavřít vesmír" - nynější rozpínání vesmíru by se (ve vzdálené budoucnosti) zastavilo, vesmír by se začal 
smršťovat a skončil by nakonec v "ohnivé peci" velkého krachu. V opačném případě by se vesmír rozpínal neustále (a 
konečným stavem by byla jakási "tepelná smrt" - zastavení všech procesů uvolňujících energii, pokles teploty na 
absolutní nulu ...); podrobnosti v §5.6 "Budoucnost vesmíru. Šipka času." zmíněné monografie "Gravitace, černé díry...". 
Taková gnoseologická situace je pro současnou fundamentální fyziku, astrofyziku a kosmologii příznačná - že totiž 
nejnepatrnější částice jakou známe (takové skoro "nic" jako je neutrino) může svou efemerní vlastností "mít či nemít 
klidovou hmotnost" rozhodovat o osudu toho největšího co jest - celého vesmíru. 
Pozn: Zde jsme se letmo dotkli evoluce vesmíru v souvislosti s neutriny. Situace je však mnohem složitější - neutrina 
jsou jen jedním z "kandidátů" na temnou hmotu ve vesmíru, scénářů evoluce vesmíru je rovněž celá řada, podobně jako 
může být "více vesmírů" (viz práci "Antropický princip aneb kosmický Bůh"). Každopádně, nyní stanovená klidová 
hmotnost neutrin ukazuje, že neutrina by na uzavření vesmíru, či metagalaxie, patrně nestačila. Vyskytly se ale 
spekulace, že vhodným "kandidátem" na temnou hmotu by mohli být neutralina - bosonoví superpartneři k neutrinům, 
jejichž existenci předpovídají tzv. supergravitační teorie (viz §1.5 "Elementární částice" a §B.6 "Sjednocování 
fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny." v knize "Gravitace, černé díry...."). Navíc poslední pozorování 
vzdáleného vesmíru naznačují, že kromě temné hmoty je vesmír zaplněn i jakousi "temnou energií" způsobující 
akcelerující expanzi vesmíru - viz závěr již zmíněné kapitoly "Budoucnost vesmíru. Šipka času.".

Radioaktivita b+  
Dalším druhem radioaktivity beta je radioaktivita β+. Její základní schéma je v levé části obr.1.2.4.

 
Obr.1.2.4. Základní schéma radioaktivity β+ a elektronového záchytu.
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Při této jaderné přeměně je jádrem emitována částice b+, což je antičástice k elektronu e− − pozitron e
+. Z hlediska elektrického náboje není sice emise β+ tak paradoxní jako β−, ale ani pozitrony v jádře 
nejsou. Radioaktivita β+ se vyskytuje u radionuklidů v nichž protony převládají nad neutrony (tzv. 
neutron-deficitní jádra). Mechanismus vzniku β+ si tedy můžeme alegoricky vysvětlit takto: Některého z 
"nadbytečných" protonů omrzí být protonem a zachce se mu stát vzácnějším neutronem - udělá to 
přeměnou p+ → no + e+ + ν *). Neutron no jakožto legitimní nukleon zůstává v jádře vázán silnou 
interakcí, zatímco pozitron e+ vyletí velkou rychlostí ven jako částice β+. Při radioaktivitě β+ se 
nukleonové číslo nemění (stejně jako u β−), avšak protonové číslo se zmenší o 1 - dceřinnné jádro se 
posune o jedno místo doleva v Mendělejevově periodické tabulce.  
Příkladem radioaktivity beta+ je pozitronová přeměna uhlíku 11C6 → 11B5 + e+ + ν na bór, nebo fluoru 18F9 → 18O8 + e+ + 

ν na kyslík. 

  Aby k radioaktivitě β+ mohlo dojít, musí být splněna hmotnostně~energetická podmínka m(Z-1,N) + 
me < m(Z,N), kde m(Z,N) je hmotnost jádra s protonovým číslem Z a nukleonovým číslem N, me je 

klidová hmotnost elektronu (která je shodná s klidovou hmotností pozitronu). 
  Energetická bilance se zde opět dá dobře vysvětlit slupkovým modelem struktury atomového jádra, diskutovaným v 
předchozím §1.1. Pokud je v jádře nadbytek protonů nad neutrony, budou zaplňovat protony poněkud vyšší 
energetické hladiny než neutrony. Jádro pak může přejít do stavu s nižší energií tak, že proton se přemění β+-přeměnou 
na neutron, který přejde na volnou neutronovou hladinu s nižší energií. 
*) Na první pohled se může zdát paradoxní, že lehčí částice - proton, se může samovolně přeměnit na těžší částici - 
neutron, v rozporu se zákonem zachování energie! Opravdu, volný proton se nikdy nerozpadne β+-rozpadem na 
neutron (podle klasické teorie je proton stabilní, i když některé hypotézy grandunifikačních teorií předpovídají možnost 
nestability a rozpadu protonu, avšak jiným mechanismem a navíc s téměř nekonečně velkou dobou života větší než cca 
1033let). V jádrech však na protony a neutrony nemůžeme pohlížet jako na volné; jsou součástí vyššího celku (jádra) 
vázaného silnou interakcí. Právě tato vazba poskytne energii potřebnou k přeměně protonu. O stabilitě jádra pak 
spolurozhoduje nejen součet hmotnosti nukleonů, ale i vazbová energie nukleonů. Pokud v dané vázané konfiguraci 
má jádro, složené z p protonů a n neutronů, vyšší celkovou energii∼hmotnost než jádro z p-1 protonů a n+1 neutronů (a 
to nejméně o klidovou hmotnost elektronu, tj. 511keV), nastává situace, kdy může dojít k β+-rozpadu. A je to zcela v 
souladu se zákonem zachování energie.

Pozitronové záření b+ 
  Všechno o spojitém energetickém spektru a vyzáření neutrina zde platí analogicky jako u β− (jen při 
přeměně β− se vyzařuje antineutrino, zatímco při β+ neutrino). Co se týče dalšího osudu vyzářeného β+, 
byl by stejný jako u β− pouze ve vakuu − pozitron e+ je stejně stabilní částice jako e-, takže by ve vakuu 
"odletěl na druhý konec vesmíru" *). 
*) Pozn.: Tvrzení, že emitovaná částice ve vakuu "odletí na konec vesmíru" je zde míněno spíše teoreticky a obrazně. 
Pohyb částic ve vesmíru je ve skutečnosti ovlivňován třemi faktory: 
1. Gravitace, která svým univerzálním působením zakřivuje dráhy všech částic včetně fotonů. 
2. Magnetické pole zakřivující dráhy elektricky nabitých částic. 
3. Interakce nabitých částic s elektromagnetickým reliktním zářením, při němž tyto částice obráceným Comptonovým 
rozptylem ztrácejí energii. 
   Tyto jevy způsobují, že skutečný dolet částic ani ve volném vesmíru není neomezený. Nabité částice o nižších 
energiích zůstávají "uvězněny" v prostoru galaxie, kde budou složitě obíhat v magnetickém a gravitačním poli. 
Vysokoenergetické částice sice mohou uniknout z magnetického pole galaxie, ale budou brzděny obráceným 
Comptonovým rozptylem na všudypřítomném reliktním elektromag. záření. Částice ani fotony elektromagnetického 
záření nejsou schopny překonat horizonty událostí vznikající podle obecné teorie relativity v gravitací zakřiveném 
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prostoročase vesmíru ("Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
  V látce je však osud β+ diametrálně odlišný (viz obr.1.6.1 v §1.6 "Ionizující záření). Dokud má β+ velkou 
rychlost, vytrhává při průletu kolem atomů svými elektrickými silami elektrony z obalu a ionizuje tedy 
podobně jako β−. Po dostatečném zabrzdění (ve vodě či tkáni po cca 1-4mm) se však pozitron e+ setká 
elektronem e- *), a jelikož to jsou "antagonistické" antičástice, vzájemně se zlikvidují ("požerou se"): 
dojde k jejich anihilaci e+ + e- → 2γ − přemění se na dvě kvanta tvrdého záření g o energiích 511keV, 
které vyletí z místa anihilace přesně v protilehlých směrech (pod úhlem 180o v těžišťové soustavě). 
Tato skutečnost se využívá u scintigrafické metody pozitronové emisní tomografie PET, jak je 
popsáno v §4.3. Máme-li tedy vzorek radioaktivní látky β+, dochází již v nitru tohoto vzorku k anihilaci 
pozitronů s elektrony, takže v jeho okolí prakticky žádné pozitrony nezaregistrujeme, ale takový vzorek 
bude zdrojem intenzívního tvrdého záření γ o energii 511keV. A stejně když radioindikátor značený β+ 
radionuklidem aplikujeme do organismu − každý pozitron ve vzdálenosti cca 1-3mm od místa svého 
vzniku anihiluje s elektronem a my můžeme v koincidenci detekovat dvě kvanta záření γ o energii 
511keV vylétající v opačných směrech - na tom je založena scintigrafie PET (viz pasáž "Kamery PET" v 
kap.4 "Radioisotopová scintigrafie"). 
*) Pozitronium 
Těsně před vlastní anihilací elektron e− a pozitron e+ mohou na chviličku kolem sebe obíhat (obíhají kolem společného 
těžiště) - utvoří zvláštní vázaný systém (podobný atomu vodíku) zvaný positronium (Ps). Rozměr "atomu" pozitronia je 
dvojnásobek atomu vodíku, vazbová energie pozitronia je 6,8 eV. Podle vzájemné orientace spinů elektronu a pozitronu 
může být pozitronium buď v singletním stavu 1S0 s opačně orientovanými spiny - tzv. parapozitronium p-Ps (1/4 

případů), nebo v tripletním stavu 3S1 se souhlasně orientovanými spiny - tzv. orthopozitronium o-Ps (3/4 případů). 

  Tento systém pozitronia je však nestabilní, obě částice se za vyzařování elektromagnetických vln k sobě po spirále 
přibližují; u p-Ps za cca 120ps na sebe "dopadnou" a dojde k vlastní anihilaci na dva fotony γ, každý o energii 511keV. V 
případě o-Ps je anihilace na dva fotony zakázána kvantovými výběrovými pravidly (souvisí se zákonem zachování 
spinového momentu hybnosti - každý z fotonů má spin 1), takže o-Ps by se ve vakuu rozpadalo s poměrně dlouhou 
dobou života cca 140ns emisí 3 fotonů se spojitým energetickým spektrem (celkovou energii 1022keV si fotony 
rozdělí stochastickým způsobem). V látce však pozitron vázaný v o-Ps daleko dříve stačí anihilovat s některým "cizím" 
elektronem z okolního prostředí, který má opačnou orientaci spinu - vznikají opět dva fotony γ o energiích 511keV. 
  Při anihilaci pozitronu s elektronem vznikají v naprosté většině případů 2 fotony gama, jak bylo výše uvedeno. Někdy 
jich však může vzniknout i více, avšak s velmi malou pravděpodobností (pravděpodobnost, že při e−e+-anihilaci vznikne 
2+n fotonů je úměrná α-n, kde α=1/137 je konstanta jemné struktury). Pokud pozitron interaguje s elektronem vázaným 
v atomovém obalu, může být zánik takového páru doprovázen i vysláním pouze jediného fotonu, přičemž část energie a 
příslušná hybnost mohou být předány buď atomovému jádru nebo některému z ostatních elektronů; pravděpodobnost 
tohoto procesu je však velice malá a v praxi se neuplatňuje. 
  Doba života pozitronů v látkách činí řádově stovky pikosekund. Přesná hodnota však záleží na lokálních 
elektronových hustotách a konfiguracích, čehož se využívá ve spektroskopické metodě PLS (Positron Lifetime 
Spectroscopy). Zkoumaný materiál se lokálně ozařuje β+- γ zářičem (nejčastěji 22Na), přičemž doba života pozitronů se 
stanovuje na základě měření zpožděných koincidencí mezi detekcí fotonu záření γ z ozařujícího radionuklidu (u 22Na je 
to γ 1274 keV) a detekcí anihilačního fotonu γ 511 keV.

Elektronový záchyt 
Posledním, a tak trochu zvláštním, druhem radioaktivity beta je elektronový záchyt. Je vlastně 
"konkurenčním" procesem k rozpadu β+. "Přebytečný" proton může svého cíle "stát se neutronem" 
dosáhnout nejen přeměnou p+ → no + e+ + ν vedoucí k radioaktivitě β+, ale i jiným způsobem. Kolem 
jádra obíhají v atomu elektrony. Proton, který "se chce změnit na neutron" si může "sáhnout" na 
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oběžnou dráhu, uchvátit elektron *) a sloučit se s ním: p+ + e−→ no + ν - obr.1.2.4 vpravo. Při tomto 
procesu zvaném elektronový záchyt (EC - Electron Capture), se žádné korpuskulární záření z jádra 
nevysílá (pomineme-li nezachytitelná neutrina), energie se rozdělí na energii neutrina a vazbovou 
energii elektronu. Jedná se tedy vůbec o radioaktivitu ve smyslu naší definice a schématu na obr.1.2.1? 
Odpověď zní: ano! Za prve, dochází k transmutaci jádra. Za druhé, na uprázdněné místo po elektronu na 
slupce K okamžitě přeskočí elektron z vyšší slupky (L) za vyzáření charakteristického X-záření; každý 
radionuklid rozpadající se elektronovým záchytem je zdrojem intenzívního rentgenového záření. A za 
třetí, jak uvidíme níže, dceřinné jádro B vzniká většinou v excitovaném stavu a při deexcitaci vyzařuje 
záření γ. 
*) Pozn.: Je to jen humorně-alegorická formulace! Podle zákonitostí kvantové mechaniky část vlnové funkce obíhajícího 
elektronu zasahuje až do oblasti jádra, takže popsaný proces elektronového záchytu může přímo a bezprostředně 
nastat. 
  K elektronovému záchytu dochází tehdy, když hmotnost původního jádra m(Z,N) je větší než hmotnost 
jádra m(Z-1,N), ale o méně než klidovou hmotnost elektronu. Pokud je rozdíl m(Z,N) - m(Z-1,N) > me, 

dochází přednostně k přeměně β+. Posunovací pravidla mezi nukleonovým a protonovým číslem 
mateřského a dceřinného jádra jsou stejné jako u β+. 
  Elektronovým záchytem se rozpadá např. 57-kobalt 57Co27 + e− → 57Fe26 + ν na železo, nebo 125-jód 125I53 + e− → 
125Te52 + ν na telur. 

Pozoruhodná skutečnost: 
Elektronový záchyt je jediným druhem radioaktivní přeměny jádra, na kterém se podílí i elektronový 
obal atomu.

Mechanismus rozpadu b. Slabé interakce. 
Při výkladu radioaktivity β jsme si vznik záření β− a β+ objasnili vzájemnou přeměnou neutronů a 
protonů za situace, kdy v důsledku zvýšeného počtu neutronů či protonů jsou obsazovány vyšší 
energetické hladiny. Jaká je však vnitřní příčina či mechanismus těchto přeměn? První teorii rozpadu β 
podal E.Fermi v r.1934, který zavedl tzv. slabou interakci působící mezi elementárními částicemi. 
  Podle zákonitostí kvantové fyziky Fermi popsal emitovaný elektron a neutrino vlnovými funkcemi v závislosti na jejich 
hybnostech, přičemž pravděpodobnost emise elektronu a neutrina v určitém intervalu hybností vyjádřil jako součin 
čtverců těchto vlnových funkcí a speciálního výrazu obsahujícího integrál vlnových funkcí původního neutronu a 
výsledného protonu, násobený konstantou gF charakterizující sílu interakce vedoucí k emisi elektronu a neutrina - nově 

zavedené slabé interakce. Spektrum záření β odpovídající tomuto Fermiho výrazu má spojitý tvar podle obr.1.2.3 
vpravo v souhlasu s experimentem. 
  Původní Fermiho teorie byla zformulována sice v duchu kvantové fyziky, nikoli však kvantové teorie pole - slabá 
interakce zde byla pojímána jako "kontaktní" či "bodová" - produkty rozpadu vznikají v tomtéž bodě a okamžiku, v němž 
zaniká neutron (žádná zprostředkující částice se zde nepředpokládala). V duchu kvantové teorie pole by však každá 
interakce měla být způsobena kvantem příslušného pole - částicí zprostředkující interakci. Tuto koncepci rozpracovali 

v r.1967-8 S.Weinberg, A.Salam a S.Glashow, kteří pro slabou interakci zavedli tři zprostředkující částice W+, W-, Zo (s 
kladným a záporným nábojem a bez náboje) a přibráním fotonů vytvořili jednotnou teorii slabých a 
elektromagnetických interakcí - tzv. elektroslabou interakci. Tato koncepce byla r.1983 experimentálně ověřena: v 
interakcích vstřícných proton-antiprotonových svazků (270GeV proti 270GeV) collideru velkého protonového 

synchrotronu v CERN byly objeveny intermediální bosony W+, W-, Zo s hmotnostmi mW=82GeV a mZ=93GeV, jejichž 

způsoby rozpadu dobře souhlasily s předpovědí Weinberg-Salamova modelu.
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Obr.1.2.5. Schématické znázornění mechanismu β−-rozpadu neutronu (nahoře) a β+-přeměny protonu (dole) v rámci 

standardního modelu elementárních částic.

Nyní se v rámci standardního modelu elementárních částic (viz §1.3) mechanismus rozpadu beta 
vysvětluje schématem podle obr.1.2.5. Neutron no (s nulovým elektrickým nábojem) se skládá z kvarků 
u-d-d; kvark u má náboj +2/3, kvarky d náboj -1/3. Jeden z kvarků d se působením pole slabých 

interakcí přemění na kvark u za zprostředkování virtuálního intermediálního bosonu W-, jež odnáší 

náboj -1. Z virtuálního bosonu W- vzápětí vznikají elektron e- a antineutrino ν´, které se rozlétají různými 
směry. Výsledkem přeměny je proton p+ skládající se z kvarků u-u-d. Přechodné stádium mezi 
počátečním a koncovým stavem uprostřed obrázku trvá jen pranepatrný okamžik (cca 10-27sec.) a není 
přímo pozorovatelné. Analogické schéma lze nakreslit i pro přeměnu β+ (dolní část obrázku), kde se 
proton p+ vlivem změny kvarku u na kvark d za zprostředkování intermediálního bosonu W+ přemění 
na neutron no, pozitron e+ a neutrino ν.

Radioaktivita gama 
Dosud jsme se při výkladu radioaktivity soustředili na vlastní mechanismy radioaktivní přeměny a na 
vlastnosti emitovaného korpuskulárního záření (α, β−, β+). Základní schémata radioaktivní přeměny na 
obrázcích 1.2.1 až 1.2.4 jsme proto úmyslně nakreslili poněkud zjednodušeně, abychom se mohli 
soustředit na podstatu radioaktivních přeměn. Nyní si všimněme chování dceřinného jádra 
bezprostředně po radioaktivní přeměně. Na obr.1.2.6 je nakresleno kompletní schéma radioaktivního 
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rozpadu, včetně chování dceřinného jádra:

 
Obr.1.2.6. Typické schéma radioaktivní přeměny jádra A na excitované jádro B* a jeho 

následné deexcitace za vyzáření fotonu záření γ.

Po tak velké "události", jakou pro atomové jádro je radioaktivní přeměna, jen málokdy zůstává výsledné 
dceřinné jádro v nevybuzeném základním stavu. Uvolněná energie vede k tomu, že dceřinné jádro B po 
radioaktivní přeměně vzniká většinou v energeticky excitovaném stavu B*; můžeme si představit, že 
jádro je "nafouknuté" *) - nukleony jsou od sebe více vzdálené - srov. obr.1.1.9. Takové "nafouknuté" 
jádro B* zpravidla velmi rychle "splaskne" - nastane deexcitace, při níž se příslušný energetický rozdíl 
vyzáří ve formě kvanta - fotonu - tvrdého elektromagnetického záření - záření gama. Dceřinné jádro B 
pak již zůstává v základním stavu. 
*) U nesférických jader, která mohou vykonávat rotační pohyb, se kromě hladinové excitace setkáváme i s excitací 
rotační. I zde je deexcitace doprovázena emisí fotonu γ.  
Můžeme tedy vyslovit následující definici:

Záření gama

Záření gama je vysokoenergetické elektromagnetické záření vznikající 
deexcitací vzbuzených hladin atomového jádra *). 

U radioaktivity se jedná o deexcitaci vzbuzených hladin dceřinného jádra 
vzniklého po radioaktivní přeměně.

*) Záření gama nejaderného původu 
Níže uvidíme, že kromě deexcitací vzbuzených energetických hladin v atomových jádrech vzniká 
záření γ i při anihilacích pozitronů s elektrony a dalších částic a antičástic, jakož i při interakcích 
vysokoenergetických částic (zde může vznikat záření γ o energiích řádu GeV, TeV i vyšších). Do 
kategorie záření γ patří i brzdné záření vznikající při dopadu rychlých elektronů na terčík.

Energetické hladiny atomového jádra jsou kvantovány, takže i všechny fotony γ emitované při daném 
druhu deexcitace budou mít stejné energie - spektrum záření γ je čárové. Pokud má jádro B* více 
excitovaných hladin, bude emitováno několik skupin monoenergetických fotonů γ, takže spektrum 
bude tvořeno několika diskrétními čarami (píky v měřeném spektru). 
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  Typickým příkladem procesu podle obr.1.2.6 může být β-rozpad kobaltu 60Co. Při vlastním β-rozpadu nejprve jádro 
kobaltu emituje elektron e− (β-částici) a elektronové antineutrino νe', čímž se přemění na jádro niklu 60Ni v excitovaném 

stavu: 60Co → 60Ni* + e− + νe'. Toto nově vzniklé excitované jádro se potom zbaví přebytečné energie vyzářením kvanta 

γ: 60Ni* → 60Ni + γ. Dceřinný 60Ni* má dvě excitované hladiny, takže vyzářená kvanta γ zde mají energii buď 1173 keV 
nebo 1332 keV. 
Ze schématu na obr.1.2.6 plynou dvě důležité skutečnosti : 
1. Záření γ je časově následující po emisi korpuskulárního záření při vlastní jaderné přeměně. 
2. Většina radionuklidů jsou zářiče smíšené - buď α+γ nebo β+γ. Jen některé zářiče jsou čisté α či čisté 
β - radioaktivní přeměna někdy nastává přímo na základní stav dceřinného jádra (tak je tomu např. u 
tritia 3H nebo uhlíku 14C). Čisté zářiče γ však v přírodě neexistují!

Rychlost deexcitace a vyzáření g. Jaderná izomerie a metastabilita. 
Přesto ale dokážeme vyrobit čisté gama-zářiče uměle. Umožňuje to pozoruhodná vlastnost některých 
jaderných excitovaných hladin: že nedeexcitují okamžitě, ale až po uplynutí poměrně dlouhého 
průměrného času - říkáme, že jsou metastabilní. Tento jev se též nazývá jaderná izomerie; říkáme, že 
jádra mohou existovat ve dvou izomerních stavech, označují se jako izomery. 
Příčina metastability a izomerie: 
Emise fotonu z excitovaného stavu jádra vede ke změně spinu jádra. Protože foton má spin roven 1, přechody s ∆I=1 
jsou nejpravděpodobnější a nejrychlejší s dobou života excitovaných stavů cca 10-16-10-10s. Přechody s ∆I=2 jsou též velmi 
rychlé s dobou života excitovaného stavu v rozmezí 10-11-10-4s. V obou těchto případech jsou tedy fotony gama záření 
emitovány prakticky současně s předcházející přeměnou α nebo β (pro rychlost deexcitace a emise γ tedy pozorujeme 
stejný poločas jako pro předcházející přeměnu korpuskulární). Přechody mezi hladinami s ∆I>2 jsou mnohem méně 
pravděpodobné, "zakázané". Pokud není jiná možnost deexcitace*), projeví se to delší dobou života excitované hladiny 
(10-3s, sekundy, minuty, hodiny...). Deexcitace a emise fotonů se pak řídí vlastním poločasem, nezávislým na poločasu 
předcházející přeměny α nebo β. Nuklid v excitovaném jaderném stavu s delším poločasem přechodu gama se nazývá 
jaderný izomer a označuje se horním indexem "m" u nukleonového čísla - např. 99mTc, 81mKr. 
*) Pokud však mezi excitovaným a základním stavem vzniklého jádra leží jedna nebo několik dalších energetických hladin, 
deexcitace nastává tak, že se přednostně uplatňují rychlé přechody s ∆I=1 nebo ∆I=2 a metastabilní stav nevzniká. 
  Tento jev nastává tehdy, když v blízkosti základního stavu jádra existuje energetická hladina, která se od základního 
stavu značně liší svým momentem hybnosti (aspoň o 3h, tj. ∆I ł 3). Potom záření γ, vyslané při přechodu z takové 
hladiny do základního stavu, musí mít vyšší multipolaritu (E3, M3 nebo vyšší) - přechody mezi takovými hladinami jsou 
málo pravděpodobné, takže odpovídající doby života mohou nabývat velkých hodnot. Izomerie a metastabilní stavy 
se nevyskytují u lehkých jader (kde neexistují vzbuzené hladiny s ∆I ł 3), ale až u jader s nukleonovým číslem od 40; 
podrobnosti vysvětluje slupkový model jádra. Izomerie a metastabilní hladiny byly poprve pozorovány při β-rozpadu 
thoria 234Th na 234mPa, u umělého radionuklidu pak u bromu 80mBr vzniklého ozařováním 79Br neutrony.

Čisté gama-radionuklidy; technecium 99mTc; radionuklidové generátory 
  Nejdůležitějším příkladem tohoto druhu je radionuklid molybden 99Mo, který se s poločasem T1/2=2,66 

dne β−-rozpadem mění na 99Tc - na jeho vzbuzenou hladinu 99Tc* o energii 140keV, která je 
metastabilní s poločasem T1/2=6,02 hodin. Excitované jádro v metastabilním stavu se označuje indexem 
"m", zde tedy metastabilní technecium má označení 99mTc. Jestliže během této doby odseparujeme 
dceřinné technecium od mateřského molybdenu, dostaneme čistý preparát technecia, obsahující 
excitovaná metastabilní jádra 99mTc, která při postupné deexcitaci vyzařují záření γ o energii 140keV - 
získali jsme tedy čistý zářič gama. 
  Laboratorní zařízení pro získávání krátkodobějších radionuklidů z původních mateřských radionuklidů 
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s delším poločasem se nazývají generátory. Molybden-techneciový generátor pro přípravu 99mTc je 
tvořen skleněným válečkem s malou "chromatografickou" kolonkou, v níž je na vhodném sorbentu 
(např. Al2O3, SiO3, ZrO2) v nerozpustné chemické formě oxidu nanesen dlouhodobější mateřský izotop 
99Mo. Radioaktivní přeměnou z něj vzniká krátkodobý radionuklid 99mTc, který se uvolní z nerozpustné 
vazby a propláchnutím vodou, resp. fyziologickým roztokem - tzv. elucí - se z kolonky vymývá roztok 
technecistanu sodného Na99mTcO4 obsahující atomy čistého γ-zářiče 99mTc; β-radioaktivní 99Mo přitom 

zůstává nasorbován v kolonce. Plynulá přeměna mateřského 99Mo vede po eluci opět k nahromadění 
99mTc v generátoru, takže eluci lze znovu opakovat.  
  V odstavci "Exponenciální zákon radioaktivního rozpadu", pasáž "Směsi radionuklidů" byla odvozena obecná rovnice 
následného rozpadu radionuklidů A(λA)→B(λB)→C(stabilní). Aplikujeme-li tuto rovnici (vynásobenou faktorem λTc, 

abychom z okamžitého počtu jader dostali okamžitou aktivitu v [Bq]) na náš případ Mo-Tc generátoru 99Mo
(λMo=0,0105hod-1)→99mTc(λTc=0,1155hod-1)→99Tc("stabilní") a vezmeme v úvahu, že 87% 99Mo se rozpadá na 

metastabilní vzbuzenou hladinu 99mTc, dostáváme pro časovou závislost okamžité aktivity požadovaného technecia 
99mTc vztah: A99m-Tc(t) = 0,957.AMo(t=0) . (e−0,0105.t − e−0,1155.t ), kde AMo(t=0) je aktivita 99Mo v čase t=0 předchozí eluce, 

čas t je v hodinách. Aktivita 99Mo se s časem T mění podle rozpadového zákona AMo(T) = AMo(0).e-λMo.T = AMo(0).e−0,0105.

T. Dosazením tohoto základního rozpadu molybdenu získáme výsledný vztah pro okamžitou aktivitu eluovaného 
99mTc v čase T od dodávky molybdenového generátoru a v čase t od poslední eluce: 
            A99m-Tc(T,t) = 0,957.AMo(0).e−0,0105.T . (e−0,0105.t − e−0,1155.t )  , 
kde AMo(0) je aktivita 99Mo v čase T=0 dodávky generátoru, časy t a T jsou v hodinách. Pro stanovení skutečně eluované 

aktivity 99mTc musíme dále vzít v úvahu účinnost eluce, která bývá přibližně 75-85%. 
  Po eluci aktivita 99mTc v generátoru klesne téměř k nule, pak stoupá a dosahuje (lokálního) maxima za 23 hod. od 
předchozí eluce, načež nastává radioaktivní rovnováha a aktivita 99mTc klesá exponenciálně s poločasem 67 hod. 99Mo. 
Po 23 hod. od poslední eluce je tedy výtěžek eluce 99mTc největší; generátor lze samozřejmě podle potřeby eluovat i za 
kratší dobu, avšak s menším výtěžkem 99mTc. 
  Tyto eluční cykly je možno opakovat mnohokrát, dokud aktivita mateřského radionuklidu nepoklesne 
pod použitelnou mez; pro Mo-Tc generátor o počáteční aktivitě cca 10-40 GBq je to cca 7-15 dnů. 
Pozn.: Dříve se ojediněle používaly i generátory extrakčního typu (průchodem melyl-etyl-ketonu vodným roztokem 
99Mo se extrahuje technecistan 99Tc a odděluje se z vodné fáze od mateřského molybdenu) a sublimačního typu (kde se 
využívá rozdílu těkavosti oxidu molybdenového a vznikajícího oxidu technecistého). Pro přílišnou složitost a provozní 
náročnost se nyní již nepoužívají, byly vytlačeny generátory elučními. 
  99mTc je nejdůležitějším radionuklidem v nukleární medicíně (viz kapitola 4 "Radionuklidová 
scintigrafie"). Čistý gama-zářič s krátkým poločasem rozpadu 6 hod. umožňuje, bez rizika významně 
zvýšené radiační zátěže, aplikovat pacientům značně vysokou aktivitu 99mTc (řádu stovek MBq až 
jednotek GBq) potřebnou pro získání kvalitních obrazů u SPECT či dynamické scintigrafie. Radiační zátěž 
je relativně nízká proto, že není přítomno kospuskulární záření které by se pohltilo v tkáni a odevzdalo 
svou energii; záření γ pak díky své pronikavosti většinou vylétá z organismu ven, jen část se pohlcuje. 
  Plynný radioaktivní krypton 81mKr se získává z generátoru 81Rb (T1/2=4,85hod.) (EC)→ 81mKr 
(T1/2=13s). Proud vzduchu, vedený trubičkou přes nádobku obsahující vrstvičku mateřského 
radionuklidu 81Rb, odnáší uvolňovaný dceřinný 81mKr, který pacient vdechuje a scintilační kamera 
pomocí zevní detekce záření γ zobrazuje distribuci tohoto 81mKr v plicních alveolách - ventilační 
scintigrafie plic.

Terminologická dohoda: záření g a X 
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Vysokoenergetická oblast elektromagnetického záření je tvořena zářením X (rentgenovým) a zářením gama. Z hlediska 
spektrální klasifikace leží γ-záření energeticky za oblastí X-záření, směrem k vyšším energiím a krátkým vlnovým 
délkám. Obě tato záření mají stejnou fyzikální povahu (fotonové záření) a do značné míry podobné vlastnosti, mohou se 
lišit způsobem svého vzniku. V souvislosti s výše popsanou radioaktivitou gama byla učiněna následující 
terminologická dohoda o rozdělení záření γ a X podle jejich vzniku a původu: 
l Zářením g se nazývá fotonové záření vznikající v atomových jádrech (při deexcitaci vzbuzených jaderných hladin) - 
a to i v případě, když má nízkou energii několika keV. 
l Zářením X se nazývá záření vznikající přeskoky elektronů mezi vnitřními hladinami v atomovém obalu a brzdné 
záření elektronů - i tehdy, když má poměrně vyšší energii desítky a stovky keV. 
  Můžeme mít tedy např. záření γ o energii pouhých 14,4keV (jedna z energií emitovaných radionuklidem 57Co) a přitom 
X-záření o energii 75keV (linie Kα charakteristického X-záření olova), nebo brzdné X-záření se spojitým spektrem 

zasahujícím do energií 120keV i vyšších (podle napětí na rentgence). Fotonové záření o velmi vysokých energiích 
(řádově MeV) však již obvykle nazýváme zářením gama, bez ohledu na způsob jeho vzniku.

Vnitřní konverze záření gama 
Pokud je jádro součástí atomu (což je téměř vždycky), nemusí se všechny v jádře vzniklé fotony záření γ 
skutečně vyzářit. Může dojít k procesům zabraňujícím emisi části fotonů záření γ při deexcitaci 
vzbuzených jaderných hladin - k procesu tzv. vnitřní elektronové konverze záření gama (zkráceně jen 
vnitřní konverze gama).

 
Obr.1.2.7. Schématické znázornění vnitřní konverze záření γ za vzniku konverzních elektronů a charakteristického X-

záření a vnitřní konverze záření X za vzniku Augerových elektronů. Vpravo je znázorněn důsledek vnitřní konverze pro 
spektrum záření gama - přítomnost píku charakteristického X-záření [v rámečku je zachycena detailní struktura píků Kα,β 

charakteristického X-záření, změřená polovodičovým Ge(Li) detektorem].

V levé části obr.1.2.7 jsou schématicky znázorněny všechny příslušné procesy. Především, modrou 
šipkou je znázorněn základní případ "nerušeného" vyzáření fotonu γ z excitovaného jádra. Proces vnitřní 
konverze si můžeme zjednodušeně představit tak, že foton gama, emitovaný při deexcitaci vzbuzené 
jaderné hladiny, se může "srazit" s obalovým elektronem vlastního atomu, který přebere veškerou jeho 
energii (dojde k fotoefektu), foton gama zanikne a místo něj vyletí elektron uvolněný díky přijaté 
energii z vazby v atomu (tlustší červená šipka). Tento jev je skutečně pozorován, nazývá se vnitřní 
konverze záření gama (dříve se nazýval též "vnitřní fotoefekt") a příslušné elektrony se nazývají 
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konverzní elektrony.  
Pozn.: Uvedené starší vysvětlení mechanismu vnitřní konverze je nyní třeba považovat jen za heuristické; foton záření 
gama ve skutečnosti vůbec z jádra nevyletí (je jen virtuální), nýbrž energie deexcitace vzbuzené hladiny jádra je 
elektromagnetickou interakcí předána nejbližšímu obalovému elektronu přímo a ten pak z atomu vyletí s kinetickou 
energií danou rozdílem energie deexcitace jádra a vazbové energie elektronu v obalu. 
  Pravděpodobnost vnitřní konverze je pro různé atomy a excitované jaderné hladiny různá a 
charakterizuje se tzv. koeficientem vnitřní konverze, udávajícím poměr středního počtu konverzních 
elektronů ku střednímu počtu kvant γ emitovaných během daného přechodu v jádře. 
V důsledku vnitřní konverze se na vnitřní slupce (nejčastěji K) atomového obalu uvolní místo po 
konverzním elektronu, takže okamžitě dochází k přeskoku elektronu z vyšší hladiny (nejčastěji L) za 
vyzáření kvanta charakteristického X-záření (světlejší modrá šipka na obr.1.2.7). Odtud pocházejí píky 
charakteristického X-záření, které se často objevují ve spektrech záření gama, např. pík 33keV ve spektru 
radionuklidu 137Cs s energií γ 662keV (obr.1.2.7 vpravo). 
  Vnitřní konverzi může podlehnout i charakteristické X-záření vysílané při přeskocích elektronů mezi 
vnitřními hladinami jádra (např. po elektronovém záchytu, fotoefektu, vnitřní konverzi γ) - takto 
emitované konverzní elektrony se pak nazývají Augerovy elektrony (tenší červená šipka v levé části 
obr.1.2.7). 
Diskrétní spektrum konverzních elektronů 
Konverzní a Augerovy elektrony mají v podstatě stejné vlastnosti jako β-, liší se však podstatně tvarem svého 
energetického spektra. Spektrum záření β je spojité (jak bylo výše podrobně vysvětleno), zatímco spektrum konverzních 
a Augerových detektorů je diskrétní. Energie těchto elektronů je dána rozdílem primární energie přechodu 
(deexcitace) a vazbové energie elektronu na příslušné slupce atomového obalu; obě tyto energie mají pevné kvantové 
hodnoty. U smíšených β+γ radionuklidů se konverzní elektrony projevují jako diskrétní píky na spojité křivce β-spektra. 
Tyto diskrétní píky konverzních elektronů (o známých energiích) se s výhodou používají pro kalibraci spektrometrů 
záření b, především magnetických spektrometrů.

Vedle výše popsaných standardních druhů radioaktivity (α,β,γ) učiníme krátkou zmínku o některých 
méně obvyklých (a někdy i diskutabilních) typech radioaktivity:

Spontánní štěpení těžkých jader 
Některá těžká jádra v oblasti uranu a transuranů kromě radioaktivity α vykazují ještě jeden specifický, 
ale méně častý druh radioaktivní přeměny: samovolné rozštěpení težkého jádra na dvě lehčí jádra 
(nacházející se zhruba ve středu Mendělejevovy periodické tabulky prvků), zvaná někdy odštěpky či 
štěpné produkty. Kromě výsledných jader se při štěpení emitují i neutrony, v počtu zpravidla 2-3. Při 
štěpení těžkých jader na lehčí jádra se uvolňuje značná energie (pochází z rozdílu vazbových energií, 
viz následující pasáž), kterou ve formě kinetické energie odnášejí výsledná jádra a neutrony. 
  Příčina spontánního štěpení těžkých jader tkví v jejich stavbě a ve vlastnostech jaderných sil. V §1.1, 
pasáž "Atomová jádra", bylo zmíněno, že jaderné síly jsou krátkého dosahu a jeví stav nasycení. Těžká 
jádra mají proto nižší vazbovou energii na jeden nukleon než lehčí jádra ze středu Mendělejevovy 
tabulky prvků. Konfigurace dvou lehčích jader je proto energeticky výhodnější než konfigurace jednoho 
jádra těžkého. Ve velmi těžkých jádrech působí relativně slabší jaderné síly (stav nasycení), takže výška 
"potenciálového valu", kterým jsou jednotlivé části jádra drženy pohromadě, je nízká *). Existuje proto 
jistá pravděpodobnost, že odštěpky projdou potenciálovým valem pro štěpení vlivem "tunelového 
efektu" (podobně jako u radioaktivity α).  
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*) Pro nejtěžší transurany je výška potenciálového valu pro štěpení již prakticky nulová, takže nad určitou hranicí Z již 
pravděpodobně nelze vytvořit transuranové prvky, které by se okamžitě nerozpadly samovolným štěpením. Toto je též 
jedním z důvodů, proč jakýsi "ostrov stability", očekávaný některými odborníky u supertěžkých jader v oblasti Z≈120-
150, pravděpodobně neexistuje. 
  Spontánní štěpení se vyskytuje např. u uranu 235,238U. Je to proces, který většinou probíhá s mizivou 
intenzitou a ve srovnání s ostatními druhy radioaktivity (u těžkých jader hlavně α) je prakticky 
zanedbatelný *). K účinnému štěpení těžkých jader však dochází při pohlcení neutronu, jak bude 
ukázáno v následujícím §3.3. Malé množství neutronů pocházejících ze spontánního štěpení pak může 
iniciovat řetězovou štěpnou reakci při dosažení tzv. kritického množství štěpného materiálu. 
*) Výjimkou jsou některé těžké transurany, např. kalifornium 252,254Cf, u nichž probíhá spontánní štěpení naopak velmi 
intenzívně; 252Cf se proto využívá jako zdroj neutronů (viz §1.6 "Radionuklidy").

Protonová radioaktivita (?) 
Při ozařování některých jader protony a urychlenými těžšími ionty bylo pozorováno, že vedle standardních β+ 
radionuklidů vznikají i jádra s velkým nadbytkem protonů, která při svém rozpadu vysílají protony. Tento jev byl 
pozorován např. u 17Ne, 25Si nebo 41Ti. Proton může být vyslán buď přímo z nestabilního jádra s excitovanými nukleony 
(tunelovým jevem podobně jako při rozpadu α), nebo "dvoustupňově" - následně po předcházejícím rozpadu β+; byly 
zaznamenán i případ emise 2 protonů. 
  Tento proces, při němž se neutrondeficitní jádro NAZ emisí protonu přemění na jádro N-1BZ-1, byl nazván protonová 

radioaktivita či protonový rozpad. Je otázka, zda emisi protonů z krátce žijících excitovaných neutrondeficitních jader 
lze považovat za samostatný druh radioaktivity. Specifické charakteristiky tohoto procesu (krátký poločas a velmi malé 
relativní zastoupení) naznačují, že se v mnoha případech spíše jedná o jakýsi retardovaný doprovodný jev při 
jaderných reakcích *). V některých případech však doba života (delší než pouhá charakteristická doba průletu nukleonu 
jádrem) naznačuje, že je zde určitá obdoba radioaktivity. Praktický význam tento proces nemá, teoretický význam 
spočívá v dokreslení pestrosti a různorodosti jevů probíhajících při jaderných reakcích a u silně nerovnovážných jader. 
*) S podobným jevem, emisí zpožděných neutronů, se setkáváme u štěpení těžkých jader, kdy vedle "primárních" neutronů 
emitovaných okamžitě při vlastním štěpení, jsou z odštěpků emitovány další neutrony s poměrně velkým časovým zpožděním. 
Tento proces je však dvoustupňový: nejprve nastane β-rozpad odštěpku s delším poločasem, po němž teprve nastane rychlá 
emise neutronu z excitovaného dceřinného jádra v době srovnatelné s kinematickým jaderným časem. O "neutronové 
radioaktivitě" se proto nehovoří. Můžeme se zamyslet i nad volnou analogií s tzv. rezonancemi u vysokoenergetických interakcí 
elementárních částic, diskutovaných v §1.5 "Elementární částice". 
Upozornění: Protonová radioaktivita nemá nic společného s hypotézou rozpadu či "radioaktivity" samotného 
protonu, diskutovanou v §1.5!

Stabilita a nestabilita atomových jader 
Ve shora uvedených pasážích tohoto §1.2 "Radioaktivita" jsme si podrobně rozebírali mechanismy, 
jakými dochází k radioaktivním přeměnám určitých jader. Podívejme se nyní globálně na množinu 
všech známých atomových jader (nuklidů) z hlediska zákonitostí jejich stability, či naopak nestability - 
"tendence" k samovolným radioaktivním přeměnám.  
  Pro detailní a přehledné zachycení vlastností jader je velmi užitečné jejich zakreslení do tzv. mapy 
nuklidů. Je to pravoúhlá síť čtverečků, ve které jsou jádra uspořádána v řádcích podle rostoucího počtu 
protonů p (=Z) a ve sloupcích podle rostoucího počtu neutronů n (=N-Z). Každému nuklidu tak 
odpovídá jeden čtvereček o souřadnicích [p,n], do něhož pak můžeme zapsat název a vybrané 
charakteristiky nuklidu *). 
*) Takováto tabulka (mapa) nuklidů je ideově poněkud podobná Mendělejevově tabulce chemických prvků. Vedle 
základního rozdílu mezi atomovým jádrem a obalem jsou zde dva rozdíly v zápisu: 1.Mendělejevova tabulka je 
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periodická, tabulka nuklidů je sekvenční. 2.Mendělejevova tabulka je tradičně uspořádána podle systému zápisu textu 
do řádků pod sebe (zleva doprava + zhora dolů), zatímco naše tabulka nuklidů je uspořádána systémem vynášení 
veličin v kartézských souřadnicích (zleva doprava + zdola nahoru). 
Pozn.: Někdy se používá i zvláštní systém šestiúhelníkového uspořádání tabulky nuklidů ("trilineární uspořádání"), v 
němž navíc šestiúhelníky reprezentující jádra jsou barevně vyznačena v závislosti na poločasu rozpadu daného jádra.

 
Obr.1.2.8. Pro přehledné znázornění vlastností jader se používá jejich zakreslení do mapy nuklidů. 

Vlevo: Jednoduchá dvojrozměrná mapa nuklidů. Vpravo: Trojrozměrná mapa včetně vazbových energií.  
Trojrozměrný model byl zhotoven v rámci diplomové práce ... pod vedením Doc.Dr.J.Kleczka, DrSc.

Zmenšené schématické znázornění mapy nuklidů je v levé části obr.1.2.8. Podrobnosti o 
charakteristikách jader zde nejsou vyznačeny (nevešly by se do malého obrázku), jen stabilní jádra jsou 
vyznačena černými čtverečky, prázdné (bílé) čtverečky odpovídají nuklidům nestabilním, radioaktivním. 
Z tohoto diagramu vidíme především tři skutečnosti: 
♦ 1. Všechna existující jádra tvoří v mapě nuklidů pás jdoucí doprava a nahoru přibližně diagonálním 
směrem, který se postupně rozšiřuje - s rostoucím počtem protonů se zvyšuje různorodost existujících 
jader (vyskytuje se více isotopů). 
♦ 2. Stabilní jádra tvoří v tomto obecném pásu jakousi "linii stability". Pro lehčí jádra (N<≈30) se 
stabilní jádra soustřeďují kolem přímky n=p, tj. mají přibližně stejný počet protonů a neutronů, jsou 
symetrická. U těžších stabilních jader postupně začíná převažovat počet neutronů nad protony. Je to 
způsobeno tím, že při vzrůstajícím Z (=p) roste odpudivá Coulombovská síla protonů v jádře, kterou je 
pro snížení celkové energie jádra výhodné kompensovat přítomností více neutronů. 
♦ 3. Linie stability končí u vizmutu 126Bi83, který je posledním, nejtěžším stabilním jádrem. Všechna těžší 

jádra (oblast uranů a transuranů) jsou již radioaktivní.
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  Při výkladu mechanismů jednotlivých typů radioaktivity jsme viděli, že o stabilitě či nestabilitě jader 
rozhodují dva vzájemně související faktory: počet protonů a neutronů a vazbová energie jádra. Ještě 
názornější obraz o vlastnostech jader tedy dostaneme tak, že pro každé jádro do třetího rozměru 
(kolmo k nákresně) mapy nuklidů vyneseme střední vazbovou energii jádra na jeden nukleon. Jelikož 
každý nukleon je v jádře vázán v jakési potenciálové jámě, vynášíme tuto vazbovou energii směrem 
dolů. Vzniká tak trojrozměrná tabulka nuklidů, mající tvar jakéhosi "údolí nuklidů" táhnoucího se 
diagonálně souřadnicovou sítí (obr.1.2.8 vpravo).  
  Nejstabilnější jádra leží na "dně" tohoto údolí radionuklidů - vazebná energie jejich nukleonů je 
největší. Na "levém svahu" údolí nuklidů jsou jádra bohatá na protony (označuje se někdy jako 
"protonový svah"), která se rozpadají β+-radioaktivitou, na "pravém svahu" se nacházejí jádra s převahou 
neutronů ("neutronový svah"), rozpadající se β−-radioaktivitou. Tyto skutečnosti jsou jasně vidět na 
příčných řezech údolím nuklidů, kde jsou jádra se stejným počtem nukleonů (izobary) - levá část 
obr.1.2.9. Nejstabilnější jádra jsou na dně údolí. Jádra s přebytkem protonů (vlevo) nebo s přebytkem 
neutronů (vpravo) mají nadbytečnou energii *), kterou se snaží zbavit β+ nebo β− rozpadem. Proto jsou 
jádra na protonovém a neutronovém "svahu" β-radioaktivní. 
*) Tato energetická bilance se dá dobře vysvětlit slupkovým modelem struktury atomového jádra, diskutovaným v 
předchozím §1.1. Pokud je v jádře nadbytek protonů nad neutrony, budou zaplňovat protony poněkud vyšší 
energetické hladiny než neutrony. Jádro pak může přejít do stavu s nižší energií tak, že proton se přemění β+-přeměnou 
na neutron, který přejde na volnou neutronovou hladinu s nižší energií. Analogicky je tomu u jader s nadbytkem 
neutronů, kde β−-rozpad přemění neutron na proton, který obsadí volnou protonovou hladinu s nižší energií.

 
Obr.1.2.9. Řezy "údolím nuklidů" v trojrozměrné tabulce dávají názornou představu o energetické bilanci vazby 

atomových jader. Vlevo: Příklad příčného řezu údolím nuklidů. Vpravo: Podélný řez údolím nuklidů v nejhlubším místě 
(odpovídajícím relativně nejstabilnějším jádrům).

Zajímavý je i podélný řez údolím nuklidů v nejhlubších místech - obr.1.2.9 vpravo. Tímto podélným 
řezem dostaneme křivku závislosti vazbové energie (na jeden nukleon) na nukleonovém čísle pro 
relativně nejstabilnější jádra, tj. jádra vyskytující se v přírodě. Z této křivky vidíme, že nejsilněji vázaná 
jádra mají prvky skupiny železa, která jsou nejstabilnější a tvoří nejhlubší "dno" údolí nuklidů, zatímco 
lehká a těžká jádra mají vazbové energie menší. Je patrné, že "padání ke dnu údolí radionuklidů" v 
podélném směru je možné ve dvou směrech: Slučováním lehkých jader v těžší (jaderná fúze, 
termonukleární reakce), nebo rozpad (α) či štěpení těžkých jader v jádra lehčí *); v obou těchto 
případech dochází k uvolňování jaderné energie. Touto křivkou se budeme podrobně zabývat v 
následujícím §3.3 v souvislosti s jadernou energií, kde si ji překreslíme v obrácené formě (viz obr.1.3.2). 
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*) Jaderná fúze nemůže probíhat spontánně, ale jen za vysokých kinetických energií slučujících se jader při vysokých 
teplotách (v nitru hvězd či v termonukleární reaktoru, viz §3.3). Radioaktivita a probíhá u těžkých jader spontánně, 
čímž tato jádra "padají" podél údolí nuklidů směrem k lehčím a stabilnějším jádrům. Tento proces je často kombinován i 
s β-radioaktivitou v příčném směru protonového či neutronového svahu. Štěpení těžkých jader může probíhat 
spontánně, avšak zpravidla jen s mizivou intenzitou. K účinnému štěpení těžkých jader dochází při pohlcení neutronu, 
tyto procesy budou diskutovány v následujícím §1.3 "Jaderné reakce". 
  Údolí nuklidů trojrozměrné tabulky jader nám tak dává názornou energetickou představu o tom, 
proč jsou některá jádra stabilní a jiná se radioaktivně rozpadají. Podobně jako kámen puštěný po 
horském svahu se vlivem gravitace skutálí do údolí, tak i nukleony na energetických "svazích" se snaží 
dostat co nejníž ke dnu údolí, kam je "stahují" jaderné síly. Zda se jim to "podaří" a dojde k jaderné 
přeměně, o tom rozhoduje energetická bilance ve vztahu k mechanismu radioaktivity β, α, příp. jaderné 
fúze či štěpení. 
  Nestabilní jádra ležící "nízko na svahu" údolí nuklidů dosahují stabilní konfigurace jen jedním 
radioaktivním přechodem (β+,−, α). Avšak jádra s vekým přebytkem protonů či neutronů, a též těžká 
jádra v oblasti uranů a transuranů, ležící vysoko na "svahu" nuklidů, musejí prodělat celou kaskádu 
jednotlivých radioaktivních přeměn, než spočinou na "dně údolí" ve stabilní konfiguraci. Vznikají tak 
radioaktivní rozpadové řady (viz §1.4 "Radionuklidy").

1.1. Atomy a jádra  1.3. Jaderné reakce
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

1. Jaderná a radiační fyzika 
1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda 

1.1. Atomy a atomová jádra 
1.2. Radioaktivita 

1.3. Jaderné reakce 
1.4. Radionuklidy 

1.5. Elementární částice 
1.6. Ionizující záření

1.3. Jaderné reakce 
Spontánní rozpad či přeměna jader, tj. radioaktivita, je jen jedním z jaderných procesů vedoucích k 
transmutaci jader a emisi ionizujícího záření. Zde se stručně zmíníme o dalších jaderných pochodech 
spojených s přeměnami jader - jaderných reakcích.  
Terminologická poznámka: 
V této kapitole probírané jaderné reakce jsou v jistém smyslu speciálním případem "reakcí" či interakcí částic mikrosvěta. 
Přinejmenším v tom smyslu, že jsou důsledkem vlastností vzájemných interakcí elementárních částic - protonů, 
neutronů, elektronů, fotonů, popř. i mezonů a hyperonů. Do kategorie jaderných reakcí bývá též někdy zařazován i 
spontánní rozpad či přeměna jader, tj. radioaktivita, nebo interakce protonů a neutronů navzájem či s jinými částicemi. V 
našem výkladu radioaktivitě věnujeme samostatný §1.2 "Radioaktivita" a interakcí částic se zabýváme v §1.5 
"Elementární částice". V textu této kapitoly se budeme zabývat jadernými reakcemi ve vlastním slova smyslu, t.j. 
procesy v atomových jádrech vyvolanými interakcemi s jinými částicemi nebo jádry, většinou tedy reakce při binárních 
srážkách jader a částic.

   Pod jadernými reakcemi v jaderné fyzice obecně rozumíme procesy, kdy se dva nukleony, nebo dvě 
jádra, nebo nukleon či jiná částice a jádro, přiblíží k sobě na vzdálenost řádu 10-13cm, vstoupí do oblasti 
působení silné jaderné interakce, což vyvolá v jádrech změny počtu, energií a konfigurací nukleonů, které 
mohou vést k emisi dalších částic. Výsledkem je transmutace jádra - buď na jiný isotop téhož prvku 
(změna počtu neutronů), nebo na jádro jiného prvku (změna počtu protonů). Nové jádro vzniká téměř 
vždy ve vzbuzeném stavu, při jeho deexcitaci je emitováno záření γ. Jádra přeměněná při jaderných 
reakcích jsou často radioaktivní (většinou β− či β+); jaderné reakce jsou proto nejdůležitějším způsobem 
výroby umělých radionuklidů (viz §1.4 "Radionuklidy").
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Obr.1.3.1. Základní schéma jaderné reakce vyvolané částicí ostřelující jádro.

   Většina jaderných reakcí spočívá v tom, že terčíkové jádro je ostřelováno určitou částicí, která svou 
interakcí vyvolá změnu jádra a vyzáření nové částice; takovou reakci je možno zapsat jednoduchým 
schématem *) 
         a + X → Y + b + Q,  
kde a značí nalétající částici, X terčíkové jádro, Y jádro vzniklé v reakci, b emitovanou částici (může to být i 
foton, popř. emitovaných částic může být několik), Q vyjadřuje energetickou bilanci, tj. uvolněnou energii 
při exotermické reakci nebo dodanou energii u endotermické reakce. Toto schéma se zkráceně zapisuje 
jako X(a, b)Y, nebo dokonce jen (a, b) pokud nám jde pouze o samotnou reakci a nikoli o její produkty.  
*) Poněkud jinými schématy se řídí reakce štěpení jader a slučování (fúze) jader, o kterých bude podrobně pojednáno níže 
v samostatných pasážích. 
   Důležitým společným aspektem jaderných reakcích jsou zákony zachování - je to především zákon 
zachování elektrického náboje, počtu nukleonů, energie (kinetické energie a klidové energie v souvislosti s 
Einsteinovým vztahem E = m.c2 ekvivalence hmotnosti a energie), dále pak hybnosti, momentu hybnosti, příp. 
parity a izospinu. Již ze skutečnosti, že tyto zákony musí být při jaderných reakcích splněny, vyplývají 
některé základní důsledky, např. jakými způsoby ("kanály") daná reakce může v zásadě probíhat.

Energetická bilance jaderných reakcí 
Pro uskutečnění, průběh a využití jaderných reakcí má velký význam jejich energetická bilance. Zvláště 
důležitá je bilance kinetické energie jaderné reakce Q = [Ek(Y)+Ek(b)] - [Ek(X)+Ek(a)], což je rozdíl celkové 

kinetické energie Ek částic po reakci a před reakcí (zde jsou jen dvě složky, obecně by to byla suma přes všechny 

vcházející a vycházející částice). Je to tedy kinetická energie uvolněná nebo spotřebovaná při reakci. Podle 
zákona zachování energie a Einsteinova vztahu ekvivalence hmotnosti a energie je tato energie jaderné 
reakce též dána rozdílem součtů klidových hmotností všech částic před reakcí a po reakci Q = {[m0(X)

+m0(a)] - [m0(Y)+m0(b)]}.c2. U atomových jader je to rozdíl v tzv. hmotnostním defektu daném vazbovou 

energií jádra. 
Podle energie jaderné reakce se tyto reakce dělí na dvě skupiny: 
♦ Endotermické (endoenergetické) reakce Q<0, 
kde se kinetická energie interagujících jader a částic "spotřebovává" na změnu vnitřního stavu jader nebo 
na uvolňování či produkci nových částic. 
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♦ Exotermické (exoenergické) reakce Q>0, 
kde dochází k "uvolňování" a zisku kinetické energie, která se čerpá z vazbové energie jader. 
  Většina jaderných interakcí má endoenergetický charakter. Důležité exoenergetické interakce slučování 
lehkých jader a štěpení těžkých jader budou diskutovány níže v části "Jaderná energie".

Obecné mechanismy interakcí částic s atomovými jádry 
Dostane-li se letící částice (situace podle obr.3.1.1 vlevo dole) do blízkosti atomového jádra, může 
docházet k několika způsobům její interakce s jádrem, v závislosti na druhu částice a jádra (včetně jejich 
náboje), na kinetické energii částice, na impaktním faktoru:

�●     Bez interakce 
- částice proletí "kolem jádra", aniž její pohyb a stav jádra je znatelněji ovlivněn silovým působením pole jádra. 
Takto se chovají prakticky vždy neutrina, dále neutrony prolétající kolem jádra ve vzdálenosti větší než je dosah 
jaderných sil (> ≈2.10-13cm), nabité částice (protony, alfa) prolétající s impaktním faktorem větším než cca 10-10cm.

�●     Pružný rozptyl, 
při němž v silovém poli jádra dochází k zakřivení dráhy nalétající částice, avšak kinetická energie se 
nemění v jiný druh energie - nedochází ke změně vnitřního stavu částic, žádné excitaci a dexcitaci. 
Při pružném rozptylu je splněn zákon zachování energie a hybnosti nalétající částice a a 
rozptylujícího jádra X. Částice pokračuje v pohybu obecně odlišným směrem a s nižší energií a 
hybností, jejíž část byla předána jádru. Symbolický zápis je triviální: a + X → X´ + a´, Q=0, kde a´ a X´ 
je tatáž částice a a jádro X jako před interakcí, jen s jinou hybností a kinetickou energií. Dochází tedy 
jen k transformaci interakční (silové, polní) energie a kinetické energie translačního pohybu částic.

�●     Nepružný rozptyl, 
při němž dochází k přeměnám kinetické energie částice a na jiné druhy energie při jiných procesech 
než mechanickém pohybu (např. k emisi kvant záření, změnám vnitřní struktury - excitace, 
deexcitace). Typickým procesem při nepružném rozptylu je excitace jádra X - přechod nukleonů na 
některou z vyšších energetických hladin; při následné deexcitaci je emitováno záření γ. Při 
nepružném rozptylu primárních částic obecně vzniká sekundární ionizující záření. Symbolicky to 
můžeme zapsat: a + X → X* + a´ + Q, kde X* je excitované jádro X, a´ je rozptýlená částice, Qą0 je 
předaná energie. Při vysokých předaných energiích (desítky a stovky MeV) může být nepružný 
rozptyl doprovázen jadernými reakcemi.

�●     Jaderné reakce, 
při nichž v důsledku vniknutí částice a do jádra X, jejího pohlcení či předání dostatečně vysoké 
energie (kinetické a vazbové) jádru dochází ke změně počtu protonů nebo neutronů (nebo obojích) 
v jádře - vzniká nové jádro Y: a + X → Y + b + Q. Především těmito procesy se budeme v dalším 
zabývat.

�●     Destrukce jader; kvark-gluonová plasma 
Při vysokých energiích srážejících se jader, >>10MeV/nukleon, již nenastávají jaderné reakce v 
obvyklém smyslu, ale interagující jádra zanikají - dochází k jejich tříštění na několik lehčích jader a 
na jednotlivé nukleony (označuje se někdy jako spalační reakce). Při ještě vyšších energiích 
(>150MeV/nukleon v těžišťové soustavě) navíc nastává produkce π-mezonů, s rostoucí energií i K-
mezonů, hyperonů. Při nejvyšších energiích několik GeV/nukleon dochází i k destrukci samotných 
nukleonů, které se "roztaví" na kvarky: na kratičký okamžik vzniká tzv. kvark-gluonová plasma. 
Vzápětí dochází k opětovné "hadronizaci", kvarky se spojí v hadrony a z místa interakce vylétá větší 
počet částic, především mezonů π a nukleonů. 
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  Srážky těžkých jader při těchto velmi vysokých energiích se realizují na největších urychlovačích (RHIC, 
připravovaný LHC), viz §1.5, pasáž "Velké urychlovače". Zkoumání vlastností kvark-gluonové plasmy je důležité 
nejen pro jadernou fyziku (detailnější poznání vlastností silné interakce a struktury hadronů), ale i pro astrofyziku. 
Z extrémně horké a komprimované kvark-gluonové plasmy patrně sestával Vesmír v prvních mikrosekundách po 
velkém třesku, na začátku hadronové éry (§5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk. Formování 
struktury vesmíru." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). Rovněž v nitru neutronových hvězd by se 
mohl tento exotický stav látky vyskytovat (§4.2 "Konečné fáze hvězdné evoluce. Gravitační kolaps" téže 
monografie).

Mechanismy jaderných reakcí 
Jaderné reakce jsou většinou značně složité procesy, při nichž "vstupuje do hry" řada faktorů vlastností 
nalétajících částic (především jejich elektrický náboj a další vykazované interakce - silná, slabá), jejich 
energie, moment hybnosti - impaktní faktor, jakož i struktura ostřelovaných atomových jader. Pronikne-li 
ostřelující částice do oblasti terčíkového jádra, může interakce probíhat v zásadě dvěma způsoby (aspoň 
podle našich modelových představ):

�●     Přímý proces, 
při němž se částice srazí s jedním z nukleonů a uvede jej do vyššího energetického stavu nebo jej 
vyrazí z jádra (uvolní z vazby v poli jaderných sil); sama částice může buď v jádře zůstat vázána, 
nebo jádro rovněž opustit. Do této kategorie se řadí i případ dvojnásobné kolize, srážky primární 
částice s dvěma nukleony. U těžších jader přímý proces probíhá většinou periferně na vnějších 
"povrchových" nukleonech. Z hlediska úhlového rozložení jsou sekundární částice, produkované v 
jaderných reakcích přímými procesy, kolimovány "dopředu", ve směru nalétajících částic. 
Strhávání a nabírání nukleonů 
Speciálním případem přímé jaderné interakce je proces "strhávání" (stripping) nebo "nabírání" (pick-up) nukleonů. 
Při jaderných reakcích částic složených ze slaběji vázaných nukleonů - deuteronů 2H1, tritonů 3H1, nebo jader hélia 

3He2, nemusí být tato složená částice pohlcena jako celek terčíkovým jádrem. Např. z deuteronu může být "stržen" 

neutron a pohlcen terčíkovým jádrem, zatímco proton pokračuje v pohybu po dráze blízké původnímu deuteronu. 
Při strhávání neutronů dochází k reakci (d,p), která je preferována zvláště při nízkých energiích nalétajících 
deuteronů, při vyšších energiích nastává i reakce (d,n) způsobená strháváním protonů. Opačným pochodem ke 
strhování je proces nabírání nukleonů - reakce (n,d), (p,d), kdy např. neutron prolétající polem terčíkového jádra v 
něm "nalezne" proton o vhodném momentu hybnosti, s nímž se spojí a vytvoří deuteron, který pak uniká jako celek 
z terčíkového jádra.

�●     Proces složeného jádra, 
při němž částice po vniknutí do jádra vykoná uvnitř jádra několik srážek s nukleony, při nichž ztratí 
tolik energie, že není schopna opustit jádro - vzniká složené jádro (složené z původního jádra a 
vázané nalétající částice) v excitovaném stavu. Toto jádro přechází do základního stavu buď emisí 
kvant g (radiační záchyt) - to při menších excitačních energiích, nebo při dostatečně velké excitační 
energii emisí částice (neutronu, protonu nebo α-částice) - evaporace částice. Na rozdíl od přímých 
procesů jsou tyto evaporační částice ze složeného jádra emitovány prakticky izotropně do všech 
úhlů.

Účinný průřez jaderných reakcí 
Podobně jako u chemických reakcí, i jaderné reakce probíhají různě "ochotně" - s různou účinností či 
pravděpodobností, v závislosti na druhu reakce a energii částic. Pravděpodobnost jaderných reakcí lze 
názorně vyjádřit geometrickým způsobem pomocí tzv. účinného průřezu reakce. Účinný průřez (angl. 
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cross section) vyjadřuje pravděpodobnost, že ostřelující částice bude daným konkrétním způsobem 
interagovat s terčovým jádrem. 
   Koncepce účinného průřezu vychází z názorné představy, že terčové jádro se vzhledem k nalétající 
částici chová jako "absorbující tělísko" o poloměru r, které částice buď zasáhne a dojde k požadované 
reakci, nebo je nezasáhne (mine je, proletí kolem) a k reakci nedojde - obr.3.1.2. Čím větší je poloměr r 
tohoto tělíska, resp. jeho efektivní ploška σ = π.r2 - účinný průřez, tím větší je pravděpodobnost interakce 
(pravděpodobnost, že částice se "trefí"). 

 
Obr.3.1.2 Vyjádření pravděpodobnosti jaderné reakce pomocí účinného průřezu

   Účinný průřez může, ale nemusí, přímo souviset s "geometrickým průměrem" terčového jádra rgeom, či 

jeho "geometrickým průřezem" σgeom = π.r2
geom. Pro "přitahující se" částice (např. neutrony) je σ > σgeom, 

pro odpuzující se částice (např. protony) je σ < σgeom - obr.3.1.2 vpravo. Kromě toho stejná ostřelující 

částice může na tomtéž jádře způsobit různé jaderné reakce, jejichž různé pravděpodobnosti popíšeme 
různými účinnými průřezy. Tyto účinné průřezy nemají již nic společného s geometrickými rozměry jádra - 
jsou důsledkem vnitřních mechanismů konkrétních druhů reakcí. 
   Jednotkou účinného průřezu v soustavě SI by byl m2, který je však neadekvátně velký a proto se v praxi 
používá jednotka barn (bn): 1 bn = 10-28m2, která má řádově velikost geometrického průřezu atomového 
jádra.  
  Pro průběh konkrétní interakce jader je důležitý tzv. impaktní parametr b: je to geometrická vzdálenost 
středů efektivních "disků" interagujících částic (jader a částic), v níž kolem sebe prolétají nebo se protínají. 
V případě malého impaktního parametru b<<rgeom se jedná o centrální srážku, při větších hodnotách b o 

srážku periferní. Pokud je impaktní parametr větší než rgeom, resp. větší než součet efektivních poloměrů 

obou jader, nedochází již k silným interakcím mezi nukleony, ale jádra mohou interagovat prostřednitvím 
svých elektrických polí (taková srážka se někdy nazývá ultraperiferní).

Druhy jaderných reakcí 
Jaderné reakce se většinou klasifikují podle příčiny svého vzniku, tj. jakou částicí byly vyvolány:

Reakce vyvolané neutrony 
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Vůbec nejsnadněji lze jaderné reakce vyvolat neutrony, které nemají elektrický náboj, nejsou jádry 
odpuzovány a proto většinou ochotně vstupují do jader i tehdy, když jsou pomalé. Nejjednodušší 
neutronovou reakcí je prostý záchyt neutronu jádrem X, který již v jádře zůstane: 1n0 + NXZ → N+1YZ + g, 

přičemž nově vzniklé složené jádro Y je v excitovaném stavu a deexcituje se vyzářením fotonu γ. Proto se 
této reakci též říká radiační záchyt neutronu a zkráceně se zapisuje X(n, γ)Y, nebo jen (n, γ). Nově vzniklé 
jádro Y je izotop téhož prvku, obohacený o jeden neutron; často vykazuje β−-radioaktivitu. 
   Neutrony mohou v jádrech vyvolat i další reakce spojené s vyzářením částic, zvláště při vyšších 
kinetických energiích. Takovými reakcemi jsou (n, p), (n, d), (n, α), popř. při vyšších energiích může dojít i k 
vyzáření více částic, třebas (n, 2p) a pod. O produkci radionuklidů neutronovými reakcemi se zmíníme v 
§1.4 "Radionuklidy". Jaderné reakce vyvolané neutrony jsou dále využívány v neutronové aktivační 
analýze (§3.4, část "Aktivační analýza"). 
   U těžkých jader v oblasti uranů a transuranů vyvolávají neutrony specifické reakce štěpení jader, o nichž 
bude podrobně pojednáno níže v pasáži "Štěpení atomových jader".

Reakce vyvolané protony 
K tomu, aby proton p+ vnikl do jádra a mohl tam vyvolat jadernou reakci, musí být urychlen*) na 
poměrně vysokou kinetickou energii (řádově stovky keV), aby překonal odpudivé elektrické 
(Coulombovské) síly kladně nabitého jádra. Podle energie protonů může probíhat řada reakcí. 
Nejjednodušší z nich je radiační záchyt protonu (p, γ): p+ + NXZ → N+1YZ+1 + γ, nastávají však i reakce typu 

(p, p), (p, n), (p, d), (p, α), při vyšších energiích může dojít k vyzáření i více částic, např. (p, 2n), (p, pn), 
(p,3n). Výsledné jádro Y často vykazuje β+-radioaktivitu (jádro bývá obohaceno o proton); o produkci 
radionuklidů protonovými reakcemi se zmíníme v §1.4 "Radionuklidy". 
*) Urychlování protonů i jiných nabitých částic (těžších iontů) se provádí nejčastěji v cyklotronu, popř. v lineárním 
urychlovači - podrobněji je rozebíráno v §1.5 "Elementární částice", část "Urychlovače nabitých částic"). 
   Při nejvyšších energiích protonů (stovky MeV a více) dochází k tříštivým reakcím, při nichž je jádro 
víceméně "rozbito" - je z něj vyražen větší počet protonů a neutronů o různých energiích; popř. dochází k 
produkci dalších částic, nejčastěji π-mesonů. S těmito efekty se vedle urychlovačů setkáváme při dopadu 
kosmického záření (§1.6 "Ionizující záření", část "Kosmické záření"); níže je zmíněno zajímavé využití tříštivé 
reakce pro tzv. urychlovačem řízené transmutační technologie (ADTT).

Reakce vyvolané deuterony, a-částicemi, těžšími kladnými ionty 
Deuterony 
Další poměrně těžkou částicí, která může vyvolávat jaderné reakce, jsou ionty-jádra deuteria 2H1, neboli 

deuterony d tvořené vázanou dvojicí protonu a neutronu. Nejčastějšími reakcemi deuteronů s 
terčíkovými jádry jsou (d,p) a (d,n), které probíhají především přímými procesy "strhávání" nukleonů. 
Takovéto přímé procesy probíhají odtržením a pohlcením neutronu či protonu z deuteronu v poli 
atomového jádra. Je to způsobeno relativně velkou vzdáleností ≈4.10-13cm mezi protonem a neutronem v 
deuteronu a jejich menší vazbovou silou (odpovídající vazbové energii 2,226MeV). Reakcí s deuterony 
urychlenými v cyklotronu se často používá k přípravě radionuklidů, příp. jako zdroje neutronů.  
Částice alfa 
Částice α, což jsou jádra hélia 4He2, vyvolávají při ostřelování terčíkových jader nejčastěji reakce typu (α,

n) a (α,p), s příp. emisí kvanta γ; oba tyto typy reakcí probíhají se zhruba stejnou pravděpodobností. U 
lehkých jader mohou tyto reakce probíhat i s energiemi částic α řádu jednotek MeV, které se vyskytují u 
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některých přírodních radionuklidů z uranových a thoriových rozpadových řad. Reakcemi typu (α,p) 
uskutečnil již v r.1919 E.Rutheford první umělou přeměnu prvků, reakce (α,n) vedly k objevu neutronu J.
Chadwickem r.1932 při ostřelování jader berylia částicemi alfa. Částic alfa z radionuklidů reakcí (α,n) se 
dosud používá jako zdroje neutronů. Jinak se však nyní pro jaderné reakce a výrobu radionuklidů 
používá částic α uměle urychlených v urychlovačích, kde lze jaderné reakce provádět pro všechny prvky 
Mendělejevovy periodické soustavy. 
Jaderné reakce těžších jader 
Těžší jádra, označovaná též jako mnohonásobně nabité ionty (např. lithium 7Li3, ..., uhlík 12C6, dusík 14N7, 

kyslík 16O8, ..., neon 20Ne10, a další), je třeba, vzhledem k vysoké Coulombické odpudivé bariéře, pro 

uskutečnění jaderné reakce urychlit na značně vysoké kinetické energie (> ≈100MeV, čím těžší jádro, tím 
vyšší). Při nižších energiích nastává pouze elektromagnetická (Coulombovská) excitace jádra, většinou s 
vyšším momentem hybnosti. Při energiích jen mírně převyšujících prahovou energii dochází obvykle k 
periferní přímé interakci iontu s jádrem, při níž se jeden nukleon (neutron či proton) z iontu přenese (je 
"stržen") na jádro. Při vyšších energiích se vytváří i excitované složené jádro s následnou "evaporační" 
emisí částic (nukleony, α-částice). Mnohonásobně nabité ionty s dostatečně vysokou energií mohou dále 
u těžších jader (jako je zlato) vyvolat jejich rozštěpení na dvě lehčí jádra, většinou s emisí neutronu a 
kvant γ-záření. Ostřelování těžkých jader dalšími těžkými mnohonásobně nabitými ionty může vést k 
jejich složení za vzniku nových supertěžkých jader, jak bude podrobněji popsáno níže v části 
"Transurany".

Reakce vyvolané elektrony 
Elektrony nejsou nositeli silné interakce, takže obecně jejich interakce s jádry (s výjimkou elektrické vazby 
obalových elektronů, tvořící strukturu atomů) není výrazná. Za normálních okolností je jádro součástí 
atomu. Při nižších energiích dopadajících elektronů je jádro vůči nim poměrně účinně stíněno 
odpudivými elektrickými silami elektronů atomového obalu, takže ostřelující elektrony jsou většinou 
rozptylovány a k jádru neproniknou. Při ostřelování atomových jader urychlenými elektrony dochází 
především k jejich elastickému a inelastickému rozptylu (za vzniku brzdného záření) a ke Coulombovské 
excitaci atomových jader. Při vysokých energiích řádově stovky MeV až GeV je Broglieova vlnová délka 
elektronů již menší než efektivní rozměry nukleonů a takovéto rychlé elektrony pronikají do jader, kde 
mohou vyvolávat jaderné reakce. .......... 
   Zajímavou reakcí, která může nastat při ostřelování jader urychlenými elektrony, je tzv. inverzní b-
rozpad - elektron pronikne do jádra a tam se sloučí s protonem za vzniku neutronu a emise neutrina: e− + 
p+ → no + ν'e. Z hlediska ostřelovaného jádra se to projeví jako reakce: e+ + NXZ → NYZ-1+ν+γ. Tento proces 

probíhá prostřednictvím slabé interakce a jeho účinný průřez je velmi malý, takže v laboratorních 
podmínkách se prakticky neuplatňuje. Má však důležitý astrofyzikální význam v závěrečných fázích života 
hmotných hvězd, kde vede k výbuchu supernovy a vytvoření neutronové hvězdy - viz §4.2 "Konečné fáze 
hvězdné evoluce. Gravitační kolaps" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Reakce vyvolané zářením g - fotojaderné reakce 
Ani záření γ nevykazuje silnou interakci, takže s atomovými jádry interaguje nepřímo, přes 
elektromagnetické působení. Při nízkých a středních energiích řádu jednotek MeV dochází k pružnému 
rozptylu (klasickému Thomsonovu nebo Comptonovu rozptylu) fotonů γ na jádrech a k nepružnému 
rozptylu vyvolávajícímu excitovaný stav terčíkového jádra. Speciálním případem je rezonanční jaderná 
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fluorescence záření gama - Mösbauerův jev (podrobněji popsaný v §1.6 "Ionizující záření", pasáž "Interakce záření 
gama").  
   Pokud mají kvanta záření γ dostatečně vysokou energii, větší než je vazbová energie nukleonů v 
terčíkovém jádře (nejméně cca 2,5 MeV), mohou být pohlceny a vyvolat v jádře jadernou reakci, při níž je 
z jádra vyražen neutron či proton: fotojaderné reakce (γ, n), (γ, p); při dostatečně vysokých energiích γ 
popř. i více částic: (γ, 2n), (γ, np), (γ, 2p), (γ, α). Nejjednodušší fotojadernou reakcí je vyražení neutronu z 
jádra deuteria γ + 2H1 → p + n (tj. jeho rozštěpení na proton a neutron), která má prahovou energii 2,23 

MeV. Pro těžší jádra je ke vzniku fotojaderné reakce potřeba zpravidla podstatně vyšší energie záření γ. 
Výsledné jádro po fotojaderné reakci může být radioaktivní - říkáme, že dochází k tzv. gama-aktivaci. 
   Pokud je energie záření γ vyvolávajícího fotojadernou reakci jen o málo vyšší než prahová energie (daná 
vazbovou energií nukleonů), probíhá reakce přes složené jádro, u vyšších energií pak přímým procesem. 
Při ozáření těžkých jader v oblasti uranů a transuranů (jako je 238U) tvrdým zářením γ o energii vyšší než 15MeV, může dojít 
k fotoštěpení takových jader na dva fragmenty - středně těžká jádra z prostředku Mendělejevovy tabulky, podobně jako 
při jejich štěpení spontánním či účinkem neutronů.  
   Při velmi vysokých energiích záření gama, přesahujících ≈150MeV, pak již dochází k produkci nových 
elementárních částic (jako jsou π-mezony, při ještě vyšších energiích pak i K-mezony a hyperony), jak je 
podrobněji zmíněno v §1.5 "Elementární částice". 

Jaderná energie. Štěpení a slučování atomových jader. 
Nukleony jsou v atomových jádrech silně vázány jadernými silami, s čímž je spojena značná potenciální 
vazbová energie Ev. Je to energie potřebná na úplné "rozebrání" jádra na jednotlivé nukleony, nebo 

obráceně energie která se uvolní při "složení" jádra z těchto nukleonů. Vzhledem k ekvivalenci hmotnosti 
a energie (vyjádřené známým Einsteinovým vztahem E = m.c2) to má za následek, že celková hmotnost 
jádra mZ,N je menší než součet hmotností jeho volných nukleonů Z.mp + (N-Z).mn. Tento rozdíl hmotnosti 

volných nukleonů a skutečné hmotnosti jádra: ∆m = Z.mp + (N-Z).mn − mZ,N se nazývá hmotnostní 

defekt a s celkovou vazbovou energií jádra souvisí vztahem Ev = ∆m.c2. Celková vazbová energie jádra Εv 

roste s počtem nukleonů, avšak pro stabilitu jádra a energetickou bilanci při transmutacích jader je 
důležitější střední vazbová energie připadající na jeden nukleon: Ev/N. Pro různá atomová jádra je tato 

vazbová energie na jeden nukleon různá, jak je vidět z obr.1.3.3. U lehkých prvků tato vazbová energie 
roste (s určitými výkyvy u nejlehčích prvků), pak se růst zpomaluje a maxima se dosahuje pro prvky 
skupiny železa (chrom, mangan, železo, nikl, měď), pro jádra těžší než železo se vazbová energie nukleonu 
opět zmenšuje; je to způsobeno tím, že pro velká jádra se začíná vedle přitažlivých jaderných sil krátkého 
dosahu stále více uplatňovat elektrická odpudivá síla mezi protony.
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Obr.1.3.3. Závislost střední vazbové energie jednoho nukleonu na nukleonovém čísle jádra. V počáteční části grafu je 

měřítko na vodorovné ose poněkud roztaženo, aby byly lépe vidět rozdíly vazbové energie u nejlehčích jader. V pravé 
části jsou schématicky znázorněny oba způsoby uvolnění vazbové energie: rozštěpení těžkého jádra a sloučení dvou 

lehkých jader.

Z tvaru křivky vazbové energie na obr.1.3.3 plyne, že jsou dvě možnosti uvolnění energie při jaderných 
přeměnách:

1.  Spojováním,  
neboli jadernou syntézou čili fúzí, nejlehčích jader (vodík, hélium,...) v jádra těžší.

2.  Rozštěpením  
nejtěžších jader (např. uranu) na jádra lehčí.

V obou těchto procesech mají nukleony ve výsledných jádrech větší vazbovou energii než v jádrech 
výchozích a rozdíl těchto vazbových energií se uvolní - získáme jadernou energii.

Štěpení atomových jader  
V odstavci o struktuře atomového jádra jsme se zmínili o silných jaderných interakcích držících jádro 
pohromadě proti odpudivým elektrickým silám mezi protony. Důležitou vlastností těchto silných interakcí 
je jejich krátký dosah činící jen ≈10-13cm. Tato vlastnost způsobuje, že nelze "složit" stabilní jádro o 
libovolně velkém počtu nukleonů - u velkých jader již silná interakce "nedosáhne" dostatečně z nitra jádra 
k periferním částem. Všechna jádra těžší než vizmut jsou radioaktivní..... 
   Tato snížená stabilita těžkých atomových jader se specifickým způsobem projevuje při interakci 
neutronů s těmito jádry, které jsou podstatně odlišné od obvyklých reakcí (n,γ), (n,p), (n,α) a pod., 
vyskytujících se u lehčích jader: často již pro pomalé neutrony nastává nový jev - štěpení atomových 
jader. Štěpení atomových jader si ukážeme na typickém příkladu 235U. Vstoupí-li do tohoto jádra pomalý 
neutron, rozštěpí se jádro uranu na dva středně těžké fragmenty F1 a F2, přičemž se emitují 2 nebo 3 
neutrony: 235U + no → F1 + F2 + (2-3)no + Q(energie, zahrnuje i γ). Energetická bilance štěpení a vlastnosti 
fragmentů budou zmíněny níže. 
   Mechanismus štěpení si podle kapkového modelu jádra představujeme v těchto etapách: Záchytem 
neutronu v jádře 235U nastane jeho excitace a jádro se uvede do oscilací. V důsledku těchto oscilací se 
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původně kulový tvar jádra deformuje na eliptický, na jehož koncích se shromažďují odpuzující se 
protony. Odpudivá elektrická síla protonů překonává silnou interakci krátkého dosahu, jádro se uprostřed 
zužuje a zaškrcuje, až je překonána vazbová energie a jádro se rozdělí na dva fragmenty, které se rozletí 
odpudivými Coulombovskými silami a převezmou cca 90% uvolněné energie. Každý z těchto fragmentů 
velmi rychle vyšle "přebytečný" neutron*), někdy 2 neutrony - jedná se o neutrony, které zůstaly v 
zaškrceném místě a po roztržení jádra se rozletí do okolí. Při deexcitaci svých vzbuzených hladin vysílají 
štěpné fragmenty i záření gama (označuje se jako "okamžité", neboť vzniká během pochodu štěpení - na 
rozdíl od následného záření γ vznikajícího až při radioaktivních přeměnách štěpných produktů; toto záření může být 
velmi různě "zpožděno", od mikrosekund až po miliony let, v závislosti na poločasech rozpadu radioaktivních štěpných 
produktů). 
*) Neutrony uvolňované ihned při štěpení se nazývají okamžité neutrony; je jich asi 99% a jejich energie se pohybuje v 
širokém rozmezí od 0,025eV do zhruba 10MeV. Při štěpných reakcích však vznikají i tzv. opožděné neutrony v množství 
asi 1% (o energiích v rozmezí cca 0,2-0,6 MeV), mající původ v radioaktivních fragmentech štěpení s nadbytkem neutronů, 
kterých se zbavují buď přeměnou β nebo, zvláště když jsou ve vysoce excitovaném stavu, emisí neutronů. Tyto neutrony 
jsou emitovány se zpožděním až několika vteřin (střední doba tohoto zpožďování neutronů je asi 0,1s). Příkladem je 
rozštěpení jádra uranu 235U → 87Br + 147La + 2n, přičemž jádro bromu 87 zůstane po štěpení ve stavu s vysokou energií 
excitace, β-rozpadem se přeměňuje na vysoce exitované jádro 87Kr*, které se emisí neutronu mění na stabilní jádro 86Kr 
(konkurenční reakcí je jeho β-přeměna na 87Sr). Dalším původcem zpožděných neutronů je např. isotop jódu 137J. 
Zpožděné neutrony mají velký význam pro dynamiku a řízení štěpné reakce v jaderných reaktorech, jak bude zmíněno 
níže.

Štěpení pomalými a rychlými neutrony 
Jak bylo výše uvedeno, iniciální fází mechanismu štěpení těžkého jádra je jeho excitace, k čemuž musí být jádru dodána 
potřebná energie*). Velikost této energie (a vhodný mechanismus jejího dodání) závisí na velikosti jádra a na konfiguraci 
energetických hladin nukleonů v jádře - vysvětluje to slupkový model jádra. 
*) Určitou výjimkou je spontánní štěpení těžkých jader bez účasti neutronů, které může být vyvoláno vnitřními kvantovými 
fluktuacemi kmitů v jádře. I zde se však ukazuje, že excitovaná těžká jádra daleko snadněji podléhají spontánnímu štěpení (to je 
vážným problémem při vytváření a prokazování nejtěžších transuranů, jak bude diskutováno níže - část "Transurany").  
  U lichých isotopů těžkých jader (jako je 235U, 233U, 239Pu) stačí zachycení pomalého neutronu, jehož samotná vazbová 
energie je dostatečná k rozkmitání jádra a jeho rozštěpení. Při shromáždění dostatečného množství takových jader v 
určitém kompaktním objemu, tzv. kritického množství, může dojít ke spuštění řetězové štěpné reakce - viz níže.  
  U sudých isotopů (232Th, 238U, 240Pu) vazbová energie zachyceného neutronu sama o sobě nestačí k potřebnému 
rozkmitání a rozštěpení jádra - aby neutron takové jádro rozštěpil, musí vnést navíc určitou kinetickou energii: taková 
jádra jsou štěpitelná jen rychlými neutrony. U těchto jader nedochází k řetězové štěpné reakci, většina emitovaných 
rychlých neutronů rychle opouští daný prostor bez interakce.

Energetická bilance štěpení  
Energie Q uvolněná při štěpení zde činí cca 200MeV. Tato poměrně velká uvolněná energie je způsobena 
tím, že vazbová energie připadající na jeden nukleon je v oblasti středně těžkých odštěpků F1,2 zhruba 
8,4MeV/nukleon, zatímco v jádře uranu je asi 7,5MeV/nukleon, tj. zhruba o 0,9MeV/nukleon menší; 
vynásobením tohoto rozdílu počtem nukleonů uranu dostáváme celkovou uvolněnou energii Q ≈ 0,9 . 
235 ≅ 212MeV. Skutečná hodnota uvolněné energie je dána statistickým průměrem z asi 30 způsobů 
štěpení, které s různou pravděpodobností nastávají. Největší část uvolněné energie Q je odnášena jádry 
(odštěpky) F1,2, jejichž kinetická energie činí v průměru asi 165MeV. Další část energie - cca 20MeV - 
odnáší záření γ ( z toho menší část okamžité záření gama, větší část záření gama vznikající deexcitací 
vzbuzených hladin při radioaktivitě odštěpků), dále záření β (cca 8MeV), neutrony (cca 6MeV) a vylétající 
neutrina (cca 6MeV).
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Štěpné produkty  
Při obecném popisu reakce štěpení atomového jádra jsme zatím konkrétně nespecifikovali výsledná jádra 
F1 a F2 (zvané fragmenty, odštěpky či štěpné produkty), na které se jádro 235U rozštěpí. Uvedeme si dva 
typické příklady: 235U92 + 1n0 → 137Ba56 + 97Kr36 + 21n0 + Q, nebo 235U92 + 1n0 → 97Sr38 + 137Xe54 + 21n0 + Q, 

které představují jen ukázku z asi 30 dalších vyskytujících se kombinací fragmentů F1 a F2. 
Nejpravděpodobnější případy štěpení dávají kombinace fragmentů F1 s nukleonovými čísly 80 až 110 (se 
středem kolem N=95) a fragmentů F2 s nukleonovými čísly 125 až 155 (se středem kolem N=137) *). 
Nejčastějšími produkty štěpení F1,2 jsou: 131J, 137Cs, 90Sr, 137Xe, 99Tc, .... Vzhledem k tomu, že jádra vzniklá 
štěpením jsou podstatně menší než původní těžké jádro, je poměr počtu neutronů a protonů, potřebný k 
stabilitě jádra, menší než v původní jaderné hmotě těžkého jádra. Štěpné produkty tedy mají přebytek 
neutronů. Většina štěpných produktů je proto radioaktivní (nejčastěji β−, v důsledku přebytku neutronů) 
a rozpadá se dále v průměru na 2 až 3 další dceřinné isotopy. V čerstvé štěpné směsi můžeme najít zhruba 
180 různých radionuklidů. 
*) Křivka závislosti výskytu štěpných produktů na nukleonovém čísle má charakteristický dvouvrcholový tvar se středy 
vrcholů v uvedených hodnotách nukleonových čísel 95 a 137.

Řetězová štěpná reakce  
Při rozštěpení jádra se sice neutron, jež štěpnou reakci vyvolal, "spotřebuje", avšak během reakce se 
emitují další dva (nebo tři) neutrony "2.generace", které jsou v principu schopny vyvolat štěpení dalších 
jader. Pokud se tak stane, vyvolají tyto nové neutrony rozštěpení dalších dvou jader za vzniku již celkem 4 
neutronů, ty vyvolají další štěpení atd. - počet neutronů v jednotlivých "pokoleních" se rychle násobí 
geometrickou řadou a rychlost rozvětvující se reakce štěpení jader lavinovitě roste - nastává řetězová 
jaderná reakce. Pro dynamiku řetězové reakce je důležitý tzv. multiplikační faktor k, což je poměr počtu 
neutronů následujícího pokolení k počtu neutronů v předchozím pokolení, a dále střední doba života 
neutronů τn v reakčním prostředí, zvaná též střední doba neutronového cyklu; je to doba oddělující dvě 

následující generace neutronů. Jestliže v určitém okamžiku je ve štěpném materiálu přítomno n 
neutronů, pak po uplynutí doby τn jich bude k.n, takže jejich přírustek za dobu τn činí k.n-n = n.(k-1). Pro 

rychlost změny počtu neutronů bude tedy platit rovnice dn/dt = n.(k-1)/τn. Řešením této diferenciální 

rovnice je exponenciální závislost  
                 n(t) = no.e [(k-1)/τn].t  , 

kde no je počet neutronů v počátečním čase t=0. Dynamika nárustu či poklesu počtu neutronů, a tím i 

rozbíhání či ustávání štěpné reakce, je tím prudší, čím je multiplikační faktor k větší či menší než 1 a čím je 
kratší střední doba neutronového cyklu τn. Pro k>1 reakce narůstá, pro k<1 reakce ustává, ve speciálním 

případě k=1 se reakce udržuje na konstantní úrovni. 
Kritické množství štěpného materiálu 
Aby taková řetězová reakce mohla nastat, je potřeba mít v určitém objemu soustředěno dostatečné 
množství štěpného materiálu - nejméně tzv. kritické množství (hmotnost); při menším množství uniká z 
látky (popř. se pohlcuje jiným způsobem) převážná většina neutronů dříve, než stačí rozštěpit nějaké další 
jádro. Kritické množství štěpného materiálu v konkrétních situacích závisí především na třech faktorech: 
w Druh štěpného materiálu a jeho koncentrace 
Musí to být jádra štěpitelná pomalými neutrony (235,233U; 239Pu a další transurany) s vysokým účinným průřezem interakce. 
Čím vyšší účinný průřez záchytu neutronu, tím menší je kritické množství. Kritické množství je nepřímo úměrné druhé 
mocnině hustoty štěpného materiálu.. 
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w Rozměry a geometrické uspořádání oblasti obsahující štěpný materiál 
Kritické množství je tím menší, čím kompaktnější je geometrické uspořádání. Nejnižší je pro uspořádání štěpného 
materiálu v objemu tvaru koule, kde je nejvyšší poměr objemu k velikosti povrchu (kterým mohou neutrony unikat). 
w Přítomnost dalších látek a materiálů schopných pohlcovat, odrážet či zpomalovat neutrony 
Látky s vysokým účinným průřezem absorbce neutronů výrazně zvyšují kritické množství. Přítomnost látek schopných 
odrážet vylétající neutrony (a vracet je tak do reakce) zmenšují kritické množství, stejně jako lehká jádra schopná při 
pružných odrazech zpomalovat (moderovat) neutrony. 
   Pro jednotlivé druhy štěpných materiálů se jejich kritická hmotnost mkrit udává pro kulové homogenní 

uspořádání (o poloměru Rkrit) čistého materiálu, např.  

          235U : mkrit = 48 kg, Rkrit = 9 cm ; 

          239Pu: mkrit = 17 kg, Rkrit = 6 cm ; 

          233U : mkrit = 16 kg, Rkrit = 6 cm ; 

pro některé další transurany je kritické množství ještě menší (např. 245-curium 12kg, 246-curium 7kg, 251-
californium 9kg). Pokud je štěpný materiál obklopen látkou odrážející neutrony (tzv. reflektorem či 
neutronovým pláštěm), kritické množství se zmenšuje 2-3krát. Je-li koncentrace štěpného materiálu 
menší než 100%, kritická hmotnost výrazně roste, zvláště pokud jsou obsaženy látky absorbující 
neutrony. Pro nízké koncentrace štěpného materiálu již zpravidla žádné kritické množství neexistuje a 
řetězová štěpná reakce nemůže samovolně vzniknout; o možnostech štěpných reakcí i v takových 
případech, pomocí moderace neutronů či technologií ADTT, bude pojednáno níže. 
  Skladování nadkritického množství štěpného materiálu je značně delikátní záležitost. Může totiž dojít k 
překročení kritického množství pro danou (použitou) konfiguraci, čímž by došlo k lavinovitému 
rozběhnutí řetězové štěpné reakce (k>1) s velmi nebezpečnými radiačními následky. Osoby nacházející 
se v místě nehody by obdržely velmi vysoké, nezřídka letální, dávky záření, načež by následovala značná 
kontaminace prostředí radioaktivními štěpnými produkty. 
   Aby k tomu nedošlo, je nutno štěpný materiál skladovat v uspořádání či nádobách s tzv. bezpečnostní 
geometrií - s co největším povrchem v poměru k objemu (na rozdíl od kulového uspořádání, kde je tomu 
opačně), aby většina neutronů snadno unikla mimo objem štěpného materiálu a nemohla tak způsobovat 
další štěpení.

Příprava štěpného materiálu 
Materiál, schopný řetězové štěpné reakce, může být přírodního původu, nebo vyráběný uměle. V 
přírodě se vyskytuje jediný nuklid, přímo použitelný pro řetězovou štěpnou reakci - uran 235U. Je obsažen 
v uranové rudě, která má následující zastoupení jednotlivých isotopů uranu: 238U 99,284%, 235U 0,711% a 
stopové množství 234U (0,005%). Množství 0,7% štěpného 235U pro většinu technologií není dostatečné 
pro nastartování a udržení řetězové štěpné reakce. Proto je potřeba jeho zatoupení uměle zvýšit - provést 
tzv. obohacení uranu izotopem 235U.  
   Obohacování uranu je proces technologicky velmi náročný a nákladný. Nelze jej provést čistě chemicky (všechny izotopy 
uranu mají chemické vlastnosti stejné), ale je nutno využít nepatrně odlišných fyzikálních vlastností různých isotopů 
uranu. V první fázi se uran chemicky sloučí s fluorem na plynný hexafluorid UF6, který se pak separuje opakovanou difuzí 

a ulracentrifugací ve speciálních kolonách, s využitím nepatrně rozdílné molekulové hmotnosti sloučenin 235UF6 a 238UF6. 

Frakce fluoridu s patřičně zvýšeným obsahem 235U se pak opět chemicky převádí na jiné vhodné sloučeniny, popř. kovový 
obohacený uran. 
   Další štěpný materiál, plutonium 239Pu, se v přírodě prakticky nevyskytuje *), neboť má podstatně kratší 
poločas rozpadu než izotopy uranu. Dá se však vyrábět uměle z uranu 238U neutronovou fúzí v jaderném 
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reaktoru (viz níže "Další štěpné materiály. Transurany. Množivé reaktory."). 
*) Naprosto nepatrné stopové množství (<10-14) plutonia se však vyskytuje v uranových rudách, kde vzniká z 238U účinkem 
neutronů emitovaných z jaderných reakcí (α,n), vyvolávaných částicemi α z radioaktivity uranu a jeho dceřinných 
produktů (rozpadových řad), v lehkých prvcích obsažených v uranových rudách. 
   Štěpný materiál, patřičně obahacený, se pak již upravuje do výsledné chemické a materiálové formy 
vhodné k použití v palivových článcích jaderných reaktorů (viz níže).

Neřízená řetězová reakce - jaderný výbuch 
Řetězová jaderná reakce může probíhat buď řízeně (o tom se zmíníme níže v odstavci "Jaderné reaktory") 
nebo explozivně - tak je tomu u zločinného zneužití jaderné energie pro válečné účely v jaderné 
bombě, zvané často též nepřesně "atomová bomba". Štěpný materiál (uran 235U nebo plutonium 239Pu) je 
v bombě v klidovém stavu rozdělen do několika částí (segmentů), z nichž každá má se svém objemu 
podkritické množství. Exploze se vyvolá tím, že tyto segmenty se k sobě rychle přiblíží (výbuchem 
vhodné chemické výbušniny se "vstřelí" do sebe), čímž se vytvoří nadkritické množství. Popř. se 
nadkritické množství dosáhne stlačením kulově uspořádaného štěpného materiálu výbuchem vnější 
kulové slupky.  
   Při rychlém dosažení kritického množství pak ihned dojde k jadernému výbuchu, neboť malé množství 
neutronů, které je vždy v materiálu přítomno (vzniká spontánním štěpením jader a působením 
kosmického záření) iniciuje lavinovitý rozběh řetězové reakce *), při níž se během cca 10-6sekundy 
rozštěpí téměř všechna jádra a explozivně se uvolní velké množství energie (z 1kg uranu se uvolní energie 
asi 2.107kJ, což odpovídá výbuchu asi 20 000 tun klasické výbušniny trinitrotoluenu). Štěpný materiál je v jaderné 
bombě obklopen masivním obalem, který slouží jednak jako reflektor neutronů, jednak svou 
mechanickou pevností udržuje štěpící se materiál co nejdéle pohromadě, aby se naráz stačilo rozštěpit co 
největší množství materiálu. Při explozi se část štěpného materiálu rozptýlí do podkritického množství, 
čímž se štěpná reakce se sama zastaví. Teplota při výbuchu dosahuje řádově 107°C a výbuch je 
doprovázen intenzívním ionizujícím zářením a rozsáhlou radioaktivní kontaminací štěpnými 
produkty, což násobí ničivé a smrtící účinky vlastní exploze. 
*) V čistém štěpném materiálu je střední doba neutronového cyklu velmi krátká, τn≈10-8s, takže i při mírně nadkritickém 

poměru (např. k=1,2) podle výše uvedené exponenciální závislosti jediný počáteční neutron způsobí za pouhé 4µs vznik 
cca 1025 neutronů a téhož počtu rozštěpení jader, což odpovídá rozštěpení cca 50kg uranu za dobu 4 mikrosekundy! 
Rychlost narůstání řetězové reakce je tedy neobyčejně vysoká - má charakter prudké exploze. 
   Vlivem stlačení vyvolaného (chemickou) explozí se zvýší hustota materiálu a postačující kritické množství štěpného 
materiálu je o něco menší než výše uvedené hodnoty pro uran či plutonium za normálních podmínek. Toto potřebné 
minimální množství lze ještě snížit vhodným obalem sloužícím jako neutronový reflektor a dále použitím neutronového 
iniciátoru - dodatečného radioisotopového zdroje neutronů (např. 210Po-berylium) umístěného v centru nálože. Stlačením 
se α-zářič (210Po) a terčíkový materiál (berylium) dostanou do těsného kontaktu a uvolňované neutrony poslouží jako 
"roznětka" štěpné reakce. Neutronový iniciátor urychlí dynamiku řetězové reakce, která nemusí začínat z několika málo 
počátečních neutronů, ale je rychle dodáno velké množství neutronů vyvolajících řetězovou reakci v celém objemu 
štěpného materiálu. Kritické množství se snižuje i moderačním účinkem látek schopných zpomalovat neutrony (viz níže 
"Jaderné reaktory"). Kombinací různých způsobů lze dosáhnout nejmenšího kritického množství pro uran asi 15kg, pro 
plutonium cca 5kg.

Jaderné reaktory 
K tomu, aby řetězová jaderná reakce štěpení mohla probíhat rovnovážným řízeným způsobem, je třeba 
zajistit v principu dvě věci:  
a) Shromáždit nadkritické množství jaderného štěpného materiálu pro danou konfiguraci.  
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b) Zajistit řízení počtu neutronů pomocí vhodných absorbátorů tak, aby štěpná reakce probíhala 
požadovanou intenzitou.  
   O dynamice štěpné reakce rozhoduje poměr mezi průměrným počtem nově vzniklých neutronů a 
počtem neutronů spotřebovaných pro štěpení (neboli poměr mezi počtem neutronů následující 
generace a počtem neutronů předcházející generace) - tzv. neutronový multiplikační faktor k (zvaný též 
koeficient rozmnožení neutronů - byl již použit výše při obecném rozboru dynamiky řetězové štěpné reakce). Při 
multiplikačním faktoru k menším než 1 reakce zaniká, při k = 1 se rovnovážně udržuje, při k větším než 1 
roste počet štěpících se jader lavinovitě do té doby, než z nějakých důvodů faktor k nabude hodnoty 
k<1; pokud se tak zavčas nestane, reakce nabude explozívní charakter.

Řízená řetězová reakce 
štěpení jader (především 235U) probíhá ve složitém zařízení zvaném jaderný reaktor *). Nejprve uvedeme 
obecný popis reaktoru, vztahující se především na klasický reaktor štěpící 235U zpomalenými neutrony 
(obr.1.3.4); alternativní řešení budou uvedena níže. 
*) Pozn.: První pokusný jaderný reaktor, "atomový milíř" CT-1 složený z uranu, grafitového moderátoru a kadmiových 
řídících tyčí ručně posunovaných, zkonstruoval E.Fermi se svými spolupracovníky v r.1942 v suterénu pod tribunou 
stadionu v Chicagu. 
Řízení počtu neutronů udržujících v chodu štěpnou reakci se provádí ve dvou etapách:

■     1. Moderace neutronů 
Neutrony emitované při štěpení, které mají většinou poměrně vysoké energie (v průměru asi 
1,5MeV), se zpomalují *) na "tepelnou" energii cca 2,5eV interakcí s látkami o nízké jaderné 
hmotnosti - tzv. moderátory, aby tyto neutrony zůstaly dostatečně dlouho zachovány v reakčním 
prostoru pro uskutečnění dalšího štěpení s dostatečně velkým účinným průřezem. 
*) Rychlé neutrony by při průletu mezi jádry 235U neměly dost času, aby účinně vstoupily do jader (a mohly tak 
vyvolat další štěpení) - vyletěly by většinou z reakčního prostoru ven. Pomalé neutrony mohou být při opakovaném 
těsném průletu kolem jader přitaženy jadernými silami a účinně vnikají do jader - způsobují další štěpení. Kromě 
toho, pokud je štěpným materiálem směs uranu 235 a 238, středně rychlé neutrony jsou radiačně zachycovány 
jádry 238U a tím se pro další reakce ztrácejí, zatímco pomalé (tepelné) neutrony do jader 238U téměř nevstupují, 
avšak do jader 235U ochotně vstupují a způsobují štěpení. Moderátor tedy tím, že neutrony zpomaluje, je vrací do 
reakce a napomáhá tak k udržení řetězové štěpné reakce. 
Pozn.: Rychlých, tj. nezpomalených (nemoderovaných) neutronů se využívá v perspektivních FBR reaktorech s 238U, viz níže. 
   Jako moderátory jsou vhodné takové látky, jejichž jádra mají vysoký účinný průřez pro pružné 
srážky s neutrony, přičemž dochází k dostatečně velké ztrátě energie neutronu na jednu srážku. 
Účinnými moderátory jsou tedy látky obsahující lehká jádra, neboť podle zákona zachování 
hybnosti a energie je při pružné srážce neutronu s lehkým jádrem předána největší energie*). 
Nejúčinnějším moderátorem je tedy vodík, který je bohatě obsažen ve vodě. 
*) Naopak při srážce neutronu s těžkým jádrem dojde k odrazu a kinetická energie neutronu se změní jen málo. 
Můžeme si to představit v analogii pingpongového míčku jako neutronu, dalšího míčku jako lehkého jádra a 
kulečníkové koule jako těžkého jádra. Při nárazu letícího míčku do jiného (stojícího) míčku je předána více jak 
polovina energie, zatímco při nárazu do kulečníkové koule se tato sotva pohne z místa a míček se odrazí s téměř 
původní hodnotou kinetické energie. 
   Dalším požadavkem je, aby tato látka málo absorbovala neutrony. Z těchto hledisek je vhodným 
moderátorem voda či těžká voda, uhlík (grafit), berylium (nikoli ale bór, který neutrony účinně pohlcuje).

■     2. Absorbce neutronů 
Pro dosažení hodnoty multiplikačního faktoru k=1 je potřeba přebytek neutronů (který by jinak vyvolal 
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lavinovité štěpení a havárii reaktoru) pohltit ve vhodném absorbátoru - nejčastěji je to kadmium, které 
má vysoký účinný průřez pro absorbci tepelných neutronů. Absorbátory jsou většinou provedeny 
ve tvaru tyčí, které se do reaktoru zasouvají a tím řídí rychlost reakce: chceme-li zvětšit počet 
štěpení, tyče mírně vysuneme, pro zpomalení reakce tyče zasuneme.

Obr.1.3.4.  
Zjednodušené principiální schéma 
štěpného jaderného reaktoru.

   Ta část reaktoru, v níž je umístěn štěpný materiál a ve které probíhá řetězová štěpná reakce, se nazývá 
aktivní zóna. Štěpný materiál (což je většinou obohacený uran) je v reaktoru uložen ve formě většího 
počtu oddělených a samostatných tzv. palivových článků, mezi nimiž je moderátor a mezi něž se též 
zasouvají regulační absorbční tyče (na obrázcích nejsou palivové články pro jednoduchost zakresleny, štěpný 
materiál je vyznačen jako zrnitý objem). Aktivní zóna reaktoru bývá dále obklopena tzv. reflektorem - vrstvou 
vhodného materiálu, který odráží unikající neutrony a vrací je částečně zpět do reakčního objemu 
reaktoru, což poněkud zvyšuje výtěžnost reakce. V reflektoru se používá v zásadě stejných materiálů jako 
v moderátoru - grafit, těžká voda. 
   Při řetězové štěpné reakci se uvolňuje značné množství energie − jádra-odštěpky, vylétající s velkou 
kinetickou energií, se rychle zabrzdí nárazy na okolní atomy a předávají tak materiálu svou energii ve 
formě tepla. Štěpný materiál se tedy zahřívá a je třeba jej intenzívně chladit vhodným chladícím 
materiálem (např. vodou*) protékajícím přímo kolem palivových článků - to je tzv. primární chladící 
okruh. U dvouokruhových systémů se teplo z primárního chladícího okruhu v tepelném výměníku 
předává vodě sekundárního chladícího okruhu; v jaderné elektrárně je sekundárním chladícím 
okruhem parogenerátor, jehož pára roztáčí lopatky turbíny pohánějící generátor vyrábějící elektrický 
proud (na obrázcích 1.3.4 a 1.3.5 opět není pro jednoduchost primární a sekundární okruh rozlišen). 
*)Pozn.: Voda může být s výhodou použita současně jako moderátor i chladivo. V případě úniku vody z primárního 
okruhu se ztratí moderační účinky a štěpná reakce se sama zastaví → větší bezpečnost před havárií při poruše. U 
dvouokruhových systémů je primární chladící okruh hermeticky uzavřen, takže jeho radioaktivní voda se nemísí s vodou 
sekundárního okruhu.

Dynamika štěpné reakce a regulace jaderného reaktoru 
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Pro dynamiku řízení štěpné reakce v jaderném reaktoru je důležitá rychlost, s jakou reaguje růst či pokles počtu neutronů 
v jednotlivých generacích (a tím i intenzita štěpné reakce) na změnu multiplikačního faktoru k. Časová dynamika 
okamžitého toku neutronů Φ, a tím i rychlosti reakce a okamžitého výkonu reaktoru, je dána exponenciální závislostí Φ(t) 
= Φo.e [(k-1)/τn].t (jak bylo odvozeno výše při obecném rozboru řetězové reakce), která se dá zapsat jako Φ(t) = Φo.e t/T. 

Časová konstanta (zvaná též perioda) reakce T, což je doba, za kterou se počet neutronů změní e-krát (tj. 2,718-krát), je 
přibližně dána vztahem T = τn/(k-1), kde τn je průměrná doba života (resp. setrvání, difuze) tepelného neutronu v reakčním 

prostředí; ta činí v reaktorech větších rozměrů řádově 10-3s. Na změnu multiplikačního faktoru např. o jednu setinu (|k-1|
=10-2) by pokles nebo nárůst reakce reagoval s časovou konstantou cca T = 10-3/10-2 = 0,1 sekundy. Při tak malé časové 
konstantě by změny neutronového toku byly natolik prudké, že řízení reaktoru by bylo velmi obtížné. Tato dynamika se 
však vztahuje na tzv. okamžité neutrony, uvolňované ihned při štěpení. Při štěpných reakcích však vznikají i tzv. 
opožděné neutrony, mající původ v radioaktivních fragmentech štěpení s nadbytkem neutronů, kterých se zbavují 
přeměnou β nebo emisí neutronů. Tyto neutrony jsou emitovány se zpožděním až několika vteřin (střední doba tohoto 
zpožďování neutronů je asi 0,1s). Tento fenomén způsobuje, že střední doba života jedné generace neutronů je podstatně 
delší než doba difuze tepelných neutronů, což prodlužuje efektivní časovou konstantu reaktoru na hodnoty řádově 
10sec.  
   Regulace okamžité rychlosti reakce a tím výkonu reaktoru se děje pomocí neutrony absorbujících regulačních tyčí, 
poháněných servomotory řízenými elektronicky ve zpětné vazbě s detektory neutronového toku. Pro rychlé nouzové 
zastavení štěpné reakce a tím odstavení reaktoru slouží tzv. havarijní tyče, které se uvolňují nouzovým havarijním 
signálem a automaticky padají do aktivní zóny vlastní tíží. 
   Vedle mechanismů okamžité regulace štěpné reakce probíhají v aktivní zóně při delším provozu reaktoru určité změny 
dlouhodobějšího charakteru, ovlivňující (většinou snižující) výtěžnost reakce. Především je jasné, že při štěpení 
postupně klesá počet atomů štěpného materiálu, dochází k "vyhořívání" paliva. Tím se snižuje multiplikační faktor a pro 
udržení rovnovážného chodu reakce musí regulační obvody postupně vysunovat absorbátory neutronů - tzv. 
kompenzační tyče. Další možností dlouhodobé regulace a kompenzace vyhořívání paliva je změna koncentrace vhodné 
látky absorbující neutrony (např. bóru), rozpuštěné v chladivu. Toho se využívá u některých vodou chlazených reaktorů, 
kde do chladicí vody se přidá cca 1% kyseliny borité a pak v průběhu provozu a vyhořívání paliva se její koncentrace 
postupně snižuje (ředěním čisté vody přiváděné do primárního okruhu) až prakticky na nulu před výměnou paliva. 
   Když koncentrace štěpného materiálu poklesne natolik, že štěpná reakce by se již neudržela ani při dostatečně 
vytažených absorbčních tyčích, je třeba takovéto vyhořelé palivové články nahradit novými. Bývá to zpravidla po 12-18 
měsících provozu reaktoru. U většiny typů je pro tuto výměnu nutno odstavit reaktor, některé typy však umožňují 
kontinuální výměnu paliva za provozu. Výměna palivových článků je značně náročná práce. Na rozdíl od nových 
(čerstvých, nepoužitých) palivových článků, jejichž aktivita je poměrně nízká (dlouhý poločas α-rozpadu uranu), jsou 
vyhořelé palivové články vysoce radioaktivní (obsahují radionuklidy s podstatně kratšími poločasy; aktivita je nepřímo 
úměrná T1/2, jak bylo odvozeno v §1.2 "Radioaktivita") a nikdo se k nim nesmí přiblížit. Články se vytahují z aktivní zóny 
reaktoru pomocí dálkově ovládaných manipulátorů a ihned se zasunují do silných stínících kontejnerů. Radioaktivní 
rozpad štěpných produktů ve vyhořelých palivových článcích je zpočátku tak intenzívní, že se uvolňuje teplo a materiál se 
zahřívá - čerstvě vyhořelé palivové články je nutno chladit. Nejčastějším způsobem jejich počátečního skladování je 
umístění ve vodním bazénu u reaktoru; voda zajišťuje nejen chlazení, ale i poměrně účinné stínění před zářením. Dalším 
způsobem je "suché" chlazení, kde se palivové články umísťují do speciálních kontejnerů naplněných héliem, kontejnery 
jsou zvenku chlazeny vzduchem. Po asi 5 letech, kdy aktivita materiálu dostatečně poklesne, se palivové články umísťují 
do meziskladů a teprve po mnoha letech se ukládají na definitivní centrální úložiště (pokud se ovšem nepřikročí k jejich 
vhodnému dalšímu zpracování, viz níže). 
   Dále, během štěpení vznikají nová jádra (štěpné produkty), z nichž některá silně absorbují neutrony - nahromadění 
produktů štěpení v palivových článcích tak může rovněž snižovat reaktivitu. Vytvoří-li se takové neutrony absorbující 
zplodiny ve větším množství, porušují neutronovou rovnováhu v reaktoru (snižují k) - říkáme, že dochází k tzv. otravě 
reaktoru. Pro otravu reaktoru má největší význam nuklid 135Xe ("xenonová otrava"), částečně i 149Sm. Při štěpení 235U 
vzniká sice přímo 135Xe jen v nepatrném množství (0,3%), ale v množství cca 6% vzniká štěpný produkt 135Te a 135I, jejichž 
rozpad β probíhá podle řady: 135Te(30s.)→ 135I(6,7hod.)→ 135Xe(9,2hod.)→ 135Cs(2,6.106let)→ 135Ba(stab.). 135Xe má 
neobyčejně vysoký účinný průřez pro absorbci neutronů 3,5.106 barnů (téměř dokonalý absorbátor neutronů!). Při 
normálním provozu reaktoru je výskyt 135Xe a 135I v rovnováze, probíhající štěpná reakce neustále produkuje nový 135I, 
který se částečně mění na 135Xe a ten pak na 135Cs, častěji se však absorbcí neutronu mění na stabilní 136Xe. 135Cs ani 136Xe 
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neutrony téměř neabsorbují a dynamiku štěpné reakce neovlivňují. Při podstatném snížení výkonu reaktoru nebo jeho 
odstavení je však rovnováha narušena a v reaktoru se začíná hromadit 135Xe, na nějž se s poločasem 6,7hod. stále 
přeměňuje již vytvořený 135I. Tato "xenonová otrava" pak způsobí, že reaktor pak po několik hodin není schopen znovu 
začít pracovat, než se 135Xe rozpadne *). Dalším nuklidem, který může ovlivnit neutronovou rovnováhu v reaktoru, je 
149Sm, který má účinný průřez absorbce neutronů cca 4.104 b. Tvoří se ve štěpných produktech v množství 1,13% jakožto 
rozpadový produkt řady: 149Nd(2hod.)→ 149Pm(51hod.)→ 149Sm. Vzhledem k menšímu účinnému průřezu a menšímu 
množství ve srovnání s xenonem je otrava reaktoru samariem většinou malá. 
*) Stojí za zmínku, že právě "xenonová otrava" při odstavování reaktoru v Černobylu sehrála důležitou desorientační úlohu při 
chybách operátorů, které nakonec vyústily ve fatální havárii reaktoru, jak je popsáno níže.

Různé konstrukce a radiační bezpečnost jaderných reaktorů 
První jaderný reaktor pro výrobu elektrické energie byl spuštěn v r.1954 v Obninsku. Od té doby prošlo konstrukční řešení 
reaktorů řadou změn a technických zdokonalení. V současné době existuje celá řada typů jaderných reaktorů 
provozovaných v různých zemích a některá nová technická řešení se vyvíjejí. Zmíníme zde stručně jen několik 
nejdůležitějších typů jaderných reaktorů. Druhy jaderných reaktorů lze třídit podle několika základních hledisek:

�●     Palivo,  
tj. použitý štěpný materiál. Většinou je to uran 235U ve směsi s 238U, buď přírodní směs, nebo častěji obohacený 
235U (obohacení se používá buď nízké do 5%, střední do 20%, nebo vysoké až 95%). Jelikož kovový uran by neměl 
dobré tepelně-mechanické vlastnosti, používá se ve formě kysličníků (UO2), popř. slitin s jinými kovy (málo 

pohlcujícími neutrony, např. Zr), ojediněle sloučeniny karbidové. Dalším štěpným materiálem je plutonium 239Pu a 
ve speciálním uspořádání (FBR reaktory) uran 238U, popř. v budoucnu i thorium 232Th (technologie ADTT).

�●     Moderátor 
Moderátory jsou důležitou součástí aktivní zóny u reaktorů, v nichž je štěpení vyvoláváno tepelnými neutrony. Jako 
moderátor se nejčastěji používá voda, grafit nebo těžká voda (obsahující deuterium). U reaktorů pracujících s 
rychlými neutrony se moderátor nevyskytuje.

�●     Chladivo 
Úkolem chladiva je odvádět teplo vznikající štěpnými jadernými reakcemi z aktivní zóny reaktoru k dalšímu využití. 
Pro tento účel musí mít chladicí látka některé specifické vlastnosti: musí být stabilní vůči vysokým dávkám záření, 
malý účinný průřez pro záchyt neutronů, dobré tepelné a hydrodynamické vlastnosti, nesmí vést k reakcím (korozi) 
s konstrukčním materiálem reaktoru. Nejčastějším chladivem je voda, ojediněle těžká voda. Při vysokých tlacích se 
někdy používají i plyny, např. CO2 nebo He. V reaktorech pracujících při vysokých teplotách, kde je požadován 

vysoce účinný přenos tepla, se používají tekuté kovy - především sodík či draslík, olovo nebo vizmut.
�●     Kinetická energie neutronů 

Podle použitého štěpného materiálu a mechanismu štěpné reakce je k vyvolání štěpení potřeba použít neutrony o 
vhodných energiích, což výrazně ovlivňuje konstrukci reaktoru. Nejčastěji se používají pomalé tzv. tepelné 
neutrony s energií cca (0,02-0,5) eV, vznikající zpomalováním primárních neutronů uvolněných při štěpení v 
moderátorech. Ve speciálních reaktorech FBR se ke štěpení a k dalším reakcím používají rychlé neutrony o 
energiích od cca 1keV do asi 1,5MeV.

�●     Konstrukční uspořádání 
V souvislosti s výše uvedenými fyzikálními aspekty vznikla celá řada variant konstrukčního uspořádání jaderných 
reaktorů. Liší se uspořádáním paliva (homogenní uspořádání, rozmístění palivových článků ve formě tyčí či kapslí 
a pod.), provedením reaktorové nádoby a chlazení (reaktor kanálkového typu, reaktor s tlakovou nádobou, počet 
okruhů - jednookruhový, či primární a sekundární okruh), technickým řešením regulace chodu reaktoru atd.

Grafitem moderované vodou chlazené reaktory - 1.generace 
První generace reaktorů byly jednookruhové, moderátorem byl grafit a chladivem voda, jejíž pára je vedena přímo do 
turbíny. Takové konstrukce byly např. reaktory typu RBMK ("reaktor vysokého výkonu, kanálkový") používané v jaderné 
elektrárně v Černobylu. V grafitovém bloku kolmo procházejí chladicí kanálky (trubky), v nichž jsou umístěny palivové 
články s obohaceným uranem. Chladicími kanálky zezdola nahoru proudí voda, která se uvolňovanou energií ohřívá, 
odvádí teplo z reaktoru a v horní části se mění v páru, vedenou do turbíny el. generátoru. Ochlazená pára a kondenzovaná 
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voda se pak vrací zpět do dolní části reaktoru. Reaktory tohoto typu měly, kromě jednoduššího provedení, tři výhody: 
1. Jelikož grafitový moderátor jen málo pohlcuje neutrony, stačilo menší obohacení uranu v palivových článcích (kolem 
2%). 
2. Snadná regulace výkonu a možnost odstavení jen části reaktoru. 
3. Rozdělení palivových článků do nezávislých kanálků umožňovalo postupnou výměnu palivových článků za provozu, 
bez celkového odstavení reaktoru (a tím snadnější získávání vzniklých radionuklidů včetně plutonia 239). 
Ukázalo se však, že tyto reaktory mají i nevýhody, které nakonec převažují: 
a) Jednookruhové provedení může vést k radioaktivní kontaminaci turbíny a celkově většímu riziku úniku radioaktivity. 
b) Kladný teplotní koeficient reaktivity: při zvýšení teploty a zvýšení množství páry v kanálcích reaktoru se snižuje 
množství vodou pohlcovaných neutronů, takže počet pomalých neutronů schopných dále štěpit uran se zvyšuje (hlavním 
moderátorem neutronů je totiž grafit, jehož množství v aktivní zóně reaktoru je fixní). Eliminace tohoto jevu klade zvýšené 
nároky na regulační techniku. 
c) Vysoké nároky na těsnost velkého počtu kanálků. 
Kladný teplotní koeficient výkonu vede k riziku, že v případě úniku vody štěpná reakce pokračuje ve zvýšené míře 
(moderační účinky grafitu trvají) a pokud se neuplatní regulace absorbátorem, může dojít k přehřátí aktivní zóny až k 
havárii reaktoru.  
Havárie jaderného reaktoru v Černobylu 
Zmíněné nevýhody grafitem moderovaného reaktoru, v kombinaci s vážnými chybami obsluhy, se staly osudnými pro 
reaktor RMBK-1000 4.bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Dne 26.dubna 1986 tam techničtí pracovníci prováděli 
experiment s odstavením reaktoru, který měl ověřit, jaký výkon pro čerpadla primárního bloku reaktoru lze ještě získat ze 
setrvačného doběhu po odstavení turbín bloku. Vlivem špatné koordinovanosti (několikahodinové přerušení testu) a 
chyby obsluhy výkon reaktoru klesl na příliš malou hodnotu a operátorům se nedařilo reakci "oživit" (v palivových článcích 
se nahromadilo větší množství 135Xe, který účinně pohlcuje neutrony - tzv. "xenonová otrava" zmíněná výše). Tehdy se 
dopustili fatální chyby - vypnuli havarijní ochranu reaktoru a vytáhli z aktivní zóny téměř všechny regulační tyče (nad 
přípustné limity). Tím se štěpná reakce opět rozeběhla, ovšem nestabilním způsobem, s odpojenou havarijní ochranou! 
Další chybou bylo odpojení turbíny a některých cirkulačních čerpadel primárního okruhu, v duchu pokračujícího testu. 
Průtok chladiva skrz reaktor se začal snižovat, teplota vzrostla a došlo k nadměrné tvorbě a hromadění páry v aktivní zóně. 
V této situaci se projevil kladný teplotní koeficient reaktoru - nárůst páry vedl ke značnému zvýšení štěpné reakce. Dále, 
vlivem nárustu neutronů se téměř veškerý 135Xe přeměnil na stabilní 136Xe, který již neutrony neabsorbuje. Tím zmizel 
jediný absorbátor neutronů, který se t.č. v aktivní zóně nacházel, neboť absorbční tyče byly vysunuty! To vedlo k 
prudkému nárůstu řetězové štěpné reakce. Havarijní zasunutí tyčí se již nepodařilo, reaktor byl enormně přehřát a kanálky 
zdeformované, tlak páry vyvolal výbuch reaktoru, do reaktoru vnikl vzduch, bloky grafitového moderátoru začaly hořet. 
   Při destrukci jaderného reaktoru došlo k rozsáhlé kontaminaci životního prostředí radioaktivními štěpnými produkty a 
k ozáření 232 osob vysokými dávkami záření (jednotky až desítky Sv), spojenými s deterministickými účinky a akutním 
poškozením zdraví; v 31 případech se jednalo dokonce o účinky letální (z toho 2 pracovníci byli usmrceni přímo při 
výbuchu reaktoru, avšak i kdyby se tak nestalo, obdrželi by letální dávku záření)! Dalších mnoho tisíc osob obdrželo dávku 
záření desítky až stovky mSv, u níž se dá očekávat zvýšený výskyt stochastických účinků. 
   Černobylská havárie se stala určitým mezníkem v jaderné energetice a radiační ochraně. Vedla k podstatnému 
zpřísnění bezpečnostních předpisů a norem radiační ochrany nejen v jaderné energetice, ale v celé oblasti aplikací 
ionizujícího záření. K tak rozsáhlé havárii, jaká byla v Černobylu, patrně již nikdy nedojde!

Vodou moderované reaktory 
PWR - tlakovodní reaktor moderovaný vodou 
Reaktory typu PWR (Presurized Water moderated and cooled Reactor), označované též jako VVER (Vodo-Vodní 
Energetický Reaktor), jsou dnes nejčastěji používaným typem reaktorů. Moderátorem i chladivem je obyčejná voda, 
označuje se proto též jako "lehkovodní". Chlazení reaktoru je dvouokruhové: v primárním okruhu proudí voda pod 
vysokým tlakem za teploty asi 300°C, v parogenerátoru ohřívá vodu sekundárního okruhu a teprve zde vznikající pára 
pohání turbinu el. generátoru. Tyto reaktory se vyznačují vysokou bezpečností provozu a odolností proti havárii. Použití 
vody jako chladiva i moderátoru vede k zápornému teplotnímu koeficientu reaktivity: přehřátí aktivní zóny a přeměna 
vody v páru by vedla ke snížení moderačního účinku a tím k útlumu štěpné reakce. Dvouokruhové řešení též prakticky 
eliminuje možnost kontaminace např. tritiem. Reaktory používané u nás (Jaslovské Bohunice, Dukovany, Temelín) jsou 
právě typu VVER. 
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BWR - varný reaktor moderovaný vodou 
Druhým nejrozšířenějším typem reaktorů je BWR (Boiling Water Reactor). Voda, sloužící jako chladivo i moderátor, se zde 
ohřívá do varu přímo v tlakové nádobě aktivní zóny a tato pára přímo pohání turbínu - reaktory BWR jsou jednookruhové.

Plynem chlazené grafitem moderované reaktory 
GCR - plynem chlazený grafitem moderovaný reaktor 
V reaktoru GCR (Gas Cooled & Graphite Moderated Reactor) se aktivní zóna skládá z grafitových bloků moderátoru, 
kterými prochází velké množství kanálů s palivovými tyčemi (lze je vyměňovat za provozu). Chladivo, proháněné aktivní 
zónou je plynný oxid uhličitý, který se po ohřátí vede do parogenerátoru, kde ohřívá vodu sekundárního okruhu a vzniklá 
pára pohání turbínu. 
HTGR - vysokoteplotní plynem chlazený grafitem moderovaný reaktor ("oblázkový" reaktor) 
Reaktor HTGR (High Temperature Gas Cooled Reactor) se uspořádáním paliva a aktivní zóny liší od ostatních typů 
reaktorů. Palivem je vysoce obohacený uran ve formě oxidu uraničitého, jehož malé kuličky (0,5mm) jsou ve velkém 
počtu rozptýlené v koulích grafitu průměru cca 7cm - jakýchsi oblázcích, nebo v šestiúhelnikových blocích. Palivové koule 
či bloky jsou volně "nasypány" či naskládány v aktivní zóně, vyhořelé jsou ze dna postupně odebírány a čerstvé shora 
dosypávány. Chladivo, proháněné aktivní zónou je plynné hélium, které se po ohřátí vede do parogenerátoru, kde ohřívá 
vodu sekundárního okruhu a vzniklá pára pohání turbínu. Výhodou reaktorů tohoto typu jsou menší rozměry, poměrná 
jednoduchost a menší ekonomická náročnost - připomínají tak trochu "stáložárná kamna", do nichž se shora sype koks a 
zdola se odebírá popel a škvára. Považují se proto za perspektivní řešení.

Reaktory moderované těžkou vodou 
Jak bylo zmíněno výše, deuterium ve formě těžké vody (D2O) má velmi dobré moderační vlastnosti, což umožňuje jako 

štěpný materiál používat přírodní, nebo jen slabě obohacený uran; používá se většinou ve formě oxidu (UO2). Bylo 

vyvinuto několik typů "těžkovodních" reaktorů, v nichž moderátorem je těžká voda, ale jednotlivé varianty se liší 
chladivem a způsobem přenosu tepla: 
PHWR (Presurized Heavy Water Moderated and Cooled Reactor) - tlakový reaktor moderovaný a chlazený těžkou 
vodou používá jako palivo přírodní uran, chladivem a moderátorem je těžká voda, která z primárního chladícího okruhu 
předává své teplo obyčejné vodě v parogerátoru, odkud pára pohání turbínu; 
HWLWR (Heavy Water Moderated Boling Light Water Cooled Reactor) - těžkou vodou moderovaný a lehkou vodou 
chlazený varný reaktor; 
BHWR (Boiling Heavy Water Cooled and Moderated Reactor) - varný reaktor moderovaný i chlazený těžkou vodou; 
HWGCR (Heavy Water Moderated Gas Cooled Reactor) - těžkou vodou moderovaný a plynem chlazený reaktor.

Rychlé množivé reaktory a technologie ADTT 
Některé další nové a perspektivní typy jaderných reaktorů (rychlé množivé reaktory FBR a projektované reaktory 
technologie ADTT) budou zmíněny níže.

   Kromě energetického využití lze jaderný reaktor využít i jako mohutný zdroj neutronů pro ozařování 
různých materiálů, v nichž jadernými reakcemi (n, γ), (n, p), (n, d), (n, α) a pod., vzniká umělá 
radioaktivita. Za tímto účelem jsou v aktivní zóně reaktoru umístěny ozařovací komůrky či kanálky, kam 
se ozařovaný materiál zasouvá. Řadu radionuklidů, včetně některých transuranů (především plutonium), 
lze separovat i z vyhořelého jaderného paliva reaktoru. O výrobě radionuklidů je pojednáno v §1.4. 
"Radionuklidy", v §3.4 je popsána Neutronová aktivační analýza.

Bezpečnost a rizika jaderné energetiky 
Na bezpečnost či "nebezpečnost" jaderné energie se názory značně různí. Zatímco odborníci se většinou shodují v názoru, 
že jaderná energetika je relativně velmi bezpečná, v laické veřejnosti již taková shoda zdaleka není. Seriózní hlasy jsou v 
masmédiích překřičeny velmi agilními skupinami odpůrců jaderné energie. Smutnou událostí, která výrazně "nahrála" 
těmto aktivistům, byla tragická havárie v jaderné elektrárně v Černobylu (popsaná výše). Tuto havárii některá masmédia z 
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politických či lobbystických důvodů nafoukla do katastrofických rozměrů a zneužila ji k paušálnímu boji proti jaderné 
energii jako takové.  
   Objektivním problémem jaderné energetiky jsou jaderné odpady - vyhořelé články obsahující značné množství 
radionuklidů, z nichž některé mají velmi dlouhý poločas rozpadu. Zatím se tyto odpady skladují na speciálně upravených 
úložištích, avšak vyvíjejí se technologie na jejich účinnou likvidaci či další zpracování (viz níže). 
   Řadoví ekologičtí aktivisté mají nepochybně dobré úmysly a jsou přesvědčeni, že bojují za zdravější životní prostředí. 
Jsou to však většinou laikové, kteří bez skutečné znalosti věcí "pláčou na nesprávném hrobě": neuvědomují si, že "nitky" 
které je ve skutečnosti skrytě ovládají, pocházejí z opačného tábora - z uhelné lobby, která pro své partikulární zájmy a 
zisky je schopna bezuzdně devastovat životní prostředí. Není např. všeobecně známo, že tepelné elektrárny, vedle 
enormního zamoření sloučeninami síry či dusíku a dalšími škodlivými látkami, kontaminují životní prostředí i 
radioaktivitou, a to podstatně více než jaderné elektrárny! Jaderná energie, zvláště pak realizace nových perspektivních 
technologií (v budoucnu pak i termonukleární fúze), je jedinou rozumnou alternativou k nynějšímu neefektivnímu a 
ekologicky škodlivému využívání fosilních paliv. 
   V čem však lze se "zelenými" ekology zcela souhlasit je to, že nejlepší energie je "ušetřená energie" - rozvoj moderních 
technologických postupů, které mají menší energetickou náročnost...

Přírodní jaderné reaktory? 
Jak ukazuje zkušenost, mnohé fyzikální jevy, které studujeme v laboratorních podmínkách, se vyskytují i v přírodě. 
Úspěšné zvládnutí štěpné jaderné reakce v reaktorech navozuje otázku, zda se řetězová štěpná reakce nemůže vyskytovat 
i v přírodě?  
Základní podmínkou pro vznik řetězové štěpné reakce je, aby 235U (jediný přírodně rozšířený izotop, který je potenciálně 
schopen udržet řetězovou štěpnou reakci) byl přítomen v dostatečné koncentraci v patřičném objemu větším než 
průměrná délka doletu štěpných neutronů. Dnešní koncentrace 235U je příliš nízká (cca 0,72%) a zdaleka nedostačuje k 
řetězové reakci ani v nejbohatších uranových ložiscích. 235U se však rozpadá asi 6-krát rychleji než 238U, takže ve vzdálené 
minulosti mohlo být zastoupení 235U podstatně vyšší. Na možnost vzniku řetězové štěpné reakce v přírodních ložiscích 
uranu upozornil již v r.1956 japonský jaderný fyzik P.Kurota. 
   Před cca 2 miliardami let bylo zastoupení 235U asi 3% (tedy podobné jako je u obohaceného uranu používaného jako 
palivo v dnešních jaderných reaktorech), což za příznivých podmínek je již postačující ke spuštění řetězové štěpné reakce. 
Touto "příznivou podmínkou"*) je přítomnost moderátoru neutronů - látky která zpomaluje neutrony emitované při 
štěpení tak, aby lépe vyvolávaly štěpení dalších jader. V přírodních podmínkách by takovou moderující látkou mohla být 
podzemní voda prosakující póry v uranovém ložisku. 
*) Naopak nepříznivou okolností by mohl být výskyt většího množství bóru, lithia, kadmia a dalších prvků, které účinně pohlcují 
neutrony a zastavují tak štěpnou reakci. Tyto látky se však v uranových ložiscích ve větším množství běžně nevyskytují. 
   V r.1972 při analýze vzorků uranové rudy z povrchového dolu Oklo v Gabonu (na západě rovníkové Afriky) bylo zjištěno, 
že ruda z některých částí tohoto ložiska je ochuzená o uran 235U. Další analýzy pak ukázaly zvýšený výskyt některých 
lehčích prvků, především xenonu, které vznikají při rozpadu těžkého jádra 235U na dvě části. Tyto okolnosti nasvědčují 
tomu, že v dávné minulosti zde došlo ke spontánnímu zapálení řetězové štěpné reakce, při níž se část 235U spotřebovala 
("vyhořela"), rozštěpila se na lehčí prvky. Jelikož nejsou patrné žádné známky tavení horniny či výbuchu, jednalo se o 
"řízený" přírodní reaktor: při vzrůstu teploty vlivem energie uvolňované štěpením se část vody vypařila a ztráta tohoto 
moderátoru reakci zastavila. Po vychladnutí a opětném prosáknutí vody se štěpná reakce mohla znova rozběhnout. 
Jaderná štěpná reakce takto mohla být zapalována cyklicky po dobu mnoha tisíc let. 
   Takových míst zvýšené koncentrace uranu mohlo být v zemské kůře více, takže ve vzdálené minulosti se některá ložiska 
uranu mohla chovat jako přírodní obdoba jaderných reaktorů! Nyní, po uplynutí tak dlouhé doby, jsou však veškeré 
stopy po činnosti těchto přírodních jaderných reaktorů již téměř zahlazeny: radioaktivní zplodiny štěpení se dávno 
rozpadly, další dceřinné prvky odplavila podzemní voda, integrita ložisek byla porušena při geologických procesech. 
Některé dávné přírodní reaktory by se snad mohly prozradit zvýšeným výskytem xenonu v plynech unikajících z 
podzemí..?.. 
   V ještě dávnějších dobách - při formování planet a celé Sluneční soustavy po výbuchu mateřské supernovy - se 
pravděpodobně často vyskytovala místa se zvýšenou koncentrací 235U či dalších štěpných materiálů. Tehdy asi docházelo 
k řadě mohutných vzplanutí řetězových štěpných reakcí, nezřídka velkého rozsahu a explozívního charakteru.  
   Jinak, ve vesmíru již před více než 12 miliardami let docházelo - a dochází dodnes - k výbuchům supernov, které 
vyvrhují oblaka žhavé látky obohacené o těžké prvky, m.j. i urany a transurany (viz např. "Kosmická alchymie"). V 
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rázových vlnách v takových oblacích mohou vzniknout zhuštěniny s podmínkami pro spuštění řetězové štěpné reakce; ve 
srovnání s mohutným tokem energie z výbuchu supernovy však energie uvolněná při řetězové štěpné reakci nemá větší 
astrofyzikální význam.

Další štěpné materiály. Transurany. Množivé reaktory. 
Štěpení těžkých atomových jader a jejich využití v jaderném reaktoru jsme si zatím ukázali na nejčastějším 
příkladu uranu 235U (podobné vlastnosti jeví i 233U). Existují však i další těžká jádra schopná štěpné reakce 
pod vlivem neutronů. Nejrozšířenější isotop uranu 238U (představuje 99,3% přírodního uranu) lze 
rozštěpit pouze rychlými neutrony s kinetickou energií vyšší než 1,2MeV a k přímému použití v řetězové 
štěpné reakci se nehodí. Podobná situace je u thoria 232Th. Existují však dvě cesty, jak uran 238 či thorium 
232 využít pro štěpení a získání jaderné energie. Druhou cestu budoucnosti (urychlovačem řízenou 
transmutační technologii) zmíníme níže, první a již nyní používaný způsob je tento: 
Rychlé množivé reaktory s uran-plutoniovým palivovým cyklem 
Ozařováním jádra 238U neutrony dochází k reakci: 
      238U92(n,γ)239U92 →(β−;25min)→ 239Np93 →(β−;2,3dnů)→ 239Pu94 ,  

při níž vzniká důležitý transuranový prvek plutonium 239Pu *), které se stejně jako 235U štěpí i pomalými 
neutrony a nastává u něj řetězová jaderná reakce dokonce při podstatně menším kritickém množství (cca 
10kg) než u uranu; může tedy být využito v jaderném reaktoru. 
*)Plutonium 239 je značně nebezpečným radionuklidem: je α-radioaktivní s poločasem 2,44.104let, snadno kontaminuje, 
má vysokou radiotoxicitu (i chemickou toxicitu) a při větším množství je velké riziko radiační havárie. Pro své nízké kritické 
množství je zneužíván m.j. jako roznětka do termonukleárních jaderných zbraní.... 
   Tohoto způsobu využití 238U se používá v reaktorech s rychlými (nezpomalenými) neutrony, které 
nemají moderátor, ale obsahují více štěpitelného materiálu (239Pu, 235U) ve formě více obohaceného 
uranu 238 na cca 20-50% (účinný průřez plutonia a uranu pro štěpnou reakci rychlými neutrony je nižší 
než pro pomalé neutrony). Vyšší koncentrace štěpného materiálu vede k intenzívnějšímu uvolňování 
tepla v aktivní zóně na jednotku objemu. Pro chlazení v primárním okruhu se proto nepoužívá voda (která 
by ostatně zpomalovala neutrony), ale např. roztavený kovový sodík, který má mnohem lepší tepelnou 
vodivost i mnohem vyšší teplotu varu (téměř 900°C) než voda.  
   Při štěpení 239Pu rychlými neutrony vznikají v průměru 3,02 nové neutrony. Necelé dva neutrony se 
průměrně spotřebují na další štěpení a zbytek, tedy v průměru o něco více než jeden neutron, je zachycen 
jádry 238U, přičemž vzniká 239U, který se výše uvedenými transmutacemi mění na plutonium 239Pu. Z uranu 
238U zde tedy neustále vzniká plutonium; pro zvýšení výtěžku plutonia je aktivní zóna obohaceného 
štěpného materiálu obklopena dodatečnou vrstvou z 238U (neobohaceného). Reaktory tohoto druhu se 
někdy nazývají rychlé množivé reaktory FBR (Fast Breeder Reactor), neboť za využití rychlých neutronů 
se v nich "zmnožuje" štěpný materiál plutonium, kterého vzniká o něco více, než se spotřebuje ke štěpení. 
Prostřednictvím plutonia je možno v principu zhodnotit více než 90% uranu 238 (a tím i přírodního uranu) 
a zmnohonásobit tak dostupné přírodní zdroje štěpného materiálu pro jadernou energetiku.  
Množivé reaktory s thorium-uranovým palivovým cyklem 
   Podobným způsobem se uvažuje o možnosti využít i thorium 232Th, které by se záchytem neutronů 
měnilo na 233Th a to by se β-rozpadem postupně (přes 233Pa) transmutovalo na uran 233U: 
      232Th90(n,γ)233Th90 →(β−;12min)→ 233Pa91 →(β−;27dnů)→ 233U92 .  

Uran 233 je stejně dobrým štěpným materiálem, schopným řetězové štěpné reakce, jako 235U či 
plutonium 239. "Přebytečné" neutrony při štěpení 233U tedy transmutují thorium 232 na uran 233, takže 
štěpný materiál 233U se zde "zmnožuje" na úkor thoria. Tento proces může probíhat jak s rychlými, tak s 
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pomalými neutrony (na rozdíl od shora uvedených uran-plutoniových reaktorů pracujících pouze s 
rychlými neutrony). Thorium-uranové reaktory by mohly být perspektivní vzhledem k tomu, že zásoby 
thoria v zemských horninách jsou asi 4-krát větší než uranu. Určitou výhodou této reakce je i to, že při ní 
vznikají radioaktivní odpady s nižší měrnou aktivitou (vztaženou na energetickou výtěžnost reakce) než 
u uran-plutoniového cyklu *).  
*) Především těžké dlouhodobé radionuklidy jako je neptunium, americium, curium zde vznikají jen v mizivém množství, 
neboť nukleonové číslo 232Th je o 6 jednotek nižší než 238U.

Jaderné odpady 
Jedním z hlavních problémů současné jaderné energetiky je vyhořelé jaderné palivo, které obsahuje 
vysoké aktivity řady radioisotopů *), často se značně dlouhým poločasem rozpadu. Jejich únik do biosféry 
je po dlouhou dobu potenciálním rizikem. Vedle poměrně krátkodobých radionuklidů (jako je 131J s T1/2 

8dnů) je zde obsaženo velké množství např. 137Cs (T1/2 30roků), 90Sr (T1/2 28,8roků), 241Am (T1/2 458roků), 
239Pu (T1/2 2.104roků), 240Pu (T1/2 6.103roků) a řada dalších dlouhodobých radionuklidů. 

*) V §1.2 "Radioaktivita" bylo odvozeno, že aktivita daného množství jader je nepřímo úměrná poločasu rozpadu T1/2. 
Nové (čerstvé, nepoužité) palivové články mají aktivitu poměrně nízkou vzhledem k dlouhému poločasu α-rozpadu 
uranu (450 miliónů let). Při štěpení uranu však vznikají radionuklidy s podstatně kratšími poločasy rozpadu (řádu dnů či 
roků), takže čerstvě vyhořelé palivové články jsou vysoce radioaktivní!  
   S těmito nebezpečnými radioaktivními odpady je možno nakládat v zásadě dvojím způsobem (po 
krátkém chladícím období a přechodném uskladnění v meziskladech, jak bylo zmíněno výše):

�●     1. Ukládání  
těchto odpadů na bezpečné úložiště, které by mělo zajistit, aby se dlouhodobé radioisotopy 
obsažené ve vyhořelém palivu nedostaly po dobu několika tisíc let do biosféry. To není nikterak 
snadné technicky zajistit - jsou kladeny vysoké požadavky na těsnost a odolnost obalů vůči korozi, 
úložiště musí být vhodné i z geologického hlediska.

�●     2. Přepracování  
vyhořelého jaderného paliva, při němž je jednak možno některé složky vyhořelého jaderného paliva 
znovu využít, jednak převážnou část dlouhožijících radionuklidů přeměnit na jiné isotopy, které by 
byly buď stabilní, nebo měly podstatně kratší poločasy rozpadu. Vyhořelé jaderné palivo by tak 
přestalo být obtížným odpadem, ale mohlo by se dokonce stát i důležitou surovinou.

   Vedle chemického zpracování a separace jaderných odpadů se nabízí jako velmi slibná možnost 
provádět transmutaci příslušných isotopů pomocí série opakované neutronové absorbce*), 
následované β-rozpadem nebo štěpením. Bohužel však tato neutronová absorbce v klasickém jaderném 
reaktoru probíhá jen s nepatrnou účinností, protože účinný průřez záchytu pomalých neutronů je pro 
většinu isotopů velmi nízký a kromě toho se většina neutronů spotřebovává na udržení řetězové reakce. 
Pro efektivní transmutaci je třeba použít dodatečné neutrony o vyšších energiích, čehož lze dosáhnout s 
pomocí urychlovače, jak je nastíněno níže. 
*) Jsou uvažovány možnosti jaderných transmutací i s použitím urychlených protonů či jiných nabitých částic, avšak 
neutronová transmutace je schůdnější a účinnější.

Urychlovačem řízené transmutační technologie - ADTT 
Jak plyne z výše uvedeného rozboru možností a dosavadních technických řešení získávání energie 
štěpením těžkých atomových jader, vyskytují se dva permanentní problémy této technologie: 
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♦ Jaderné odpady o vysoké aktivitě a dlouhých poločasech rozpadu. 
♦ Nízký stupeň využití (vyhoření) štěpného materiálu či primárního paliva. 
V poslední době se dělají pokusy, které by mohly současně řešit oba tyto problémy a vyústit v konstrukci 
zcela nového typu jaderného reaktoru kombinovaného s výkonným urychlovačem. Tento program se 
označuje zkratkou ADTT (Accelerator Driven Transmutation Technologies *) - "urychlovačem poháněná 
transmutační technologie". 
*) Někdy se tyto systémy uvádějí i pod obecnějším označením ADS (Accelerator Driven Systems) - "urychlovačem řízené 
systémy", nebo speciálněji ATW (Accelerator Transmutation of Waste) - "urychlovačem prováděná transmutace odpadů".  
Oproti stávajícím technologiím by měl systém ADTT dvě zásadní přednosti:

�●     1. Umožňoval by využívat i taková štěpná jaderná paliva, která nejsou samostatně schopna udržet 
řetězovou reakci - např. vyhořelé palivo z dnešních jaderných elektráren, uran 238, přírodní thorium 
232 a pod. 

�●     2. Fungoval by jako účinná transmutační "spalovna" radioaktivních odpadů.

   V takovém reaktoru s nižší koncentrací štěpitelných prvků se neudrží samostatná řetězová štěpná reakce 
- reaktor je podkritický, avšak přísun chybějících neutronů zajistí vnější zdroj - výkonný urychlovač 
protonů, který ostřeluje jádra těžkých prvků (olovo, wolfram,...) v terčíku umístěném uvnitř aktivní zóny 
reaktoru a tříštivou reakcí z nich vyráží potřebné neutrony - obr.1.3.5.

Obr.1.3.5.  
Zjednodušené principiální 
schéma reaktoru pro 
urychlovačem řízenou 
transmutační technologii.

   Každý proton o energii cca 1GeV vyrazí cca 10-20 neutronů o různých energiích, které přes základní 
moderátor (vrstvu těžké vody D2O) procházejí do vlastní aktivní zóny reaktoru. Zde by ve vhodném 
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prostředí (navrhují se roztavené fluoridové soli) byl rozpuštěn štěpný materiál a též odpadní isotopy, 
které chceme transmutovat. Ve vnější části reaktoru by účinkem neutronů mohlo docházet k transmutaci 
thoria 232 sérií reakcí: n + 232Th → 233Th + γ, 233Th → 233Pa + e-+ν, 233Pa→233U+e-+ν. Zásoby thoria v 
minerálech zemské kůry jsou asi 4-krát větší než uranu. Vznikající uran 233 by se vedl do střední části, kdy 
by absorbcí neutronů docházelo k jeho štěpení za uvolnění příslušné jaderné energie. Vedle thorium-
uranového palivového cyklu zde může probíhat i běžnější uran-plutoniový palivový cyklus. 
   Jelikož reaktor pracuje trvale v podkritickém režimu, je provozně bezpečný, nemůže dojít k 
nekontrolované řetězové štěpné reakci - rychlost reakce je určena tokem protonů z urychlovače a při jeho 
vypnutí se reakce zastaví. Série: štěpení → transmutace → β-rozpady, probíhající v ADTT-reaktoru, by 
fungovala jednak jako zdroj jaderné energie, jednak jako účinná "spalovna" radioaktivních odpadů, 
kde by se dlouhožijící radionuklidy postupně transmutovaly na krátkožijící nebo stabilní. Do okruhu 
ADTT- reaktoru by musela být zařazena jednotka účinné chemicko-isotopové separace, která by 
oddělovala dlouhožijící isotopy a (příp. spolu s 233U) navracela je zpět do aktivní zóny reaktoru. 
Krátkodobé a stabilní isotopy by se pak již mohly ukládat na běžné úložiště; jejich aktivita by za několik 
desítek let poklesla na úroveň přírodního radioaktivního pozadí. 
   Elektrická energie by se pak vyráběla za tepelným výměníkem v sekundárním okruhu klasickými 
parními turbínami. Při technicky pokročilém řešení by urychlovač (energie protonů cca 1GeV, tok desítky 
až stovky mA), spotřebovával cca 20% vyrobené energie, zbytek by se mohl dodávat do sítě. Po překonání 
technických problémů (je jich řada a jsou velmi obtížné!) by se tak v budoucnu mohlo podařit uspokojivě 
uzavřít jaderný palivový cyklus i u štěpných reaktorů. Pokud se ovšem perspektivnější cestou v tomto 
směru nestane termojaderná fúze zmíněná níže.

T r a n s u r a n y 
Na tomto místě (v souvislosti s výše probíranými těžkými štěpnými materiály) je vhodná příležitost 
pojednat krátce o specifické problematice nejtěžších atomových jader. Jako transurany se označují 
prvky, které v Mendělejevově periodické tabulce následují za uranem, jsou "těžší" než uran. V přírodě se 
běžně nevyskytují, neboť jsou radioaktivní s poločasem rozpadu kratším než odpovídá přírodním 
(primárním) radionuklidům *). Vznikají však uměle při některých procesech v jaderných reaktorech a při 
ostřelování těžkých jader urychlenými ionty. 
*) Transuranová jádra nepochybně vznikala při výbuchu supernov podobně jako další těžké prvky (jako je uran) - viz 
např. "Kosmická alchymie", avšak vzhledem k relativně krátkým poločasům rozpadu se v průběhu uplynulých miliard let 
zcela rozpadla a ve sluneční soustavě se nedochovala. 
Lehčí transurany 
    Lehčí transurany, jako je neptunium, plutonium, americium, curium, běžně vznikají jako "vedlejší 
produkty" v jaderných reaktorech. Jelikož mají poměrně dlouhé poločasy rozpadu, můžeme je chemickou 
cestou vyextrahovat z vyhořelého jaderného paliva. 
   V pasáži o štěpných materiálech bylo shora uvedeno, jak v jaderném reaktoru při ozařování uranu 238 
neutrony vzniká důležitý transuranový prvek plutonium 239Pu. Dalším ozařování plutonia neutrony v 
reaktoru dochází m.j. k reakcím 239Pu94(n,γ)240Pu94(n,γ)241Pu94 →(β−,13let)→ 241Am95, při nichž vzniká 

následující transuranový prvek americium 241 (je α-radioaktivní s poločasem 458let). Dalším ozařováním 
plutoniových a americiových terčíků neutrony v reaktoru mohou vznikat i některé další transuranové 
isotopy, např. berkelia Bk či kalifornia Cf. Kromě plutonia a americia má z transuranových radionuklidů 
uplatnění kalifornium, zvláště 252Cf98, které vedle radioaktivity α vykazuje samovolné štěpení s 

poločasem 2,65let, přičemž se emitují štěpné neutrony - takový radionuklid pak může sloužit jako 
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intenzívní laboratorní zdroj neutronů. 
Těžké transurany 
    Těžší transuranová jádra (Z>100) již nelze získat neutronovou fúzí v jaderném reaktoru. Lze je vytvořit 
pouze za pomoci urychlovačů: existující těžká jádra ostřelujeme jinými urychlenými jádry tak, aby při 
jaderné reakci došlo k jejich "složení" či "sloučení" - fúzi, za vzniku nového supertěžkého 
transuranového jádra. V nejjednodušších případech ostřelujeme jádra uranu či lehčích transuranů α-
částicemi, tj. jádry hélia (o energii cca 40MeV). Klasickým případem je reakce 239Pu + 4α → 242Cm + 1n, 
kterou ve 40.letech G.Seaborg z plutonia 239 vytvořil curium 242. Stejným způsobem bylo z americia 241 
vytvořeno berkelium Bk97 a z curia vyrobeno kalifornium 252Cf98. 

   Pro přípravu nejtěžších transuranů již nevystačíme s ozařováním částicemi α (jádry hélia), ale je třeba 
ostřelovat těžšími urychlenými jádry. Těžká terčíková jádra olova, uranu či lehčích transuranů 
ostřelujeme mnohonásobně nabitými ionty (např. uhlíku C6+, kyslíku, neonu, boru) urychlovanými v 

cyklotronech na energie převyšující hodnotu Coulombova potenciálového valu pro danou interakci 
(používají se energie kolem 120-400MeV i vyšší). První taková úspěšná reakce byla uskutečněna v r.1958 v 
Berkeley, kdy při ostřelování curiového terčíku ionty uhlíku 244Cm + 12C→ 254No102 + 2n se podařilo 

prokázat vznik jader nobelia s protonovým číslem Z=102. Brzy nato se v téže laboratoři ostřelováním 
terčíku z kalifornia urychlenými jádry bóru podařilo získat lawrencium se Z=103. 
   Vytváření nejtěžších transuranů (Z>100, N>250) je technologicky a experimentálně vysoce náročné 
zejména ze dvou důvodů:

�●     Velmi malá pravděpodobnost fúze nalétajícího jádra s terčíkovým jádrem za vzniku 
požadovaného těžkého transuranového jádra - vlivem vzájemného Colombického odpuzování 
mezi protony v jádře s rostoucím protonovým číslem připravovaného prvku výrazně klesá účinný 
průřez produkčního procesu. I při značně vysokých tocích ozařujících jader může produkční 
rychlost často představovat pouhé jedno hledané jádro za několik dní. Zato jiných, nežádoucích 
"parazitních" reakcí, probíhá velké množství - prokazovaný proces vzniku těžkých jader má vysoké 
pozadí, o mnoho řádů převyšující žádoucí efekt. Identifikace těžkých transuranových jader je tedy 
příslovečným "hledáním jehly v kupce sena".

�●     Krátká doba života těžkých transuranových jader, které jsou vysoce nestabilní vzhledem k 
rozpadu a a k samovolnému štěpení (poločasy někdy jen sekundy, zlomky sekundy či dokonce 
milisekundy!), takže je obtížné vznik těchto jader vůbec experimentálně prokázat. 
Co se týče chemických vlastností, metody současné expresní chemické analýzy umožňují zkoumat vlastnosti 
isotopů s dobou života delší než asi 1sekunda. U transuranů ze Z od 93 do 107 (až po bohrium) bylo ověřeno, že 
jejich chemické vlastnosti odpovídají jejich pozici v Mendělejevově periodické tabulce.

   Složená jádra, vytvářená při fúzních reakcích urychlených jader s těžkými terčíkovými jádry, vznikají 
zpravidla v energeticky excitovaném stavu. Pokud je tato excitace vysoká, vzniklé jádro má tendenci 
velmi rychle se rozštěpit na dva lehčí fragmenty (+ neutrony) - transuranové jádro neprokážeme. Naproti 
tomu při nízké excitaci se složené jádro přebytečné energie zbavuje emisí pouze malého počtu částic 
jako jsou neutrony, protony či α-částice; výsledkem může být požadované transuranové jádro. Úspěšná 
syntéza těžkých transuranů tedy značně závisí na vhodném "vyladění" energie ostřelujících jader jen o 
něco vyšší než je potřeba k překonání odpudivé elektrické Coulombovské bariéry tak, aby došlo k tzv. 
"měkké fúzi" (soft fusion), vedoucí k nízké excitaci složeného jádra.
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Obr.1.3.6 

Nahoře: Jedno ze starších jednoduchých uspořádání pro produkci, separaci a detekci středně-žijících transuranů. Expresní 
analýza je zprostředkována rychlým pásovým dopravníkem, na jehož povrchu je nanesena terčíková vrstva (modifikace 

tohoto uspořádání byla použita v SÚJV v Dubně při přípravě transuranů se Z=102 a 104). 
Dole: Pro identifikaci malého počtu krátce žijících těžkých transuranů na velkém pozadí jiných jader a procesů se nyní s 

výhodou používá separátor na principu rychlostního filtru (analogické filtry se používají např. u hmotnostních 
spektrometrů). Svazek vysokoenergetických iontů z urychlovače dopadá na terčík z těžkého kovu (olova, vizmutu či 

transuranu), kde dochází k řadě různých jaderných reakcí. Produkty těchto reakcí procházejí soustavou vychylovacích 
elektrod a elektromagnetů vytvářejících takové kolmé kombinace elektrického a magnetického pole, aby se elektrické a 

magnetické síly navzájem vyrušily při určité rychlosti prolétajících iontů. Tyto ionty procházejí rychlostním filtrem 
("užitečné částice"), zatímco částice jiných rychlostí jsou odkloněny magnetickým polem a odcházejí pryč (do 

absorbátoru). Jen jádra vybraných rychlostí, odpovídajících kinematice požadovaného produkčního procesu, dopadají do 
detekčního systému, kde je měřena jejich energie, pozice, energie rozpadových produktů a záření γ z excitovaných hladin. 
Touto selekční metodou se dá podstatně zredukovat počet alternativních nežádoucích detekovaných procesů, tj. výrazně 

snížit pozadí a zvýšit tak šanci na pozorování vzácných případů produkce požadovaných transuranových jader.

   Čím těžší je transuranové jádro, tím kratší poločas rozpadu je u něj zpravidla pozorován. Někteří 
odborníci však předpokládají, že u ještě těžších jader se poločas rozpadu začne opět dočasně zvyšovat - 
že existuje jakýsi "ostrov stability" (ovšem stability relativní) v oblasti supertěžkých jader. Je to však zatím 
jen hypotéza vycházející pouze z extrapolace magických čísel 2, 8, 20, 28, 50, 82 a 126, odpovídajících 
zaplněným protonovým či neutronovým slupkám v jádře, což má za následek konfigurace o zvýšené 
stabilitě (jádro se 126 protony a 184 neutrony by snad mohlo tvořit střed tohoto hypotetického ostrova 
zvýšené stability..?..). 
    Shora nastíněnými metodami byla vytvořena řada těžkých transuranů: mendělejevium 255-257Md101, 

nobelium 251-257No102, lawrencium 256,259Lw103, ruthefordium 260Rf104, dubnium Db105, seaborgium Sg106, 

bohrium Bh107, hassium Hs108, meitnerium Mt109, darmstadtium Dt110, a vyšší *).  
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*) Prvky s protonovým číslem větším než 110 nejsou ještě pojmenovány a mají prozatímní názvy a značky odvozené z 
latinského názvu počtu jejich protonů : unununium Uuu111, ununbium Uub112, ununtrium Uut113, ununquartium Uuq114 

(nazývané též ununquadium), ununpentium Uup115, ununhexium Uuh116, ununseptium Uus117, ... U zatím posledního 

publikovaného transuranu s označením ununoctium Uuo118 byla v laboratoři v Berkeley při ostřelování jader olova ionty 

kryptonu urychlenými na 450MeV v reakci 86Kr36 + 208Pb82 → 293Uuo118 + 1n detekována pouhá 3 jádra; poločas rozpadu 

<1ms, experiment nebyl zcela průkazný. Hypotetický prvek s protonovým číslem např. 126 by měl prozatímní název 
unbihexium a značku Ubh126. 

   Definitivní názvy a označení nových prvků přiděluje komise IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, 
organizace zabývající se chemickou nomenklaturou a terminologií), na základě návrhů jejich objevitelů, až po definitivním 
prokázání nového prvku.

   Výzkumem nejtěžších transuranů se zabývají především tři laboratoře: Lawrencova laboratoř v Berkeley, 
SÚJV v Dubně a GSI v Darmstadtu (předními odborníky a průkopníky v přípravě těžkých transuranů byli zvláště G.T.
Seaborg a G.N.Flerov). I když tyto prvky nemají žádný praktický význam, hledání nejtěžších prvků na samé 
hranici stability může mít značný teoretický význam pro poznání struktury atomových jader, vlastností 
jaderných sil a pro ověřování a zpřesňování slupkového modelu atomového jádra.

Stručný přehled transuranů :

Název transuranu Poločas rozpadu Produkce Objevení

Neptunium Np93 237Np: 2,14.106roků 238U+n→ 239Np 1940

Plutonium Pu94 239Pu: 2,44.104roků 238U+n→ 239Pu Berkeley, 1941

Americium Am95 241Am: 458 roků 239Pu+n+n→241Am Berkeley, 1944

Curium Cm96  239Pu+α→ 242Cm Berkeley, 1944

Berkelium Bk97  241Am+α→ 243Bk Berkeley, 1949

Californium Cf98  242Cm+α→ 245Cf Berkeley, 1950

Einsteinium Es99  238U+n+...+n (β-) Berkeley, 1952

Fermium Fm100 ......doplnit 238U+16O→ 245Fm Berkeley, 1952

Mendelejevium Md101  253Es+α→ 258Md Berkeley, 1955

Nobelium No102  244Cm+12C→ 244No Berkeley, 1958

Lawrencium Lr103  245Cf+10B→ 257No Berkeley, 1961

Rudhefordium Rf104 ......doplnit
242Pu+22Ne→ 260Rf 

249Cf+12C→ 258Rf
SUJV Dubna, 1964 

Berkeley, 1969

Dubnium Db105  
243Am+22Ne→ 260Db 

249Cf+14N→ 260Db
SUJV Dubna, 1967 

Berkeley, 1970

Seaborgium Sg106  249Cf+18O→ 263Sg Berkeley+Dubna, 1974
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Bohrium Bh107  
209Bi+54Cr→ 262Bh 

249Bk+22Ne→ 266Bh
SUJV Dubna, 1976

Hassium Hs108  208Pb+58Fe→ 265Hs GSI, 1984

Meitnerium Mt109 ......doplnit 209Bi+58Fe→ 266Mt GSI, 1982

Darmstadtium Ds110  208Pb+62Ni→ 269Dt GSI, 1994

Roentgenium Rg111  209Bi+64Ni→ 272Rg GSI, 1994

Ununbium Uub112  208Pb+70Zn→ 277Uub GSI, 1996

Ununtrium Uut113 ......doplnit 287,8Uup (α)→283,4Uut SUJV Dubna, 2003

Ununquadium Uuq114  244Pu+48Ca→291Uuq SUJV Dubna, 1998

Ununpentium Uup115  241Am+48Ca→187,8Uup Dubna+Berkeley, 2003

Ununhexium Uuh116  248Cm+48Ca→ 292Uuh Berkeley+Dubna, 1999

Ununseptium Uus117 ??? ??? dosud neobjeven ...

Ununoctium Uuo118 < 1 ms
208Pb+86Kr→293Uuo 
249Cf+48Ca→294Uuo

?? Berkeley, 1999 

Fyzikální vlastnosti transuranů využívaných v praxi jsou podrobněji popsány v závěru §1.4 "Radionuklidy".

Pozn.: Z důvodu místa v kolonce "Produkce" nejsou uvedeny částice emitované při reakci (většinou neutrony nebo α-
částice).

   Všechny transurany se rozpadají a-rozpadem, ty těžší pak i spontánním štěpením. Alfa-rozpadů, příp. 
kombinovaných s β-rozpady, následuje za sebou několik, až tento rozpadový řetězec narazí na jeden ze 4 
nuklidů: thorium 232Th, uran 238U, uran 235U nebo neptunium 237Np. Další rozpad pak již pokračuje 
jednou ze 4 standardních rozpadových řad znázorněných na obr.1.4.1 v §1.4 "Radionuklidy". Např. 241Am 
→ α + 237Np → 7 α + 4 β + 209Bi - neptuniová rozpadová řada; 239Pu → α + 235U → 7 α + 4 β + 207Pb - 235U-aktiniová 
rozpadová řada; 252Cf → α + 248Cm → α + 244Pu → α + 240U → β + 240Np → β + 240Pu → α + 236U → α + 232Th → 6 α + 4 β 
+ 208Pb - thoriová rozpadová řada; analogicky další transurany.

Slučování atomových jader. Termojaderné reakce. 
Druhou cestou, jak získat energii při jaderných reakcích, je syntéza (spojování, fúze) jader lehkých prvků 
na prvky těžší. Uvolňuje se přitom velké množství vazbové energie, neboť středně těžká jádra mají 
mnohem vyšší vazbovou energii nukleonů než jádra lehká. Energeticky nejúčinnější a zároveň nejsnadněji 
uskutečnitelné jsou fúze lehkých jader 1H, 2H, 3H, 3He, 6Li, při kterých vzniká většinou jádro hélia 4He, které 
má mezi lehkými jádry obzvlášť vysokou vazbovou energii (viz vzestupnou část grafu na obr.1.3.3). 
Existuje několik reakcí syntézy nejlehčích jader:

2H1 + 2H1 → 3He2(0,8MeV) + 1n0(2,5MeV) Ţ celkový výtěžek 3,13 MeV
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2H1 + 2H1 → 3H1(1,0MeV) + 1H1(3,0MeV) Ţ celkový výtěžek 4,03 MeV

2H1 + 3H1 → 4He2(3,5MeV) + 1n0(14,1MeV) Ţ celkový výtěžek 17,6 MeV

1H1 + 3H1 → 4He2 (19,9MeV) Ţ celkový výtěžek 19,9 MeV

2H1 + 6Li3 → 4He2(11,2MeV) + 4He2(11,2MeV) Ţ celkový výtěžek 22,4 MeV

Pro energetické využití je z nich nejzajímavější reakce mezi deuteriem (Dş2H1) a tritiem (Tş3H1) :  

2H1 + 3H1 → 4He2 + 1n0 + 17,6MeV , 

která probíhá ze všech nejsnadněji a uvolňuje se při ní značné množství energie; uvolněnou energii 
odnášejí ve formě své kinetické energie neutron (14,1MeV) a jádro hélia (3,5MeV). Oproti štěpení jader má 
jaderná syntéza velké principiální výhody:

■     1. Podstatně vyšší energetická účinnost - ve vztahu na hmotností jednotku paliva je zhruba 10-
krát vyšší než u štěpných reakcí.

■     2. Čistota - nedochází k ohrožení radioaktivitou, produkty vznikající při jaderné syntéze v zásadě 
nejsou radioaktivní (výsledným "odpadem" je neškodné hélium). Radioaktivní tritium 3H lze v 
budoucím reaktoru vyrábět i spotřebovávat v uzavřeném cyklu - neutrony vznikající při syntéze 
mohou jadernou reakcí s lithiem produkovat tritium: 
6Li3 + 1n0→ 3H1 + 4He2 , 7Li3 + 1n0→ 3H1 + 4He2 + 1n0 , 

které se pak spaluje syntézou s deuteriem na neaktivní hélium.
■     3. Bezpečnost provozu - zatímco štěpný reaktor má uvnitř uloženo nadkritické množství štěpného 

paliva na celou dobu provozu palivových článků a hrozí nebezpečí nekontrolovatelné jaderné 
reakce, přehřátí reaktoru a pod., do termojaderného reaktoru bude palivo přiváděno postupně v 
malých množstvích, přičemž jakákoli porucha funkce naruší optimální podmínky pro průběh fúze a 
reakce se samovolně zastaví.

Termojaderné reakce 
Jak slučování jader uskutečnit? K tomu, aby se dvě jádra mohla sloučit, musí se vzájemně přiblížit k sobě 
na vzdálenost ≈10-13cm, kde začnou působit přitažlivé jaderné síly. Přitom musí překonat Coulombovské 
elektrické odpudivé síly působící mezi souhlasně kladně nabitými jádry, což mohou udělat jedině 
urychlením na velké kinetické energie. Pro experimentální účely toho lze sice dosáhnout pomocí 
urychlovače (ostřelovat např. urychlenými deuterony tritiový terčík), avšak množství takto slučovaných 
jader bude zcela mizivé a většina dodané kinetické energie se přemění na teplo. Pro realizaci jaderné 
syntézy v makroskopickém měřítku existuje jediná cesta: provést reakci při velmi vysoké teplotě - odtud 
název termonukleární reakce. Zahřátí paliva na dostatečně vysokou teplotu způsobí, že kinetická 
energie tepelného pohybu atomů reagujícího paliva vzroste na takovou hodnotu, že stačí k překonání 
elektrostatické odpudivé bariéry mezi jádry paliva a syntéza jader může proběhnout *). Reagující 
deuterium a tritium je pro uskutečnění jaderné syntézy třeba zahřát na teplotu min. ≈107stupňů. Při 
takové teplotě se každá látka nachází ve stavu plně ionizované plazmy - všechny atomy jsou rozloženy na 
volné elektrony a holá jádra; tato jádra se pak mohou prudce srážet a vzájemně slučovat. 
*) Analogie chemického hoření a termonukleární fúze 
Nukleární fúze je určitou "jadernou analogií" chemického slučování atomů, např. běžného hoření (slučování s kyslíkem). 
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Oheň se zapálí teprve tehdy, když vnějším dodáním energie dosáhneme potřebné zápalné teploty, kdy kinetická energie 
atomů překoná bariéru vzájemných elektrických odpudivých sil a atomy se přiblíží k sobě natolik, že může dojít ke sdílení 
valenčních elektronů a vzniku elektro-chemické vazby (jak bylo diskutováno v §1.1). Přitom se uvolní energie vazby; 
pokud je vyšší než dodaná energie, je reakce exotermická a může si již udržovat potřebnou teplotu sama - hoření 
pokračuje. 
Podobně i k zapálení jaderné fúze je třeba nejprve dosáhnout vysoké teploty, v tomto případě téměř milionkrát vyšší než 
u chemického hoření. Zato je energie uvolněná při fúzi jader více než milionkrát vyšší než při chemickém hoření. Pokud se 
aspoň část této uvolňované energie udrží v reakčním prostoru, může se potřebná vysoká teplota udržovat a "fúzní 
hoření" může pokračovat. 
Expozívní termonukleární reakce 
Podobně jako štěpné jaderné reakce, mohou i termonukleární jaderné reakce probíhat neřízeně 
(explozivně), nebo řízeně (ustáleně). Neřízená termonukleární reakce je podstatou zneužití jaderné fúze v 
tzv. "vodíkové bombě": směs tritia a deuteria, popř. lithia a deuteria, se jadernou roznětkou (např. 
expolozívní štěpnou reakcí 235U či 239Pu - vlastně výbuchem menší "atomové bomby") prudce zahřeje na 
teplotu kolem 100miliónů stupňů, čímž dojde k explozívní termonukleární reakci za uvolnění 
mnohonásobně větší energie než u štěpné "atomové bomby". Speciální variantou termonukleární zbraně 
je tzv. neutronová bomba, která využívá pronikavé neutronové záření, vznikající explozí malé 
termonukleární nálože. 
Pozn.: Na rozdíl od výše uvedeného štěpení těžkých jader, při termojaderném slučování nedochází k řetězové reakci, 
neboť vyprodukované teplo a tlak nejsou dostačující pro spuštění další fúze. Podmínky pro probíhání jaderné fúze musejí 
být zajištěny zvenčí - vysoká teplota a tlak + udržení vysokoteplotní plasmy po dostatečně dlouhou dobu - buď inerciálně 
explozí, nebo silným magnetickým polem (viz níže), popř. gravitací ve hvězdách.

Řízená termonukleární reakce 
Mírové využití termonukleární energie je možné jen tehdy, podaří-li se uskutečnit řízenou 
termonukleární reakci - zkonstruovat termonukleární reaktor. Aby taková termonukleární reakce 
mohla proběhnout, je potřeba zajistit dvě základní podmínky:

�●     1. Vytvořit vysokoteplotní plasmu z jaderného paliva (směsi D a T).
�●     2. Udržet koncentraci této plasmy po dobu potřebnou k proběhnutí fúze, než se stačí tepelným 

pohybem rozletět. Potřebná doba udržení závisí na koncentraci plasmy. Při vysokých hustotách 
řádu ∼1025 iontů/cm3 stačí desítky pikosekund (explozívní fúze), při nízkých hustotách ∼1014 iontů/
cm3 jsou to řádově sekundy (fúze probíhá plynule).

Pokusy o uskutečnění řízené termonukleární reakce se ubírají dvěma zásadně odlišnými cestami:

♦ Inerciální fúze, 
   při níž prudkým lokálním ohřevem malého objemu jaderného paliva dochází ke vzniku plasmy a k 
termonukleární mikro-explozi v malém měřítku. Princip této metody (jejíž ne příliš výstižný název vznikl z 
toho, že se využívá setrvačnosti a zákona akce a reakce) je znázorněn na obr.1.3.7. vlevo. Malá kapsle jaderného 
paliva, obsahující několik miligramů D+T, je z několika směrů současně ozářena vysoce výkonnými 
impulsy záření, např. z laserů, či svazky částic (Fáze A). Absorbce tohoto záření vede k náhlému ohřátí 
povrchové vrstvy kapsle (tzv. ablátoru), která se prudce odpaří a expanduje do prostoru. V důsledku 
zákona akce a reakce má tato prudká expanze odpařené ablační vrstvy za následek rychlé stlačení vnitřní 
části kapsle D+T - vzniká efekt "sférického raketového motoru" - Fáze B. V silně stlačeném a adiabaticky 
zahřátém plasmatu uvnitř kapsle pak může dojít k termonukleárnímu sloučení D a T - k jakési 
"termonukleární mikro-explozi" (Fáze C), při níž se cca 30% množství směsi D+T sloučí na 4He a vylétající 
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neutrony no. Jádra hélia a neutrony vylétají s vysokou kinetickou energií (celkově 17,6MeV /1fúzi). 
V poslední době se dělají pokusy s dodatečným "rychlým zapálením" termonukleární fúze: stlačená plasma ve stádiu 
imploze (Fáze B na obr.1.3.7 vlevo) je dodatečně ozářena krátkou dávkou záření z vysoce výkonného laseru, 
koncentrovaného do paprsku průměru ≈1µm, kde intenzita činí cca 1017W/cm2. Absorbovaná energie silně zvýší teplotu v 
plasmě, což může vést k účinnějšímu zapálení termonukleární fúze. 
   Termonukleární reaktor založený na tomto principu by pracoval v rychlém pulsním režimu, kdy do 
ohniska laserových paprsků by v rychlém sledu byly vrhány malé kapsle jaderného paliva (D+T) a 
synchronní spouštění laserů by v každé kapsli vyvolalo termonukleární fúzi. Zbývalo by vyřešit odvod 
uvolňované energie z reakčního prostoru (techniku chlazení).

 
Obr.1.3.7. Dva základní způsoby řízené termonukleární fúze. 

Vlevo: Zjednodušený princip inerciální fúze a průběh termonukleární mikro-exploze.  
Vpravo: Zjednodušené principiální schéma tokamaku.

♦ Magnetické uzavření vysokoteplotní plasmy,  
   které se provádí v tzv. tokamacích (obr.1.3.7 vpravo). Tokamak *) je tvořen toroidní pracovní komorou 
umístěnou v silném magnetickém poli uvnitř cívky navinuté kolem komory v toroidním uspořádání. 
Siločáry tohoto toroidálního magnetického pole směřují podél dlouhého obvodu toroidu. Celý tento 
toroidní systém je dále jakoby "navlečen" na feromagnetické jádro "transformátoru", jehož primární 
vinutí, navinuté na jádře v ose toroidního systému, je napájeno střídavým proudem. Jediný "závit 
sekundárního obvodu" tohoto transformátoru tvoří prstenec vysokoteplotního plasmatu uvnitř 
pracovní toroidní komory. Plasma má dobrou elektrickou vodivost, takže se v ní indukuje silný elektrický 
proud (u větších zařízení i několik miliónů ampér). Tento elektrický proud jednak způsobuje indukční 
ohřev plasmatu na velmi vysokou teplotu (cca 100 miliónů stupňů), jednak vytváří magnetické pole v 
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tzv. poloidálním směru se siločárami směřujícími podél kratšího obvodu trubice **). 
   Tato dvě navzájem kolmá magnetická pole - toroidální a poloidální - vytvářejí uvnitř toroidní komory 
pro plasmu jakousi "magnetickou nádobu" či past, v níž Lorentzovy síly působící na pohybující se 
elektricky nabité částečky plasmy (jádra D a T) drží vzniklou plasmu v ose toroidu a nedovolují okamžitý 
únik částeček tepelným pohybem ke stěnám komory. Po dobu pracovního cyklu se tak horká plasma 
udržuje v dostatečné vzdálenosti od stěn trubice (teplota stěn komory by neměla přesáhnout 1000°C). Je-
li tato doba magnetického udržení plasmy, zahřáté na dostatečně vysokou teplotu, dostatečně dlouhá 
vzhledem k její hustotě, mohou v komoře tokamaku vzniknout podmínky pro uskutečnění jaderné fúze 
jader D a T. 
*) Slovo "tokamak" vzniklo jako zkratka názvu "toroidalnaja kamera s magnitnimi katuškami". Zařízení bylo vyvinuto již v 
r.1951 týmem pod vedením A.O.Lavrentěva, A.D.Sacharova, I.E.Tamma a L.I.Arcimoviče v Kurčatovových jaderných 
laboratořích v SSSR. 
**) Samostatnou variantou tokamaků jsou tzv. stellarátory (stellar generator - "hvězdný generátor", vyvinutý L.Spitzerem 
v USA), v nichž se všechny složky magnetického pole vytvářejí složitě konfigurovanými vnějšími cívkami. 
   Tokamak pracuje v cyklickém pulsním režimu. Na počátku cyklu se do evakuované toroidní komory 
napustí ionizovaný plyn D+T o hustotě cca 1015-18 částic/cm3. Pak se přivede střídavý proud do 
primárního vinutí a indukovaným proudem mnoha tisíc až milión ampérů se plasma zahřeje na cca 
108stupňů (kromě indukčního ohřevu se používá i dodatečný elektromagnetický vysokofrekvenční 
ohřev). Po proběhnutí termonukleární reakce se odčerpají částice zbylé po reakci (hélium, zbylé D a T, 
nečistoty vzniklé působením plasmy na stěny trubice) a zařízení je připravené k dalšímu cyklu.  
   Část uvolněné energie zahřívá stěny trubice (odvádí se chladivem), většina je odnášena 
vysokoenergetickými neutrony, které nejsou zachycovány magnetickým polem ani stěnou trubice, ale až 
obálkou reaktoru (blanketem) z materiálu obsahující berylium, chlazeného vodou. Místo berylia se zde 
perspektivním jeví použití lithia 6Li, které by nebylo pouze absorbátorem neutronů, ale absorbcí 
neutronů by se lithium měnilo na tritium (jak bylo výše diskutováno), čímž by bylo možné v uzavřeném 
okruhu získávat neobtížněji dosažitelnou (a navíc radioaktivní) složku paliva - tritium Tş3H1.

   Dosud největším pracujícím tokamakem je zařízení JET (Joint European Torus), vybudované ve 
spolupráci několika evropských zemí v Abingdonu ve Velké Británii, s hlavním poloměrem toroidní 
trubice 2,96 m.  
Pozn.: U nás v Ústavu fyziky plasmatu akademie věd pracuje malý experimentální tokamak CASTOR (zkratka Czechoslovak 
Academy of Sciences TORus; byl vyroben ve spolupráci s odborníky ze SSSR) o poloměru trubice 40 cm. 
   V současné době je připravován projekt nového podstatně většího a dokonalejšího tokamaku ITER 
(International Thermonuclear Experimental Reactor *), ve spolupráci Evropské unie a několika 
ekonomicky nejsilnějších států světa, který bude mít více než dvojnásobný průměr toriodní komory (6,2 
m) a všechny elektromagnety budou supravodivé. Tento termonukleární reaktor bude již mít kladný 
energetický výtěžek - bude schopen uvolňovat větší energii, než je energie dodaná. Bude zde též řešena 
technologie výroby tritia z lithia (reakcí s fúzními neutrony, jak bylo výše uvedeno) v uzavřeném cyklu. 
*) Jeden z latinských významů slova iter je cesta - věříme, že to bude ta správná cesta pro technologické zvládnutí 
termojaderné energie...

Obtíže a perspektivy termonukleární fúze 
V 50.-70. letech, kdy se dosahovalo řady úspěchů při zdokonalování tokamaků *), vládl všeobecný 
optimismus. Většina jaderných fyziků byla přesvědčena, že termonukleární fúze bude úspěšně zvládnuta 
a technicky využívána do konce 20.století. Další experimenty, při snaze o delší udržení dostatečně horké a 
husté plasmy pro termonukleární fúzi, však začaly narážet na závažné obtíže. 
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   Jedním z hlavních problémů je nestabilita plasmy - její kmitání a turbulence, vedoucí k příliš vysoké 
difuzi tepla v plasmě a tím k velkým energetickým ztrátám, zkracujícím dobu udržení tepelné energie 
uvnitř plasmy. 
*) Pro úspěšný průběh a využití termonukleární fúze musejí být splněna určitá značně náročná kritéria na hustotu 
plasmy, její teplotu a dobu udržení dostatečné teploty, aby došlo k zapálení fúze a po dobu fungování reakce nebyla 
existence horké plasmy závislá na vnějším ohřevu; to je základním předpokladem pro fúzní reaktor s kladným 
energetickým výtěžkem (první kritéria tohoto druhu vytyčil již v r.1955 J.D.Lawson). Např. při teplotě plasmy výrazně nižší 
než cca 108°K by byla příliš nízká četnost fúzních reakcí, při vyšších teplotách výrazně narůstají energetické ztráty z plasmy. 
Pro chod reakce je důležitý součin hustoty plasmy, její teploty a doby udržení této teploty a hustoty. 
   Dobu udržení tepelné energie uvnitř plasmy lze zvýšit v zásadě dvěma způsoby:

�●     Vytvořením silnější "magnetické pasti", ve které bude plasma lépe uvězněna. Intenzitou 
magnetického pole je rovněž dána dosažitelná hustota plasmy při dané teplotě. V současné době 
jsou reálně dosažitelná magnetická pole o mag. indukci 4-5 Tesla.

�●     Zvětšením objemu plasmy - doba difuze částic je úměrná druhé mocnině překonané vzdálenosti. 
Tohoto můžeme dosáhnout zvětšováním velikosti tokamaku (ITER bude zhruba 2-krát větší než 
JET).

   Další technické problémy, které se mohou postavit do cesty energetickému využití termonukleární fúze, 
mohou být spojeny s tepelným a radiačním namáháním stěn toroidní trubice tokamaku, jejím chlazením 
a přenosem uvolňovaného tepla do elektrického generátoru (bez páry to bohužel asi nepůjde...). 
   K řešení řady problémů přispěly již experimenty na dřívějších tokamacích, především na JET. Mnoho se 
očekává od připravovaného projektu ITER, který by snad mohl být dokončen kolem r.2020 a 
experimentální stádium by mohlo trvat min. 20 let. Nedojde-li tedy k nějakému šťastnému obratu 
(nalezení nových výhodných technických řešení), lze začátek energetického využívání termonukleární 
fúze očekávat v nejlepším případě až v druhé polovině 21.století. 
Pozn.: Druhá alternativní cesta, inerciální fúze, je zatím v ještě ranějším stádiu rozpracovanosti než tokamaky. A k 
možnostem "studené" (katalyzované) fúze se prakticky všichni odborníci stavějí naprosto skepticky.

Termonukleární reakce ve hvězdách 
To, oč se zatím marně pokoušíme v našich laboratořích, probíhá v kolosálních měřítcích již miliardy let v přírodě. Podle 
poznatků současné astrofyziky je každá hvězda, včetně našeho Slunce, obrovským termonukleárním reaktorem 
udržovaným pohromadě vlastní gravitací - gravitační působení snažící se smršťovat hvězdu je vyváženo tlakem 
způsobeným ohřevem a zářením při termonukleárních reakcích probíhajících v nitru hvězdy. Gravitace je též síla, která po 
dlouhou dobu (několik miliónů až několik miliard let!) udržuje rovnovážný chod termonukleární reakce: pokud se reakce 
začne zpomalovat a sníží se tlak, gravitace poněkud stlačí nitro hvězdy, tlak a teplota se zvýší a reakce se rozběhne rychleji; 
pokud se reakce začne naopak příliš zrychlovat, vzroste tlak a proti gravitaci se jádro hvězdy poněkud rozepne, čímž se 
tlak a teplota sníží a intenzita jaderného slučování poklesne. Dokonalá regulační schopnost gravitace pro termonukleární 
reakce hvězd selhává až v závěrečných stádiích evoluce hvězdy, kdy základní "palivo" (vodík, hélium a další lehčí prvky) je 
v nitru hvězdy již spotřebováno, rovnováha je porušena, dochází k oscilacím a u hmotných hvězd posléze již nic nemůže 
zabránit katastrofálnímu gravitačnímu zhroucení do neutronové hvězdy nebo dokonce černé díry, za mohutného 
výbuchu supernovy - viz kniha "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", kapitola 4. "Černé díry".

Možnosti získávání energie z hmoty 
Na závěr této kapitoly o jaderných reakcích a možnostech jejich energetického využití si zhruba 
porovnáme účinnosti jednotlivých způsobů získávání energie z hmoty. Tuto účinnost můžeme porovnat 
s ideální situací přeměny veškeré hmoty m na energii podle Einsteinova vztahu E = m.c2, které přiřadíme 
účinnost 100%. Základní způsoby získávání energie z hmoty budou z tohoto hlediska vypadat přibližně 
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takto (číselné hodnoty jsou zaokrouhleny): 

chemické reakce 
(hoření)

štěpení 
těžkých jader

syntéza 
lehkých jader

gravitace 
(rotující černá 

díra)

anihilace 
elektronů a 
pozitronů

0,000 000 01 % 0,1 % 1 % max. 42 % 100 %

Dosud jsou prakticky využívány jen první dvě položky v tabulce, jaderná syntéza bude snad využívána v 
relativně brzké době (řádově několik desetiletí). Na využití relativistické gravitační energie hmoty 
kolabující do černé díry, která je mohutným zdrojem energie v kvasarech, není naděje v dohledné 
budoucnosti (viz §4.8 "Astrofyzikální význam černých děr" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
Totéž pravděpodobně platí i o poslední položce - anihilaci (viz příslušnou diskusi v pasáži "Antičástice - 
antiatomy - antihmota - antisvěty" v §1.5 "Elementární částice").

1.2. Radioaktivita  1.4. Radionuklidy

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

1. Jaderná a radiační fyzika 
1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda 

1.1. Atomy a atomová jádra 
1.2. Radioaktivita 

1.3. Jaderné reakce 
1.4. Radionuklidy 

1.5. Elementární částice 
1.6. Ionizující záření

1.4. Radionuklidy 
V této kapitole si přiblížíme vznik a vlastnosti nejdůležitějších radionuklidů - radionuklidů 
důležitých buď z hlediska fyzikálního či obecně přírodovědeckého, nebo radionuklidů používaných 
v různých oblastech vědy a techniky včetně medicíny, v průmyslových aplikacích, 
radionuklidů vyskytujících se v životním prostředí a pod.

Přírodní radionuklidy 
Kromě stabilních chemických prvků se v přírodním prostředí vyskytují ve velmi nízkých koncentracích 
i prvky radioaktivní přírodního původu. Tyto přírodní radionuklidy můžeme rozdělit do tří kategorií 
podle svého původu a vzniku:

■     Primární radionuklidy (původní, fosilní)  
Jsou to radionuklidy, které vznikaly spolu s ostatními (stabilními) jádry při kosmické 
nukleogenezi termonukleárními reakcemi v nitrech hvězd ( jak bylo zmíněno v odstavci 
"Kosmická alchymie"), které pak vybuchly jako supernovy a obohatily o tyto prvky zárodečný oblak, 
z něhož vzniklo naše Slunce a sluneční soustava. Součástí Země se tak staly již při formování 
Sluneční soustavy před cca 4-5 miliardami let. Do dnešní doby se ovšem zachovaly pouze ty 
radionuklidy, které mají velmi dlouhý poločas rozpadu - větší než cca 108roků. 
Pozn.:   Tyto primární radionuklidy mají m.j. geologický význam. Teplo uvolňované radioaktivním rozpadem 
přírodních radionuklidů, uranu 235,238U, thoria 232Th a draslíku 40K, je patrně důležitým zdrojem geotermální 
energie, zahřívající nitro Země. 
  Nejrozšířenějším primárním radionuklidem je draslík 40K, jehož průměrný obsah v zemské kůře je asi 
3.10-3 %. Draslík 40 se s poločasem T1/2 = 1,26.109roků rozpadá beta-rozpadem na argon 40Ar (89%) a 
K-záchytem na vápník 40Ca (11%); oba tyto isotopy jsou stabilní, další rozpad již nepokračuje. 
  Dalším přírodním primárním radionuklidem je thorium 232Th (koncentrace v zemské kůře cca 8-12.10-

6), které se s poločasem T1/2 = 1,39.1010roků rozpadá alfa-rozpadem postupně na řadu radionuklidů 
tzv. thoriové řady (obr.1.4.1 vlevo). 
  Nejvýznamnějšími přírodními radionuklidy tohoto primárního původu v zemské kůře jsou však uran 
238U (průměrná koncentrace v zemské kůře cca 2-4.10-6, T1/2 = 4,51.109roků), a uran 235U 
(koncentrace cca ....10-6, T1/2 = 7,1.108roků). Oba tyto izotopy uranu se alfa-rozpadem přeměňují 
postupně na řadu radionuklidů obou uranových rozpadových řad (obr.1.4.1). 
Pozn.: Bezvýznamné z radiačního hlediska jsou některé isotopy s extrémně dlouhým poločasem rozpadu (pohybujícím 
se většinou mezi 1014 až 1018 let), jejichž radioaktivita není často ani bezpečně prokázána - např. 48Ca, 64,70Zn, 76Ge, 
82Se, 92,100Mo, 116Cd, 124Sn, 123Sb, 136,142Ce, 144,145,150Nd, 147-149Sm, 152Gd, 156Dy, 165Ho, 180,182,183,186W, 192Os, 
190,192,198Pt, 196Hg, 209Bi.
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Obr.1.4.1. Přírodní rozpadové řady thoria 232Th a uranu 235U a 238U.  
Omluva:...obrázek je nedokončen! -přijdou doplnit poločasy, energie + grafická úprava......

■     Druhotné radionuklidy - rozpadové produkty primárních radionuklidů  
Rozpadem těžkých primárních radionuklidů průběžně vzniká celá řada druhotných radionuklidů. 
Přírodní radionuklidy 232Th, 238U a 235U se rozpadají (alfa a později i beta rozpadem) na jádra, která jsou 
také radioaktivní, stejně jako jejich další a další rozpadové produkty. Říkáme, že tyto radionuklidy 
vytvářejí radioaktivní rozpadové řady, kde jednotlivé dceřinné produkty vykazují alfa i beta 
radioaktivitu a excitovaná jádra emitují záření gama. 
  V terminologii pasáže "Stabilita a nestabilita jader" kap.1.2 "Radioaktivita" těžké nuklidy thoria a uranu "skákají" 
dolů po energetických stupních a "valí" se do údolí stability, až dosáhnou rovnovážné konfigurace olova či vizmutu. 
Radioaktivní rozpadové řady 
V přírodě existují tři radioaktivní rozpadové řady (obr.1.4.1): rozpadová řada thoria 232Th, rozpadová 
řada uranu 238U a rozpadová řada uranu 235U (tento druh uranu se ve starší literatuře někdy 
nazýval aktinouran a rozpadová řada aktiniová). Uměle lze získat rozpadovou řadu neptuniovou 
237Np.Tyto rozpadové řady těžkých jader jsou si do určité míry podobné:  
♦ Primární mateřské nuklidy mají velmi dlouhé poločasy rozpadu - miliony až miliardy let. 
♦ Rozpadové řady tvoří isotopy těžkých prvků vykazující většinou radioaktivitu α (menší část i β).  
♦ Nukleonová (hmotnostní) čísla členů řady odpovídají vzorcům (n je celé číslo): 4.n pro thoriovou řadu, 
4.n+1 pro neptuniovou řadu, 4.n+2 pro uranovou řadu 238U a 4.n+3 pro řadu 235U (aktiniovou). Je 
to způsobeno tím, že α-rozpad snižuje nukleonové číslo o 4 (β-rozpad je nemění). Z této zákonitosti 
plyne, že existují právě 4 základní nezávislé rozpadové řady. 
♦ Zhruba v polovině řady se vyskytují isotopy plynného radonu (dříve zvaného emanace).  
♦ Některé dceřinné nuklidy (jako je 211,212,213Bi a 227Ac) se rozpadají buď α nebo β rozpadem, což vede 
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k větvení rozpadového řetězce. Za rozpadem β zde pak následuje rozpad α a za rozpadem α 
naopak rozpad β, takže obě větve se zase spojují. 
♦ Přírodní rozpadové řady končí stabilními isotopy olova, neptuniová řada vizmutem. 
  Přírodní rozpadové řady jsou podrobně rozvedeny na obr.1.4.1, sumárně se dají zapsat takto:  
232Th → 6 α + 4 β + 208Pb ; 238U → 8 α + 6 β + 206Pb ; 235U → 7 α + 4 β + 207Pb ; 237Np → 7 α + 4 β + 209Bi.  
Podrobnosti rozpadů jednotlivých radionuklidů v rozpadových řadách jsou značně složité a do obr.1.4.1 se 
vůbec nevejdou. Některé nuklidy rozpadových řad jsou čistými zářiči α (např. 232Th, 238U, 216Po, ......) nebo β (např. 
228Ra, 206Tl, ........), většina jader se však rozpadá na excitované hladiny dceřinných jader a vyzařují i záření γ (jsou to 
např. 228Ac, 214Pb, 214,212Bi, 210Tl, ......a další, u některých je však γ zastoupeno slabě, např. u 222Rn, 239Pu, ...). 
Rozpadové řady transuranů 
Analogické navazující rozpadové řady jsou i u uměle vyrobených transuranů. Např. 241Am → α + 237Np → 7 α + 4 β + 
209Bi - neptuniová rozpadová řada; 239Pu → α + 235U → 7 α + 4 β + 207Pb - 235U-aktiniová rozpadová řada; 252Cf → α 
+ 248Cm → α + 244Pu → α + 240U → β + 240Np → β + 240Pu → α + 236U → α + 232Th → 6 α + 4 β + 208Pb - 
thoriová rozpadová řada. U těžkých transuranů k tomu ještě přistupuje spontánní štěpení jader.

■     Kosmogenní radionuklidy 
Jsou to přírodní radionuklidy, které průběžně vznikají jadernými reakcemi při 
průchodu vysokoenergetického kosmického záření (jeho sekundární složky) zemskou atmosférou. 
Patří sem především radiouhlík 14C a tritium 3H, ve velmi malých množstvích vznikají i některé 
další kosmogenní radionuklidy - např. 7,10Be, 32P, 35S, 36Cl. Mechanismus vzniku 
kosmogenních radionuklidů je nastíněn v §1.6, část "Kosmické záření", obr.1.6.7.

Výroba umělých radionuklidů 
Pro potřeby současné vědy a techniky, průmyslu a zdravotnictví, zdaleka nevystačíme s těmi 
několika radionuklidy přírodního původu (přírodní radionuklidy uran 235 a 238 jsou však základem 
štěpných atomových reaktorů a na nich založené jaderné energetiky). Musíme tedy radionuklidy vyrábět uměle.

 
Obr.1.4.2. Ostřelováním terčíkového jádra A urychlenou elementární částicí vzniká jadernou reakcí výsledné jádro B.

Abychom ze stabilního jádra vyrobili jádro radioaktivní, je nutno změnit počet protonů či neutronů 
tak, aby byla porušena rovnovážná konfigurace. Jak bylo rozebíráno v předchozím §1.3 "Jaderné 
reakce", dosáhneme toho podle obr.1.4.2 ostřelováním výchozího terčíkového jádra A 
vhodnými částicemi - protony či neutrony (popř. i alfa-částicemi, deuterony, ojediněle těžšími ionty), 
které vstupují do jádra a vyvolávají tam příslušné změny - jaderné reakce; vzniká výsledné jádro 
B (většinou v excitovaném stavu B´, po vyzáření záření gama pak v základním stavu), které je 
často radioaktivní. 
  Ozařujeme-li tedy terčík obsahující N atomů výchozího ozařovaného prvku (jader A) svazkem 
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částic (protonů či jiných nabitých částic z cyklotronu, nebo neutronů z jaderného reaktoru) o intenzitě 
I [počet částic/cm2/sec.], budou se v terčíku postupně hromadit atomy výsledného radionuklidu (B). 
Za dobu ozařování t bude aktivita A(t) požadovaného radionuklidu v terčíku přibližně dána 
produkční rovnicí 
                         A(t)   =   I . N . σ . (1 − e−λ.t)   , 
kde σ [cm2] je účinný průřez dané jaderné reakce a λ [s-1] je rozpadová konstanta vznikajícího 
radionuklidu (s poločasem rozpadu souvisí vztahem λ = 0,693/T1/2). Množství vyrobené aktivity je 

tedy přímo úměrné intenzitě ozařujícího svazku, množství terčíkové látky a účinnému průřezu reakce 
*). Zpočátku je toto množství přibližně úměrné i ozařovací době t, avšak vlivem radioaktivního 
rozpadu vznikajícího radionuklidu, vyjádřeného saturačním faktorem (1 - e−λt), se přírustek 
počtu vznikajících jader postupně zpomaluje a po cca 5-6 poločasech výsledného radionuklidu B je 
již dosaženo stavu nasycení (cca 98%), rychlost produkce a rozpadu se vyrovnává, aktivita dále 
neroste. Výsledná aktivita vyrobeného radionuklidu B je pak A = I.N.σ. 
*) Tyto zákonitosti platí za zjednodušených předpokladů homogenního a časově konstantního svazku záření a 
tenkého terčíku obsahujícího mnohonásobně větší počet výchozích atomů (A) než je počet vznikajících jader (B). 
Úprava ozařovaného materiálu v terčíku 
Základem pro výrobu pořadovaného radionuklidu je: 
♦  Volba vhodné jaderné reakce 
- druhu ostřelujících částic a jejich energie, což implikuje i požadované ozařovací zařízení (reaktor, cyklotron) a 
jeho vlastnosti. 
♦  Výběr vhodného terčíku 
- ozařovaného nuklidu, jeho chemické formy a provedení. Ozařovaný materiál v terčíku může být v pevném skupenství 
(vč. práškových amorfních materiálů), kapalném i plynném skupenství. Často je vhodné izotopové 
obohacení ozařovaných materiálů v terčíku - zvyšuje to výtěžnost reakce a usnadňuje následnou radiochemickou separaci. 
  Po ozáření je v terčíkovém materiálu obsažen nejen požadovaný radionuklid (aspoň nikdy ne ve 100% koncentraci), 
ale řada dalších atomů a příp. dalších radionuklidů vzniklých jinými ("parazitními") reakcemi. Zpravidla je proto 
ozářený materiál nutné podrobit náročné proceduře radiochemické separace.

 
Obr.1.4.3. Výroba radioisotopů ozařováním terčíkových jader v reaktoru a cyklotronu.

Výroba radionuklidů v reaktoru 
Nejsnadnější je ozařování jader neutrony - jelikož neutron nemá elektrický náboj, nepůsobí 
elektrické odpudivé síly a i pomalý neutron ochotně vstupuje do jádra. Nejobvyklejší reakcí je zde 
prostý neutronový záchyt (n, γ): NAZ + no → N+1BZ + γ ∗), mohou však nastávat i reakce typu (n,p), (n, 
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α). Ozařováním neutrony obecně vznikají jádra s přebytkem neutronů, které vykazují radioaktivitu 

b-. Intenzívním zdrojem neutronů je jaderný reaktor, takže tyto β−-radionuklidy se vyrábějí 
ozařováním vhodného terčíkového materiálu v ozařovací komůrce reaktoru - obr.1.4.3 vlevo. 
Některé reakce výroby radionuklidů ozařováním neutrony jsou např.: 6Li(n,α)3H, 14N(n,p)14C, 32S(n,p)
32P, 98Mo(n,γ)99Mo, .... 
*) Pozn.: Záchytu neutronů za vzniku radioaktivních jader se vyžívá i ve velmi citlivé metodě analýzy chemického 
složení látek - neutronové aktivační analýze. Ozářením zkoumaného vzorku neutrony dochází ke vzniku radionuklidů 
(k "aktivaci"), načež spektrometrickou analýzou energií emitovaného záření (především γ) aktivovaného vzorku lze 
stanovit příslušný radionuklid a zpětně i jemu odpovídající (neaktivní) výchozí nuklid, s použitím kalibrace též jeho 
obsah ve zkoumaném materiálu. Metoda je podrobněji popsána v kap.3 "Aplikace ionizujícího záření", §3.4, 
pasáž "Neutronová aktivační analýza". 
  Další často používanou metodou výroby radionuklidů v jaderném reaktoru je ozařování uranu 
235U neutrony, což vyvolá štěpení jader uranu na menší jádra, která jsou radioaktivní, např.: 
235U + n → 236U →  131J + 102Y + 3n 
                         → 137Cs + 97Y + 2n 
                         → 133Xe + 101Sr + 2n 
                         → 99Mo + 135Sn + 2n 
                         → 155Sm + 78Zn + 3n 
                    ......... a další radionuklidy.  
Z těchto štěpných produktů se pak izolují potřebné radionuklidy (např. 131J, 99Mo, 133Xe a další) 
pomocí radiochemických metod. Jelikož těžká jádra uranu mají podstatně větší procentuální 
zastoupení neutronů než středně težká jádra vzniklá jejich rozštěpením, mají tyto radionuklidy 
přebytek neutronů a vykazují radioaktivitu β−. 
  Nyní již méně časo používaným způsobem výroby radionuklidů je jejich chemická separace ze štěpných produktů 
uranu jako paliva v reaktoru. V atomovém reaktoru se jádra uranu 235U (popř. 238U) po vstupu neutronů rozštěpí na 
dvě jádra, chemicky spadající do prostřední části Mendělejevovy periodické tabulky, která jsou většinou 
radioaktivní. Nejčastějšími takto vzniklými jádry jsou např. 131J, 137Cs, 90Sr, .... Vyhořelé palivové články z 
reaktoru obsahují velké množství těchto radionuklidů (řádově TBq). Je však značně obtížné radiochemicky 
izolovat jednotlivé radionuklidy z této různorodé směsi tak, aby získaný radionuklid neobsahoval stopy 
ostatních radionuklidů - aby měl vyhovující radionuklidovou čistotu, nebyl kontaminován.

Výroba radionuklidů v urychlovači 
Pro výrobu pozitronových β+-radionuklidů je naopak potřeba do jádra dodat protony. K tomu, 
aby proton p+ vstoupil do jádra, musí být urychlen na vysokou energii řádově stovky keV až 
několika MeV, aby svou kinetickou energií překonal odpudivou elektrickou Coulombovskou sílu 
kladně nabitého jádra. Nejčastějšími urychlovači protomů jsou cyklotrony, které 
elektromagnetickými silami urychlují protony během mnoha oběhů po kruhové dráze 
(udržované magnetickým polem) na vysoké energie. Protonový svazek je pak magnetickým 
polem vyveden z kruhové dráhy a dopadá na vhodný terčíkový materiál - obr.1.4.3 vpravo. Podle 
energie protonů může probíhat řada reakcí. Nejjednodušší z nich je radiační záchyt protonu (p, γ): NAZ + p
+ → N+1BZ+1 + γ, nastávají však i reakce typu (p, p), (p, n), (p, d), (p, α). 

  Za účelem jaderné reakce a transmutace lze jádra ozařovat kromě protonů i jinými rychlými 
nabitými částicemi: deuterony d - dochází především k reakcím (d, n), (d, p), a-částicemi - nastávají 
reakce (α, p), (α, n)*), popř. i těžšími jádry či ionty. 
  Jádra s přebytkem protonů jsou většinou β+-radioaktivní nebo se rozpadají elektronovým 
záchytem; podle způsobu své výroby se někdy označují jako cyklotronové radionuklidy. Některé 
reakce výroby radionuklidů ozařováním protony jsou např.: 18O(p,n)18F, 13C(p,n)13N, 11B(p,n)
11C, .....; deuterony např. 10B(d,n)11C, 56Fe(d,n)57Co,......., . 
*) Pozn: Jaderných reakcí (α, n) se využívá též jako zdroje neutronů. Pro tento účel nepotřebujeme mít jádra 
hélia urychlené uměle, ale vystačíme s vhodnými a-radionuklidy, které homogenně smísíme s vhodným 
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terčíkovým materiálem - některými lehkými prvky, které dávají velký výtěžek neutronů v reakci (α, n). Nejvhodnější 
je berylium v reakci 9Be(α, n)12C, které smícháme s vhodným α-zářičem - používá se např. 210Po, 226Ra, 239Pu, 241Am. 
Tyto směsi se hermeticky uzavírají či zatavují do kovových nebo skleněných nádobek a slouží jako přenosné 
laboratorní zdroje neutronů, tzv. neutronové generátory, používané např. při neutronové aktivační analýze.

Sekundární radionuklidy z rozpadových produktů. Radionuklidové generátory. 
Některé radionuklidy se přeměňují na dceřinná jádra, která nejsou stabilní, ale jsou opět radioaktivní 
- jedná se o sekundární radioisotopy. Získávání těchto sekundárních radionuklidů z 
rozpadových produktů jiných radionuklidů může být efektivním způsobem jejich "výroby". 
  Obzvláštní důležitost má tato metoda u krátkodobých radionuklidů, které vznikají jako dceřinná 
jádra radionuklidů s podstatně delším poločasem rozpadu. Příslušný mateřský radioisotop, 
připravený ozářením na urychlovači nebo reaktoru, lze bez obtíží dopravit do vzdálené laboratoře, kde 
z něj lze průběžně separovat dceřinný krátkodobý radionuklid, který je tak k dispozici po značně 
delší dobu (danou poločasem rozpadu mateřského radionuklidu). Zařízení, které umožňuje 
opakovaně separovat krátkodobý radionuklid vznikají rozpadem jiného dlouhodobějšího radionuklidu, 
se nazývá radionuklidový generátor. 
  Typickým příkladem radionuklidového generátoru je molybden-techneciový generátor, kde 
beta-rozpadem molybdenu 99Mo (T1/2=66hod.) vzniká metastabilní technecium 99mTc (T1/2=6hodin), 
které je čistým zářičem gama (Eγ=140keV) a má široké uplatnění ve scintigrafii v nukleární medicíně - 
viz kapitola 4 "Radionuklidová scintigrafie". 

Rozpadová schémata radionuklidů 
Pro přehledné a komplexní znázornění různých druhů radioaktivních přeměn u konkrétních 
atomových jader se používají tzv. rozpadová schémata (obr.1.4.4). Mateřská a dceřinná jádra se na 
těchto schématech znázorňují pomocí vodorovných čárek (představujících energetické hladiny 
jader), jejichž pozice ve schématu je určena takto: na vodorovné ose je protonové číslo Z, poloha 
ve vertikálním směru je dána energií jádra E *). Základní energetický stav každého jádra je 
vyznačen tlustou čárou, excitované stavy jádra tenkými čárkami (s údaji o energii a příp. 
dalších charakteristikách) v patřičné vertikální výšce nad základním stavem. Metastabilní 
energetické hladiny se vyznačují o něco tučnějšími čárkami s údajem o době života (poločasu) 
tohoto metastabilního excitovaného stavu. Radioaktivní přeměna jader je znázorněna šikmou 
šipkou spojující mateřské a dceřinné jádro v jeho příslušné energetické hladině, která se u daného 
procesu realizuje; u této šipky je uveden typ přeměny (α, β, ΕC) a příslušná energie kvanta 
záření. Deexcitace vzbuzených hladin, tj. přechody γ, jsou vyznačeny kolmými šipkami spojujícími 
vyšší hladiny s příslušnými výslednými nižšími hladinami (příp. se základním stavem). U základních 
stavů jader je uveden poločas rozpadu, pro speciální účely popř. i další charakteristity (např. spin). 
*) Při praktickém kreslení rozpadových schémat se přesné proporce hodnot energií a protonových čísel většinou 
striktně nedodržují, dodržují se jen příslušné relace - stavy s vyšší energií jsou zakresleny více nahoře, jádra s 
větším protonovým číslem Z jsou více vpravo od jader s menším Z. 
Na obr.1.4.4 jsou znázorněna některá nejjednodušší typická rozpadová schémata :
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Obr.1.4.4. Nejjednodušší typická rozpadová schémata radionuklidů α, β+, β− a β−+ γ.

Úplně vlevo je to čistý rozpad α (podle obr.1.2.2 v §1.2), kde se mateřské jádro NAZ rozpadá na 

základní stav dceřinného jádra N-4BZ-2 o nižší energii; jádro B je posunuto doleva o dvě místa, jak 

to odpovídá protonovému číslu Z-2 a dolů podle energetického rozdílu. U šipky znázorňující 
vlastní přeměnu se uvádí typ přeměny (zde alfa) a příslušná energie kvanta emitovaného záření.  
Hned vedle je rozpadové schéma čisté radioaktivty β+ (NAZ → NBZ-1 + e+ + ν), kde dceřinné jádro B je 

vůči mateřskému jádru A posunuto o jedno místo doleva, což odpovídá snížení protonového čísla o 1. 
  Dále je na obr.1.4.4 rozpadové schéma čisté radioaktivity β− (NAZ → NBZ+1 + e− + ν´, podle obr.1.2.3 v 

§1.2), kde se mateřské jádro A rozpadá na základní stav dceřinného jádra B, posunutého o jedno 
místo doprava. 
  Pro jednoduchost jsme zde zatím odhlédli od skutečnosti, že čistý rozpad α či β na základní 
hladinu dceřinného jádra se vyskytuje jen v menším procentu případů; většinou vzniká dceřinné jádro 
v excitovaném stavu. Poslední rozpadové schéma na obrázku vpravo představuje opět radioaktivitu 
β, avšak konkrétního jádra 137Cs, které se s poločasem T1/2=30 let rozpadá na dceřinné jádro 137Ba. 
Na základní stav baria jde jen asi 6,5% případů, zatímco celých 93,5% případů jde na excitovaný stav 
jádra 137Ba o energii 662keV, znázorněný vodorovnou čárkou. Svislou šipkou směrem dolů je 
znázorněna deexcitace tohoto vzbuzeného stavu za vyzáření fotonu záření γ o této energii 662keV. 
  Rozpadová schémata některých radionuklidů jsou značně složitá, s řadou kaskádových 
rozpadů korpuskulárních a množstvím excitovaných energetických hladin, mezi nimiž nastávají 
izomerní přechody doprovázené kvanty záření gama. Tomu odpovídají i složitá spektra 
takových radionuklidů. Spektrometrická analýza tohoto záření je pak jednou z hlavních metod 
poznávání struktury nuklidů.

Některé nejdůležitější radionuklidy 
Z velkého množství radionuklidů (nyní je jich známo více než 1400), z nichž některé se vyskytují v 
přírodě, většina je však vyráběna uměle, má význam a praktické uplatnění jen necelá desetina. Zde 
se stručně seznámíme s některými radioisotopy obzvlášť zajímavými či důležitými pro praktické 
aplikace. Několik nejzákladnějších si vyjmenujeme zvlášť, další častěji používané radionuklidy 
jsou uvedeny níže v tabulce. 
    Pomineme-li volný neutron (který je β-radioaktivní no→p++e−+ν´ s poločasem ≈13min.), je 
nejlehčím radionuklidem tritium 3H , což je čistý beta-zářič s poločasem rozpadu 12,3roku. V přírodě 
se vyskytuje jako kosmogenní radionuklid, uměle se vyrábí pro řadu aplikací v biologii a medicíně. 
  Z dalších lehkých radionuklidů je velmi důležitý zvláště uhlík 14C, což je rovněž čistý beta-zářič 
s poločasem rozpadu 5730let. V přírodě se vyskytuje jako kosmogenní radionuklid (je na něm 
založena radikarbonová metoda určování stáří archeologických předmětů) a podobně jako tritium 
se vyrábí uměle pro mnohé aplikace, zvláště biologické (např. stopovací metody). 
    Hlavním faktorem, rozhodujícím o významu a použití radionuklidů, je poločas rozpadu. Naprostá 
většina významných radionuklidů, majících uplatnění ve vědě a technice či průmyslu, mají 
dostatečně dlouhý poločas rozpadu - měsíce, roky, desítky let i více, což umožňuje jejich 
dlouhodobé používání především ve formě uzavřených zářičů. Výjimkou jsou některé 
krátkodobé radionuklidy používané v nukleární medicíně, které díky svým chemickým 
a farmakokinetickým vlastnostem nacházejí uplatnění v radionuklidové diagnostice či terapii ve 
formě otevřených zářičů - značených radiofarmak, aplikovaných přímo do organismu 
(většinou intravenózně či perorálně, viz kap.4 "Scintigrafie"). Zde může být krátký poločas 
rozpadu naopak výhoda z hlediska radiační zátěže organismu. Několik těchto radioisotopů zde i v 
tabulce postupně uvedeme. 
    Z oblasti lehkých radionuklidů do této skupiny patří krátkodobé pozitronové radionuklidy: uhlík 
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11C (T1/2=20,4min.), dusík 13N (T1/2=10min.), kyslík 15O (T1/2=122sec.) a především fluor 18F 
(T1/2=110min.), který se ve formě 18F-deoxyglukózy vychytá a hromadí zvláště v nádorových tkáních, 
které se pak na základě koincidenční detece anihilačního záření gama 511keV zobrazují 
pomocí pozitronové emisní tomografie (viz §4.3). 
  Draslík 40K je všeobecně rozšířeným přírodním (primárním) radionuklidem s velice dlouhým 
poločasem rozpadu 1,26.109roků. 
Ze středně těžkých radionuklidů je široce využíván zvláště kobalt 60Co (T1/2=5,27let) jako zdroj 
tvrdého záření gama 1173+1332keV pro radioterapii, defektoskopii a další technické aplikace, někdy 
se používá i 57Co jako zdroj měkkého záření gama 122+136keV; oba tyto radionuklidy se též využívají 
jako etalonové zářiče. 
    Pro nukleární medicínu je vůbec nejdůležitějším radionuklidem metastabilní technecium 
99mTc (T1/2=6hodin), které je čistým zářičem gama (Eγ=140keV) a získává se beta-rozpadem 
molybdenu 99Mo (T1/2=66hod.) v tzv. generátoru. Techneciem značená radiofarmaka nacházejí 
široké uplatnění při statické i dynamické scintigrafii ledvin, jater, plic, srdce, mozku a dalších orgánů, 
jakož i v nádorové diagnostice. 
  Radiojód 131J (T1/2=8 dnů, β− s max. energií 606keV, hlavní energie γ 364keV) má v nukleární 
medicíně klíčový význam pro diagnostiku a terapii onemocnění štítné žlázy. Pro in 
vitro radioimunoanalýzu se pak používá radiojód 125J (T1/2=60 dnů, EC, X 27+31keV, γ 35keV). 
    Jedním z nejznámějších a nejpoužívanějších radionuklidů vůbec je cesium 137Cs (T1/2=30,17let). Je to 
β−+γ zářič s jedinou energií záření gama 662keV. Používá se jako hlavní etalon pro gama-
spektroskopii, dále k ozařování v radioterapii, v defektoskopii a v řadě měřících a technických aplikací. 
  Dalším těžším radionuklidem často využívaným jako gama-zářič je iridium 192Ir (T1/2=74,2dne, rozpadá 
se z 99,5% β−-rozpadem a z 4,5% elektronovým záchytem), které emituje řadu liní záření gama v 
rozmezí 296-1380keV s výraznými píky 316keV a 468keV. Používá se jako zdroj záření při γ defektoskopii 
a při brachyradioterapii. 
    Z těžkých jader uranové skupiny, které jsou všechny α-radioaktivní, jsou důležité zvláště 
následující přírodní (primární) radionuklidy : 
Thorium 232Th (T1/2=1,39.1010let) patří k nejrozšířenějším přírodním radionuklidům obsaženým 
v horninách zemské kůry (spolu s 40K). 
Uran 235U (T1/2=7,1.108let) je důležitým štěpným materiálem, při jehož štěpení v jaderných reaktorech 
se získává velké množství energie v jaderných elektrárnách; jaderné reaktory slouží též jako mohutný 
zdroj neutronů pro řadu aplikací jaderné fyziky a chemie. Podrobnosti viz §1.3 "jaderné reakce", část 
"Štěpení atomových jader". 
Uran 238U (T1/2=4,51.109let) je díky svému delšímu poločasu nejrozšířenějším druhem uranu v přírodě. 
Lze jej rovněž využít jako štěpný materiál, avšak ne přímo, ale přes plutonium, které v atomovém 
reaktoru vzniká z 238U pohlcením neutronu.  
Rozpadovými produkty těchto radionuklidů je řada dalších radioisotopů (tvoří tzv. rozpadové 
řady popsané výše, obr.1.4.1), z nichž nejdůležitější je radium 226Ra (T1/2=1602let), používané dříve např. 
v radioterapii. Rozpadem radia pak vzniká plynný radon 222Rn, významný z hlediska radioekologie - 
viz kap.5, §5.2 "Biologické účinky ionizujícího záření", pasáž "Zdroje ozáření ionizujícím zářením". 
    Z nejtěžších jader skupiny transuranů mají praktické uplatnění především tři radionuklidy: 
Plutonium 239Pu (T1/2=2,44.104let) je štěpným materiálem podobně jako uran 235U. 
Americium 241Am (T1/2=458let) je α+γ zářičem, často používaným jako etalon měkkého záření 
gama 59,6keV, jako zdroj α-částic např. v ionizačních požárních hlásičích, ve směsi s beryliem za 
využití reakce (α,n) jako laboratorní zdroj neutronů. 
Kalifornium 252Cf (T1/2=2,65roku) se kromě α (97%) rozpadá i spontánním štěpením (3%), při němž 
jsou vyzařovány neutrony - využívá se proto jako intenzívní neutronový zdroj, např. pro 
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neutronovou aktivační analýzu a pro neutronovou záchytovou radioterapii. Pozn.: Z hlediska 
produkce neutronů by byl snad ještě zajímavější isotop 254Cf, který se spontánním štěpením rozpadá dokonce v 
99% případů, jeho nevýhodou je však kratší poločas T1/2=60,5dne. 
  Transurany se radioaktivně rozpadají celými rozpadovými řadami (podobně jako uran a thorium - 
viz výše obr.1.4.1), kde jednotlivé dceřinné produkty vykazují alfa i beta radioaktivitu a excitovaná 
jádra emitují záření gama. Konečným produktem jsou stabilní isotopy olova nebo vizmutu.

Tabulka nejčastěji používaných radionuklidů

Radionuklid Poločas T1/2
Způsob 
rozpadu

Energie[keV] 
Eα nebo Eβmax

Energie[keV] 
gama Eγ

Nejčastější 
způsob výroby Použití

1n 0 13 min β− 782 - reaktor 235U, 
(α,n)

jaderná 
analýza

3H1 12,3 roku β− 18,6 - 6Li(n,α)3H biologie

14C6 5730 roků β− 156 - 14N(n,p)14C
biologie 
analýza

18F9 110 min. β+(97%) 

EC (3%)
633 511 (194%) 

(anihilace)
18O(p,n)18F

nukleární 
medicína

32P15 14,3 dne β− 1710 - 32S(n,p)32P
nukleární 
medicína

40K 19
1,26 . 109 

roků
β− (89%) 
EC (11%)

1314 1460 (11%) přírodní 
radionuklid  

51Cr 24 27,7 dne EC - 320 (9,8%) 50Cr(n,γ)51Cr
nukleární 
medicína

57Co27 271 dnů EC -

14 (9%) 
122 (86%) 
136 (11%) 

692 (0,15%)

56Fe(d,n)57Co 
56Fe(p,γ)57Co 

55Mn(α,2n)57Co

zdroj 
gama

58Co27 70,8 dne β+, EC -

511 (30%) 
810 (99%) 
865 (1,5%) 

1670 (0,6%)

55Mn(α,n)58Co
biologie, 
nukleární 
medicína

60Co27 5,271 roků β− 1480 1173 (100%) 
1332 (100%)

59Co(n,γ)60Co
zdroj 
gama

67Ga31 48 hod. EC -

93 (40%) 
184 (20%) 
300 (17%) 
393 (5%)

68Zn(p,2n)67Ga
nukleární 
medicína

68Ga31 68 min. β+(89%) 

EC (11%)
 511 (178%) 

(anihilace)
68Zn(p,n)68Ga

nukleární 
medicína

81Rb37  

ęęęę

4,6 hod. 
 

ęęę

EC 

 
ęęę

- 190 (66%) 
446 (19%) 

79Br(α,2n)81Rb 

generátor 
81mKr 

 
ęęę

81mKr36 13 sec. IT - 190 (67%) 81Rb→81mKr
scintigrafie 

plic
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90Sr38 28 let β− 546 - 235U(n,f)90Sr  

90Y39 64 hod. β− 2280 -
90Sr→90Y 
89Y(n,γ)90Y

nukleární 
medicína

99Mo42  

ęęęę

66 hod. 
 

ęęę

β− 

 
ęęę

436 (17%) 
1214 (83%)

140 (6%) 
181 (7%) 

740 (13%) 
778 (5%)

98Mo(n,γ)99Mo 
235U(n,f)99Mo 

generátor 
99mTc 

 
ęęę

99mTc 43 6 hod. IT - 140 (90%) 99Mo→99mTc scintigrafie

111In 49 2,8 dne EC - 171 (90%) 
245 (94%)

111Cd(p,n)111In
nukleární 
medicína

123I 53 13,2 hod. EC -

Kα 27 (71%) 

Kβ 31 (16%) 

159 (83%)

121Sb(α,2n)123I
nukleární 
medicína

125I 53 60 dní EC -

Kα 27 (112%) 

Kβ 31 (25%) 

35 (6,5%)

124Xe(n,γ)125Xe 
âEC 
125I

nukleární 
medicína 

(RIA)

131I 53 8,04 dne β− 334 (7,5%) 
606 (90%)

80 (2,5%) 
284 (6%) 

364 (81%) 
637 (7%) 
723 (2%)

130Te(n,γ)131Te 
235U(n,f)131Te 

β−(25min): 
131Te→131J

nukleární 
medicína

133Xe 54 5,3 dne β− 346

Kα 31 (39%) 

Kβ 35 (9%) 

81 (37%)

235U(n,f)133Xe
nukleární 
medicína

137Cs 53 30 roků β− 1176

Kα 32 (6%)   
Kβ 36 (1,5%) 

γ  662 (85%)

235U(n,f)137Cs
zdroj 
gama

       

       

       

       

       

192Ir 77 74,2 dne β−(95%) 
EC(5%)

240 (8%) 
536 (41%) 
672 (46%)

296 (29%) 
308 (30%) 
317 (81%) 
468 (49%) 
604 (9%) 
612 (6%)

191Ir(n,γ)192Ir 
192Os(d,2n)192Ir

zdroj 
gama

201Tl 81 73 hod. EC -

Kα 70 (74%) 

Kβ 80 (21%) 

135 (2,6%) 
167 (9%)

203Tl(p,3n)201Pb 
âEC 
201Tl

nukleární 
medicína
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226Ra 88
1602 
roků α 4782 186 (4%) přírodní 

radionuklid
zdroj 
alfa

232Th 90
1,41 . 1010 

roků α 4011  přírodní 
radionuklid

potenciální 
jaderné 
palivo

235U 92
7,1 . 108 

roků α 4580
143 (11%) 
185 (54%) 
204 (5%) 

přírodní 
radionuklid

štěpný 
materiál

238U 92
4,51 . 109 

roků α 4195  přírodní 
radionuklid

jaderný 
reaktor

239Pu 94
2,44 . 104 

roků α 5160  

238U(n,γ)239U 

→(β−) 239Np3 

→(β−→ 239Pu

štěpný 
materiál

241Am 95 458 roků α 5486

Lα 13,9 (14%) 

Lβ 17,8 (20%) 

Lγ 20,8 ( 5%)  

γ  26,4 ( 3%) 
γ  59,6 (36%)

239Pu(n,γ)240Pu 
(n,γ)241Pu 
âβ− 

241Am

zdroj 
alfa 

a 
gama

252Cf 98 2,65 roku

α (97%) 
 

spont. 
štěpení 

(3%) 
→ n

α: 
6119 (97%) 

+ 
štěpné fragm. 

+ 
neutrony

-

238U, 239Pu 
(n,γ),(n,γ),.... 
...,(n,γ),..β−... 
â 

252Cf

zdroj 
neutronů

Pozn.: Barevně jsou označeny dvojice mateřský®dceřinný radionuklid používané v generátorech.

1.3. Jaderné reakce  1.5. Elementární částice

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

1. Jaderná a radiační fyzika 
1.0. Fyzika - fundamentální přírodní věda 

1.1. Atomy a atomová jádra 
1.2. Radioaktivita 

1.3. Jaderné reakce 
1.4. Radionuklidy 

1.5. Elementární částice 
1.6. Ionizující záření

1.5. Elementární částice

Při výkladu vlastností atomů v kap.1.1 jsme poznali, že ani atom, ba dokonce ani jeho jádro 
nejsou elementárními stavebními kameny hmoty, ale jsou složeny z ještě menších částic - 
elektronů, protonů neutronů. Při studiu radioaktivity jsme poznali i některé další částice - 
pozitrony, neutrina. Jsou tyto subatomární částice již opravdu elementární (fundamentální)? Nebo 
mají svou vnitřní strukturu, složenou z "ještě menších" částic? 
  V této kapitole se pokusíme o stručný, ale systematický výlet do pestrého a podivuhodného 
světa elementárních částic. Budeme při výkladu postupovat induktivním způsobem: od 
základních, známých a hojně rozšířených částic a jejich jednoduchých vlastností (přímočaře plynoucích 
z experimentů), přes "exotičtější" částice a složitější mechanismy interakcí, až k unitárním symetriím 
a pokusům o vyjasnění vnitřní struktury částic. Zmíníme i hypotetické a modelové částice, které 
nejsou dosud ani přímo objeveny, či jejich úloha v přírodě zatím není zcela pochopena. 
  Nejdříve si nastíníme systematiku elementárních částic a pak si rozebereme vlastnosti a 
interakce jednotlivých konkrétních druhů částic, včetně vzniku částic při 
vysokoenergetických interakcích. Zamyslíme se též nad tím, co mají jednotlivé částice společné a jak 
jsme pokročili na cestě k jednotnému pochopení fyziky částic a polí - k unitární teorii pole. Nakonec 
si popíšeme, jakým způsobem zkoumáme interakce částic při vysokých energiích na urychlovačích částic. 
  Za vším tím množstvím získaných poznatků o elementárních částicích je skryto obrovské úsilí a 
kolosální objem práce tisíců fyziků, techniků a dělníků - konstruktérů složitých urychlovacích systémů 
a detekčních aparatur.

Nerozlišitelnost elementárních částic 
Tělesa a částice v klasické mechanice při svém pohybu neztrácejí svou "individualitu", a to i tehdy, 
když se jedná o stejné částice se stejnými fyzikálními vlastnostmi (z makroskopického hlediska). 
Takové částice tvořící daný fyzikální systém můžeme v určitém počátečním čase "označkovat" či 
"očíslovat" a potom při sledování jejich pohybu můžeme, aspoň v principu, v každém časovém 
okamžiku identifikovat každou z částic v systému - částice jsou zde rozlišitelné. 
  Při analýze pohybu a chování částic v kvantové mechanice je situace z tohoto hlediska úplně jiná. 
V důsledku korpuskulárně-vlnového dualismu a principu neurčitosti nemají částice, např. elektrony, 
žádné trajektorie ve smyslu klasické kinematiky. Stanovíme-li polohu částice v daném okamžiku, stává 
se neurčitou její hybnost; pak v dalších následujících okamžicích není možné stanovit žádné 
určité hodnoty souřadnic částice. Kdybychom se tedy v určitém okamžiku pokusili lokalizovat elektrony 
a pomyslně si je "očíslovat", pak v jiném časovém okamžiku při lokalizaci elektronu v určitém 
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bodě prostoru již nemůžeme určit, který z uvažovaných elektronů se dostal do tohoto bodu. V 
kvantové mechanice není žádná možnost průběžně sledovat pohyb jednotlivých částic a tím je 
rozlišovat. Mikročástice se projevují jen svými interakcemi s jinými částicemi. Stejné částice tedy 
v kvantové mechanice zcela ztrácejí svou individualitu - jejich fyzikální vlastnosti jsou identické, 
jsou vzájemně nerozlišitelné. 
Na tomto principu nerozlišitelnosti částic je založeno kvantově-mechanické chování souborů skládajících se ze 
stejného druhu částic. Jelikož částice jsou stejné a nerozlišitelné, musí být ekvivalentní i fyzikální stavy soustavy 
získané záměnou (přehozením, transpozicí) dvou částic "1" a "2"; z kvantového hlediska musí hustota 
pravděpodobnosti ψ2 tohoto systému zůstat stejná při vzájemné záměně částic: ψ("1","2")2 = ψ("2","1")2, tj. buď 
ψ("1","2") = ψ("2","1"), nebo ψ("1","2") = -ψ("2","1") - vlnová funkce soustavy se může změnit jen o znaménko. Existují 
tedy dvě možnosti: 1.Vlnová funkce je buď symetrická a při libovolné permutaci částic se nemění; 2.Nebo, vlnová 
funkce systému je antisymetrická - při transpozici každé dvojice částic mění znaménko. Která z těchto možností 
se realizuje, závisí na druhu částic - souvisí to s jejich spinem. Níže si podle tohoto kritéria částice rozdělíme na bosony 
se symetrickou vlnovou funkcí (celočíselný spin) a fermiony s antisymetrickou vlnovou funkcí (poločíselný spin). 
Rozborem vlnových funkcí soustavy stejných částic lze ukázat, že v souboru identických fermionů se v tomtéž 
stavu nemohou nacházet dvě částice (nebo více částic) - platí tzv. Pauliho vylučovací princip.

Fyzikální parametry částic; kvantová čísla 
Vlastnosti elementárních částic se charakterizují vhodnými fyzikálními parametry, z nichž některé 
jsou známé i z klasické fyziky, jiné jsou čistě kvantové a nemají klasickou analogii. Těm 
parametrům elementárních částic, které jsou kvantovány, tj. nabývají diskrétních hodnot, se říká 
kvantová čísla. 
♦ Klidová hmotnost, doba života 
Základními nekvantovanými charakteristikami částic je jejich klidová hmotnost (vyjadřovaná buď 
v gramech, častěji však, v souvislosti s Einsteinovým vztahem E = m.c2 ekvivalence hmotnosti a energie, 
v energetických jednotkách elektronvoltech eV, keV, MeV *), či v násobcích hmotnosti elektronu) a 
doba života (resp. poločas rozpadu, vyjadřuje se v sekundách, u stabilních částic se považuje za Ą). 
*) Přesněji řečeno, energetické vyjádření hmotnosti je v eV/c2, avšak c2 se často vynechává. 
♦ Elektrický náboj 
Mimořádně důležitým parametrem částice je její elektrický náboj, který je kvantován a proto se, místo 
v coulombech, vyjadřuje v násobcích velikosti náboje elektronu |e| s uvedením znaménka - elektron 
má pak náboj -1, proton +1, neutron samozřejmě 0. 
Níže se setkáme i s nábojem 1/3e či 2/3e u kvarků. 

♦ Spin 
Další důležitou kvantovou charakteristikou částic je jejich spin neboli spinové číslo s, vyjadřující 
vlastní moment hybnosti částice v násobcích Planckovy konstanty h. Kromě nulového spinu 
(vyskytujícího se u mezonů π a K) je nejmenším možným spinem hodnota s=1/2 (takový spin 
mají elektrony, protony, neutrony, neutrina, miony). Spin s=1 mají fotony, s=3/2 těžké hyperony Ω, 
spin s=2 gravitony. Se spinem úzce souvisí magnetický moment částice, udávaný v 
násobcích elementárního Bohrova magnetonu e.h/4πme, popř. jaderného magnetonu e.h/4πmp. 

Spinové číslo částic dále určuje kvantově-mechanické statistické chování v souborech částic - viz 
níže "Bosony" a "Fermiony". 
♦ Parita  
je kvantové číslo, charakterizující chování kvantově-mechanického systému - jádra či elementární částice, vzhledem 
k prostorovému zrcadlovému odrazu, tj. transformaci souřadnic x→-x, y→-y, z→-z, t→t. Pokud se vlnová funkce 
popisující stav částice nezmění, je parita kladná: P=1, či "+". Pokud při této transformaci vlnová funkce systému 
změní znaménko, je parita záporná: P= -1, neboli "−". Dá se ukázat, že parita systému s orbitálním momentem hybnosti l je 
(-1)l. Analýza interakcí elementárních částic ukazuje, že parita protonu a neutronu je kladná, zatímco parita fotonů 
a mesonů π+,-,o je záporná. Parita se zachovává při silných a elektromagnetických interakcích, avšak při slabých 
interakcích se nezachovává. 
  Parita P je vcelku ne příliš důležitým kvantovým číslem; uvádí se někdy jako index vpravo nahoře u kvantového 
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čísla momentu hybnosti soustavy, třebas jádra, JP: buď J+ nebo J−. U elementárních částic pak jako index u spinového 
čísla: sP - např. 0−, (1/2)+ a pod. 
♦ Leptonové a baryonové číslo 
Za účelem třídění elementárních částic se částicím přiřazuje leptonové číslo L, které pro leptony je L = 
±1 (podle toho, zda se jedná o částici či antičástici), pro ostatní částice L=0, a baryonové číslo B, které 
pro baryony je B = ±1 (opět "+" pro částice a "-" pro antičástice) a pro částice jiné než baryony je B=0. 
Další kvantová čísla podivnost a hypernáboj budou zavedena níže v souvislosti s unitárními 
symetriemi elementárních částic.

Intermediální a virtuální částice 
Podle představ kvantové teorie pole probíhá vzájemné silové působení dvou částic tak, že si tyto částice 
vzájemně vyměňují (vysílají a přijímají) tzv. intermediální částice, jež jsou kvanty příslušného pole. Každá 
částice podléhající interakci je obklopena "oblakem" příslušných intermediálních částic, které mimo akt interakce 
zůstávají virtuální.  
  K vysvětlení mechanismů interakcí a vzájemných přeměn elementárních částic se používají nejen pozorované 
"reálné" částice vstupující do interakcí nebo vyzařované jako důsledek interakce, ale často též určité "pomocné" 
částice, zprostředkovávající určité etapy interakce, které přímo pozorovány nejsou. Takovéto virtuální částice 
"existují" pouze po velmi krátkou dobu, která je kratší než čas nutný pro změření jejich energie podle relací neurčitosti. 
V úloze virtuálních částic mohou sloužit běžně známé a prokázané částice, např. fotony, často se však používají i 
částice zatím neznámé a neprokázané - modelové a hypotetické částice (jsou zmíněny níže). Virtuální částice 
nemohou být přímo detekovány, ale mohou se projevovat v reálných měřitelných jevech, neboť interagují s 
reálnými částicemi a poli; takové skryté interakce mohou vyvolat např. spontánní emisi skutečných částic či anomálie 
v závislosti účinných průřezů interakcí na energii. Interakce pomocí intermediálních částic se znázorňují pomocí 
tzv. Feynmanových diagramů.

Třídění elementárních částic 
Elementární částice se třídí a rozdělují do skupin podle svých význačných vlastností, 
vyjádřených fyzikálními parametry a kvantovými čísly. Nejzákladnější charakteristikou každého 
předmětu *), a tedy i elementární částice, je její hmotnost - přesněji řečeno hmotnost klidová mo. 
Podle speciální teorie relativity totiž aktuální hmotnost m (setrvačná hmotnost, charakterizující podle 2.Newtonova 
zákona F = m.a odpor tělesa vůči zrychlování) závisí na rychlosti pohybu tělesa v: m = mo/√(1-v2/c2), kde mo je 

klidová hmotnost, stanovená v inerciální vztažné soustavě, v níž je těleso v klidu. Výsledná hmotnost m je tím větší, 
čím rychleji se částice pohybuje; pro v→c roste nade všechny meze. Proto žádná částice, jejíž klidová hmotnost 
je nenulová, se nemůže pohybovat rychlostí světla. Celková energie částice (součet klidové a kinetické energie) je 
podle speciální teorie relativity rovna E = (mo/√(1-v2/c2)).c2 = m.c2 - Einsteinova rovnice vyjadřující 

rovnocennost hmotnosti a energie. 
*) Další základní charakteristika objektů v makrosvětě - prostorová velikost (rozměry, objem), nemá u elementárních 
částic žádný význam! V důsledku korpuskulárně-vlnového dualismu a principu neurčitosti nelze částicím v 
mikrosvětě přiřadit žádnou určitou velikost. V modelových představách však můžeme uvažovat o jakýchsi 
"efektivních" velikostech částic, daných vlastnostmi interakce těchto částic (např. proton má z hlediska silné 
interakce rozměr ≈1,6.10-13cm). Z těchto představ vychází i tzv. účinný průřez interakce částic (viz níže). 
Podle klidové hmotnosti rozdělujeme částice na čtyři skupiny:

■     Částice s nulovou klidovou hmotností  
V atomové a jaderné fyzice jsou to především kvanta elektromagnetického záření - fotony, v obecné 
teorii relativity a kvantové gravitaci pak příp. ještě kvanta gravitačního vlnění - gravitony (gravitační vlny 
jsou zatím prokázány jen nepřímo, na experimentální prokázání gravitonů není naděje v dohledné budoucnosti). 
Pozn.: Může se zdát paradoxní mluvit o "klidové hmotnosti" u částic, které principiálně nikdy nemohou být v klidu. 
Ve speciální teorii relativity je však klidová hmotnost částice definována jako invariantní velikost (4-rozměrná 
délka, nezávisející na vztažné soustavě) 4-vektoru hybnosti částice - viz vztah (1.101´) v §1.6 "Čtyřrozměrný prostoročas 
a speciální teorie relativity" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". Fotony mají nulovou klidovou 
hmotnost, avšak jejich setrvačná (relativistická) hmotnost závisí na frekvenci: m = h.ν/c2. Při zabrzdění odevzdá 
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foton veškerou svou energii a zanikne, na rozdíl od částice s nenulovou klidovou hmotností, která odevzdá jen 
svou kinetickou energii a po zabrzdění i nadále existuje se svou klidovou hmotností. 
  

■     Leptony - lehké částice s malou klidovou hmotností (řec. leptos = tenký, jemný, slabý, útlý, hubený *) 
Sem náleží především elektrony e− a pozitrony e+ s klidovou hmotností me = 9,1.10-28g = 511 keV 

(v jaderné fyzice bývá zvykem hmotnost vyjadřovat v souvislosti se vztahem E = m.c2 v 
energetických jednotkách elektronvoltech). Dále jsou to neutrina (elektronové νe, mionové νµ, 

tauonové ντ) a antineutrina s klidovou hmotností cca 2 eV. 

  Do kategorie leptonů se dnes zařazuje i mion m- (označovaný jako "těžký elektron"), který má 
hmotnost ≈206me a dokonce i tauon t- s hmotností ≈3484me, označovaný jako "supertěžký elektron"; 

a samozřejmě jejich nábojově sdružené antičástice. 
*) Původní označení leptony, jakožto lehké částice, dnes již ztrácí svůj původní význam, vzhledem k zařazení mionů 
a tauonů. Význam leptonů jako základních stavebních částic hmoty, spolu s kvarky, bude nastíněn níže v pasáži 
"Standardní model elementárních částic". Podle tohoto standardního modelu leptony (spolu se svými antičásticemi) 
tvoří tzv. generace. První generaci tvoří elektron s elektronovým neutrinem. Do druhé generace patří mion se 
svým mionovým neutrinem, do 3.generace tauon s tauonovým neutrinem. Předpokládá se, že další generace, tvořené 
ještě těžšími analogy elektronu, neexistují. 
  Leptony podle dosavadních poznatků nemají vnitřní strukturu, standardní model je považuje 
za bodové částice. Všechny leptony podléhají slabé interakci, nabité pak i interakci elektromagnetické. 
  

■     Baryony - těžké částice (řec. baryos = těžký) 
Sem patří především proton p+ s hmotností mp = 1836me = 938 MeV/c2 a neutron no s o něco 

větší hmotností mn = 1838me (a samozřejmě jejich antičástice). Protony a neutrony se souhrnně 

označují jako nukleony - stavební částice atomového jádra. Mezi baryony pak patří ještě těžší částice 
- hyperony. Ty vznikají při srážkách částic vysokých energií a velmi rychle se rozpadají - jejich doba 
života je řádově ≈10-10sekundy. Známe hyperony Λo (hmotnost 2183me), Σ+,−,o (hmotnost ≈2330me), 

Ξo,− (hmotnost ≈2580me), Ω− (hmotnost ≈3273me). 

  Jedinými stabilními baryony jsou protony (zatím zde pomíjíme hypotézu rozpadu protonu), ve vazbě s 
protony v atomových jádrech též neutrony. Ostatní jsou nestabilní, rozpadají se na nukleony a 
piony. Baryony jsou "vybaveny" všemi druhy interakcí - silnou, slabou, elektromagnetickou (pokud jsou 
el. nabité) - a samozřejmě gravitační, kterou zde neuvažujeme. Z hlediska interakce patří mezi hadrony. 
  

■     Mezony - středně těžké částice (řec. mesos = střední, mezi něčím - jejich hmotnost leží mezi elektronem a protonem) 
Nejlehčí z nich je mezon m- (mion *) s hmotností mµ = 206me, dále kladný mezon p+ a záporný p- 

s hmotností 273 me, neutrální pion po s hmotností 264me. Nakonec jsou to K-mezony K+,- 

(hmotnost 966me) a Ko (hmotnost 974me). 

*) Upozornění: Miony µ jsme zde sice podle jejich hmotnosti zařadili mezi mezony, avšak podle vlastností svých interakcí 
a struktury jsou nyní zařazovány mezi leptony! 
  Mezony vznikají při procesech s účastí silné interakce a jsou nestabilní - rozpadají se slabou 
interakcí (způsoby rozpadu a doby života jsou uvedeny níže). Podobně jako baryony, i mezony π a 
K interagují obecně všemi 4 druhy interakcí.

Podle způsobu interakce mezi elementárními částicemi se vyčleňuje zvláštní skupina:

�❍     Hadrony - částice vykazující silnou jadernou interakci (řec. hadros = silný, těžký, tlustý, robustní) 
Sem náleží protony, neutrony, mezony π a K, hyperony. Původ silné (jaderné) interakce se klade 
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do modelových subnukleárních částic kvarků (viz níže). Hadrony jsou tedy částice s kvarkovou strukturou 
- baryony jsou složeny ze tří kvarků, mezony ze dvou. 
Hadrony nejsou tedy v pravém slova smyslu "elementární", avšak jejich přímé rozložení na kvarky je značně 
problematické - viz níže část "Kvarková struktura hadronů".

Podle doby života můžeme elementární částice dělit na :

�●     Stabilní částice s nekonečně dlouhou dobou života.  
Sem patří elektron e−, pozitron e+, foton, proton p+ *), neutrina ν (pomineme-li jev oscilace neutrin, 
který nelze považovat za rozpad). 
*)Podle některých tzv. grandunifikačních teorií by proton nemusel být zcela stabilní částicí, ale měl by se rozpadat 
s poločasem T1/2>≈1030let. Tato myšlenka je do značné míry spekulativní, neboť za dosavadní existenci vesmíru se 

možná nestačil rozpadnout ani jeden proton. Pouze v případě otevřeného vesmíru s nekonečnou dobou evoluce by 
rozpad protonů mohl v časových měřítcích ≈10100let přispět k tzv. tepelné smrti vesmíru (viz např.§5.6 "Budoucnost 
vesmíru. Šipka času." v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu").... 
  

�●     Částice s dlouhou dobou života.  
Sem patří neutron no, který, pokud je volný (mimo jádro), se rozpadá β−−rozpadem: no → p+ + e− + νe´ 

s poločasem T1/2≅13 minut. S určitými výhradami zde můžeme zařadit i mion µ− s dobou života 2.10-

6sec (rozpadá se na elektron a neutrina: µ− → e− + νe´+ νµ). 

  
�●     Částice s krátkou dobou života.  

To jsou všechny ostatní reálné částice, které na krátký okamžik vznikají při interakcích částic o 
vysokých energiích a vzápětí se rozpadají. Můžeme některé vyjmenovat: mezony π+ a π− s dobou 
života 2,6.10-8sec, πο (≈10-16sec), K+ (1,2.10-8sec), Ko (≈10-10sec), hyperony Λo (2,5.10-10sec), Σ+ (8.10-

11sec), Σ− (1,5.10-10sec), Σo (≈10-20sec), skupina hyperonů Ξo,− a Ω− s dobami života řádu 10-10sec. 
  

�●     Částice s ultrakrátkou dobou života - tzv. rezonance  
Vznikají při některých interakcích vysokoenergetických částic (jako je π+,− + p+ → π+,− + p+, nebo interakce protonu 
s antiprotonem za vzniku několika π-mezonů) a okamžitě se rozpadají, jejich doba života činí asi 10-23 až 10-20 
sekundy. Projevují se vlasně jen výrazným rezonančním maximem v energetické závislosti účinného průřezu dané 
interakce, nebo zhuštěninami a píky na Dalitzově diagramu energií sekundárních částic. Rozeznáváme baryonové 
rezonance a mezonové rezonance (jako je mezon ρ nebo některé druhy mezonů K*). Rezonance se mnohdy ani za 
zvláštní částice nepovažují, označují se jako kvazičástice. Jsou to spíše jen dočasně excitované stavy dvou či více 
baryonů nebo mezonů, které se rozpadají okamžitě, jakmile vyletí za hranice oblasti silné jaderné interakce, v níž 
vznikly. Vzhledem k extrémně krátké době života nemají patrně žádný význam pro stavbu a vlastnosti hmoty. 
Jejich studium je však důležité pro lepší proniknutí do subnukleární struktury hadronů, jejich kvarkové struktury 
a pochopení vlastností silných interakcí v rámci kvantové chromodynamiky (QCD).

Podle spinu, a v důsledku toho i podle kvantově-mechanického statistického chování v souborech 
částic, se elementární částice dělí na dvě velké skupiny:

■     Fermiony - částice s "poločíselným" spinem s = ±(1/2)h, ±(3/2)h, ....  
Jsou to především všechny stavební částice látky: proton, neutron, elektron. Z leptonů jsou to 
dále miony a všechny druhy neutrin. Z baryonů pak dále hyperony. Všechny vyjmenované fermiony 
mají spin 1/2, kromě hyperonu Ω který má spin 3/2. 
  V kvantové mechanice se ukazuje, že soubory částic s poločíselným spinem se řídí tzv. Fermi-
Diracovou statistikou, pro niž je charakteristické, že dvě částice nemohou být ve stejném 
kvantovém stavu (Pauliho vylučovací princip). Proto jednotlivé elektrony v atomovém obalu zaujímají 
a obsazují různé kvantové stavy a takto vzniklé elektronové konfigurace hladin atomového obalu 
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jsou příčinou veškeré různorodosti chemického slučování prvků i jejich dalších vlastností. A 
podobným způsobem i v atomovém jádře nukleony obsazují různé energetické hladiny. 
  

■     Bosony - částice s "celočíselným" spinem s = 0, ±1h, ±2h, ±3h, ....  
Sem patří především kvanta polí, přenášející síly, jimiž na sebe částice působí. Označují se též 
jako intermediální částice zprostředkující jednotlivé interakce. Bosony se spinem s=0 se označují 
jako skalární, se spinem s=1 jako vektorové. 
Nejdůležitějším bosonem je foton (spin 1), dále p-mezony (spin 0), bosony W-,W+,Zo, 
hypotetické gravitony (spin 2), .... 
  Bosony se neřídí Pauliho vylučovacím principem. Soubory částic s celočíselným spinem se z 
kvantově-mechanického hlediska řídí tzv. Bose-Einsteinovou statistikou, v níž (na rozdíl od fermionů) 
se v každém kvantovém stavu může nacházet neomezený počet částic.  
Při nízkých teplotách systému má každý boson snahu zaujmout nejnižší energetický stav - vzniká tzv. 
bosonový kondenzát, který má supratekuté a příp. supravodivé (v případě elektricky nabitých částic) vlastnosti.

Fermiony v úloze bosonů 
Za určitých okolností se i soubor fermionů, např. elektronů, může efektivně chovat jako bosony. Snižujeme-li teplotu 
vodivé látky, obsahující volné elektrony ve formě "elektronového plynu", dochází při teplotách pod cca 4°K ke 
spojování elektronů do dvojic - tzv. Cooperových párů, v nichž se poločíselné spiny elektronů opačného směru sčítají 
na spiny nulové (singletní spárování), tj. celočíselné. Vazbu mezi elektrony Cooperova páru zprostředkuje jejich interakce 
s kmitající krystalovou mřížkou. Takové dvojice se pak již chovají jako bosony, které při nízké teplotě mají 
tendenci zaujmout nejnižší energetický stav (Pauliho vylučovací princip jim to nezakazuje, protože pro bosony 
neplatí). Vzniká tzv. bosonový kondenzát v základním energetickém stavu, v němž se spárované elektrony 
pohybují krystalovou mřížkou zcela volně bez odporu - vzniká elektrická supravodivost. 
  Podobně atomy, složené z fermionů, se mohou efektivně chovat jako bosony, pokud jejich celkový spin je 
celočíselný (resp. nulový), popř. když dochází k singletnímu či tripletnímu spárování atomů s poločíselným spinem 
na výsledný spin celočíselný (0 nebo 1). I zde pak při nízkých teplotách může vzniknout bosonový kondenzát, jehož 
částice (či kvazičástice) se mohou v prostředí pohybovat zcela volně bez třecího odporu. Na tomto principu je 
založena supratekutost některých zkapalněných plynů (především hélia) za nízkých teplot.

V souvislosti s určitými "podivnými" nesymetriemi při produkci a rozpadu některých částic (viz níže) 
se rozlišuje zvláštní skupina:

■     Podivné částice (Strange particles) - sem náleží mesony K a hyperony. 
V rámci kvarkového modelu je nositelem podivnosti kvark "s" (strange). Vlastnosti těchto částic budou rozebírány 
v příslušných pasážích níže.

Antičástice, antihmota, "antisvěty" 
Ve světě elementárních částic ke každé částici existuje její "opačný" či "sdružený" partner - 
antičástice, která má určité fyzikální charakteristiky shodné s danou elementární částicí, ale některé 
jiné fyzikální charakteristiky mají opačné znaménko či směr. Antičástice má stejnou hmotnost, 
spinové číslo, dobu života a izospin, avšak její náboj a magnetický moment jsou opačné (stejné co 
do velikosti, ale opačného znaménka); opačné se připisuje i leptonové číslo, baryonové číslo a 
projekce izospinu. Jedná-li se o neutrální částice bez elektromagnetických vlastností, mohou být 
sdruženy buď samy k sobě (foton, πo, graviton), takže vlastně nemají antičástice, nebo mohou mít 
částice a antičástice od sebe odlišné (např. neutron, neutrina). V případě fermionů vznikají částice 
a antičástice v párech a rovněž v párech zanikají. 
Diracovské a Majoranovské částice  
Podle vztahu ke svým antičásticím se elementární částice někdy rozdělují na dvě skupiny: 
♦ Diracovské částice 
mají odlišné antičástice. Patří sem především všechny elektricky nabité částice, ale i některé neutrální částice jako 
je neutron nebo neutrální K-mezon. 
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♦ Majoranovské částice 
mají shodné částice a antičástice. Vedle fotonu sem patří neutrální π-mezony (pion πo); některé hypotézy uvažují i 
o neutrinech, není to zatím rozhodnuto. 
  Některé význačné antičástice mají svůj vlastní název či označení - antičástice k elektronu e− se 
nazývá pozitron e+, nábojově sdružené antičástice se označují opačnými znaménky nábojů, např. 
miony µ−, µ+, analogicky piony π−, π+ a další částice. Řada antičástic se však označuje prostě 
předponou "anti" a vlnovkou "~" nad symbolem částice *)- např. antiproton p´, antineutron n´. 
*) Ve fontech dostupných formátu "html" však bohužel znaky s vlnovkou nahoře nejsou k dispozici, takže v našich 
textech označujeme antičástice čárkou ( ´ ) vpravo nahoře. 
"Antiatomy" 
Antičástice mají vzhledem k sobě úplně stejné vlastnosti svých interakcí, takže kolem antiprotonu 
může obíhat pozitron a vytvořit tak atom "antivodíku". Podobně mohou antiprotony a 
antineutrony vytvářet atomová "antijádra", kolem nichž mohou obíhat pozitrony ve slupkách o 
stejných energiích a podle stejných výběrových pravidel jak to známe z naší atomové fyziky. 
Takovéto "antiatomy" pak budou mít úplně stejné chemické i spektroskopické vlastnosti jako 
atomy naší hmoty - budou vytvářet prvky či sloučeniny antihmoty se stejnými vlastnostmi jaké známe 
u naší hmoty. 
  Vzniká přirozeně otázka, zde se někde ve vesmíru nachází tato antihmota? Aby mohla 
dlouhodobě existovat, musí se antihmota nacházet odděleně od hmoty, jinak by docházelo k 
masívní anihilaci. Otázka tedy zní: jsou někde "antisvěty"? Pomocí běžných spektrometrických metod 
to na dálku nepoznáme - světlo z "antihvězd" či "antigalaxií" by vzhledem k identickým 
vlastnostem "antiatomů" mělo úplně stejná spektra jaká známe u hvězd a galaxií. Jsou však dvě 
indicie, podle nichž se v nám dostupné části vesmíru antihmota nevyskytuje: 
1. V primárním kosmickém záření ze vzdáleného vesmíru se vyskytují pouze protony, nikoli 
antiprotony (nepatrný podíl cca 10-4 antiprotonů vzniká při interakcích protonů vysokých energií 
s mezihvězdným prostředím - s částicemi i fotony reliktního záření). 
2. Pokud by některé hvězdy nebo galaxie byly z antihmoty, na rozhraní hmoty a antihmoty by docházelo 
k intenzívní anihilaci za vzniku tvrdého záření γ o energii 511keV. Žádná měření zatím takové 
anihilační záření nezaznamenala. 
  Ve vesmíru se tedy buď žádné znatelné množství antihmoty nevyskytuje, nebo se "antisvěty" nacházejí 
v tak velkých vzdálenostech, že žádné jejich projevy nemůžeme v našem místě registrovat. 
Pozn.: Otázky antihmoty a baryonové symetrie či asymetrie vesmíru jsou z kosmologického hlediska diskutovány v 
§5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk." a §5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír." knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
Umělá výroba antihmoty 
Když se antihmota v dostupné části vesmíru nevyskytuje, bylo by možné si ji "vyrobit" uměle? 
V urychlovačích produkujeme velké množství pozitronů i antiprotonů a antineutronů, takže by se zdálo, 
že nic nestojí v cestě umělému "poskládání" těchto částic do "antiatomů". Ve skutečnosti však je 
umělé vytváření antihmoty neobyčejně obtížné!  
  Částice produkované v urychlovačích se totiž pohybují vysokými rychlostmi - mají vysoké 
kinetické energie, o mnoho řádů přesahující vazbové energie atomů. Aby mohl vzniknout 
atom antivodíku, musejí být pozitrony a antiprotony z původních energií řádově MeV zpomaleny 
na dostatečně malou vzájemnou rychlost, aby antiproton mohl pozitron zachytit a udržet. To není 
nijak snadné, takže se teprve nedávno na urychlovači LEAR v laboratoři CERN podařilo vytvořit pouhých 
9 atomů antivodíku. Antiprotony se nechaly prolétat xenonem, čímž se brzdily a při interakci 
zároveň vznikaly m.j. i páry elektronů a pozitronů. V uvedených několika případech pak byl 
pozitron následně zachycen prolétajícím antiprotonem za vzniku atomu antivodíku. Během řádově 
10-11sec. pak při svém letu prostředím anihiloval s normální hmotou a záblesk anihilačního záření 
prokázal jeho kratičkou existenci.  
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  Kromě produkce vlastních antiatomů je dalším krajně obtížným problémem jejich izolace od 
okolní hmoty (snad by se daly po určitou dobu udržet v magnetickém poli), aby se zabránilo 
okamžité anihilaci. Na vytvoření většího množství antihmoty, stejně jako složitějších antiatomů, není 
zatím žádná naděje v blízké budoucnosti. 
Antihmota - možný zdroj energie?  
V populárně-naučné a sci-fi literatuře se často uvádí, že při anihilaci hmoty s antihmotou dochází ke 100-% 
přeměně hmoty na energii, v souladu s Einsteinovým vztahem E = m.c2. Mohla by tedy ve vzdálené budoucnosti 
být antihmota nevyčerpatelným zdrojem energie, popř. sloužit k pohonu mezihvězdných lodí (fotonové rakety*) 
na rychlosti blízké rychlosti světla? Bohužel tomu tak není, resp. problém je mnohem složitější, vyskytují se překážky 
nejen technického, ale i principiálního fyzikálního charakteru. 
  Při anihilaci elektronu s pozitronem se skutečně veškerá klidová hmotnost obou částic mění na elektromagnetické záření: 
e+ + e− → 2γ. Není to však na světlo, ale na tvrdé záření gama, které by se zrcadlem fotonové rakety neodráželo, 
ale pohlcovalo. Při anihilaci protonů a neutronů s antiprotony a antineutrony však nevzniká elektromagnetické 
záření (aspoň ne přímo), nýbrž π-mezony, např. p'+p→2π++2π−+πο ; ty se pak rozpadají na miony a neutrina, např.: π− → 
µ− + ν'µ , π+ → µ+ + νµ . Následuje rozpad mionů, např. µ− → e− + ν'e+ νµ , µ+ → e+ + νe+ ν'µ a teprve potom by 

mohla nastávat anihilace elektronů s pozitrony e+ + e− → 2γ (všechny tyto interakce jsou podrobněji rozebírány níže). 
V hypotetickém "anihilačním reaktoru" budoucnosti by tedy muselo být dosaženo nejen účinné energetické 
využití tvrdého záření γ, ale i uzavření protonového, pionového, mionového a elektronového (+ 
antičásticového) vysokoenergetického "plasmatu" tak, aby sekundární částice mohly spolu účinně anihilovat. Zatím 
není znám žádný fyzikální mechanismus, který by to umožňoval. A už vůbec není možné využít energii 
odnášenou neutriny.... 
*) Fotonová raketa 
Kolimovaný zdroj elektromagnetického záření vykazuje efekt "raketového tahu" (je to obrácený efekt ke světelnému 
tlaku, který poprve pozoroval již Lebeděv). Je to důsledkem zákona zachování hybnosti, neboli zákona akce a 
reakce: elektromagnetické záření má tok hybnosti, který je v klasické elektrodynamice popsán Poyntingovým vektorem a 
z kvantového hlediska je dán hybností fotonů (každý foton vlnění o frekvenci f má energii E=h.f a hybnost p=h.f/c). 
Při vyzáření se tato hybnost předává zdroji v opačném směru, přičemž předaná hybnost za jednotku času udává 
působící sílu "tahu". Aby tento "raketový efekt" byl znatelný, je třeba neobyčejně vysoký tok záření, který není 
dosažitelný stávajícími technickými prostředky. V projektu fotonové rakety se počítá s anihilační reakcí, popř. 
s termonukleární reakcí, která by probíhala v ohnisku velkého polokulového či parabolického zrcadla, které by 
odráželo vznikající fotony a kolimovalo je směrem "dozadu". Jak bylo již výše nastíněno, záření vznikající při 
anihilační nebo termonukleární reakci není světelné, ale vysokoenergetické γ a korpuskulární záření, pro které neplatí 
zákon odrazu; zrcadlo z žádného známého materiálu by toto záření neodráželo, ale převážně absorbovalo, což by vedlo 
k jeho tepelnému zničení. 
Pozn.: Místo "fotonová raketa" je možno použít názvu "kvantová raketa", neboť požadovaný efekt vzniká nejen 
emisí fotonů, ale i jiných kvant-částic nesoucích hybnost. Pro fotony je však nejpříznivější poměr (předaná 
hybnost→tah)/(potřebná emitovaná hmotnost a energie).

Interakce elementárních částic - obecné vlastnosti 
Pod interakcemi elementárních částic rozumíme procesy při vzájemných srážkách dvou částic 
nebo srážkách částice s atomovým jádrem (zde se problematika částečně prolíná s jadernými 
reakcemi rozebíranými výše v §1.3). Při interakcích elementárních částic mezi nimi působí tři 
základní druhy sil (fyzikálních polí) *):

■     Silné interakce mezi hadrony (mezony, baryony) mohou vyvolávat jednak rozptyl, jednak jaderné 
reakce, při vysokých energiích pak i procesy vzniku nových částic a antičástic, jako jsou π-
mezony, nukleony, hyperony a jejich kombinace.

■     Slabé interakce, projevující se u leptonů, mezonů i baryonů, se při srážkách většiny druhů částic 
uplatňují jen poměrně okrajově. Výrazně se projevují u neutronů (vzhledem k jejich rozpadu beta), 
neutrin (interakce neutrin s nukleony - viz popis neutrinových experimentů v §1.2) a 
vysokoenergetických procesů, kde vznikají mezony π a K, hyperony a další částice rozpadající se v 
důsledku slabé interakce.

■     Elektromagnetické interakce u nabitých částic způsobují Coulombovský rozptyl, radiační procesy jako 
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je brzdné záření, tvorbu elektron-pozitronoých párů a jejich anihilaci, fotojaderné reakce. Pro všechny 
tyto typy procesů je charakteristické, že interakcí elektrických nábojů s elektromagnetickým polem, v 
němž se náboje nacházejí, vznikají kvanta záření - fotony, většinou fotony gama-záření. 
Elektromagnetické interakce jsou nejčastějšími procesy projevujícími se při srážkách většiny částic. 

*) Gravitační interakce u elementárních částic je zcela zanedbatelná a dosud nebyla nikdy zaznamenána. Mohla by 
se snad projevovat až při extrémně vysokých energiích (≈ 1019GeV), o mnoho řádů vyšších než dovedeme 
nyní dosáhnout. Nejednalo by se však o nám běžně známé gravitační přitahování, ale gravitace by byla součástí 
unitárního pole (viz §B.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny." v knize "Gravitace, 
černé díry a fyzika prostoročasu").

Průběh a výsledek interakce částic závisí především na dvou okolnostech:  
♦ Na druhu interagujících částic.  
♦ Na kinetické energii, s níž se částice srážejí (určující je zde energie v těžišťové soustavě obou částic). 
Pozn.: 
I při srážkách stejných částic a při stejné energii však zpravidla interakce proběhne pokaždé poněkud jiným způsobem 
- různými "kanály" reakce. Můžeme si to vysvětlit tak, že jednak srážka může proběhnout "čelně" nebo "periferně" (tj. 
s různým impaktním faktorem a vzájemným momentem hybnosti obou částic), jednak vlivem stochastických 
zákonitostí kvantové fyziky se jednotlivé možné konfigurační stavy realizují s různými pravděpodobnostmi.

Účinný průřez interakcí částic. Impaktní parametr. 
Podobně jako u chemických a jaderných reakcí, i interakce elementárních částic probíhají různě 
"ochotně" - s různou účinností či pravděpodobností, v závislosti na druhu interakce a energii 
částic. Pravděpodobnost interakcí částic lze názorně vyjádřit geometrickým způsobem pomocí 
tzv. účinného průřezu reakce. Účinný průřez (angl. cross section) vyjadřuje pravděpodobnost, 
že ostřelující částice bude daným konkrétním způsobem interagovat s terčovou částicí. 
  Koncepce účinného průřezu vychází z názorné představy, že terčová částice se vzhledem k 
nalétající částici chová jako "absorbující tělísko" o poloměru r (na obr. černý kotouč), které částice 
buď zasáhne a dojde k požadované interakci, nebo je nezasáhne (mine je, proletí kolem) a k 
interakci nedojde. Čím větší je poloměr tohoto tělíska, resp. jeho efektivní ploška σ = π.r2 - účinný 
průřez, tím větší je pravděpodobnost interakce (pravděpodobnost, že částice se "trefí"). 

 
Vyjádření pravděpodobnosti interakce ostřelující částice s terčíkovou částicí pomocí účinného průřezu

Účinný průřez může, ale nemusí, přímo souviset s "geometrickým průměrem" terčové částice rgeom, či 

jejím "geometrickým průřezem" σgeom = π.r2
geom. Pro "přitahující se" částice je σ > σgeom, pro odpuzující 

se částice je σ < σgeom. Kromě toho stejná ostřelující částice může na téže terčové částici způsobit 
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různé interakce, jejichž různé pravděpodobnosti popíšeme různými účinnými průřezy. Tyto 
účinné průřezy nemají již nic společného s geometrickými rozměry částic - jsou důsledkem 
vnitřních mechanismů konkrétních druhů interakcí. 
  Jednotkou účinného průřezu v soustavě SI by byl m2, který je však neadekvátně velký a proto se v 
jaderné fyzice používá jednotka barn (bn): 1 bn = 10-28m2, která má řádově velikost 
geometrického průřezu protonu vzhledem k silné interakci. 
  Účinný průřez interakce velmi těsně souvisí s koeficientem absorbce, tzv. lineárním součinitelem zeslabení µ, 
v exponenciálním zákoně absorbce ionizujícího záření v látkách. Tato souvislost bude vyjasněna v následujícím 
§1.6 "Ionizující záření", pasáž "Absorbce záření v látkách". 
  Pro průběh konkrétní interakce je důležitý tzv. impaktní parametr b: je to geometrická vzdálenost 
středů efektivních "disků" interagujících částic, v níž kolem sebe prolétají nebo se protínají. V 
případě malého impaktního parametru b<<rgeom se jedná o centrální srážku, při větších hodnotách b 

o srážku periferní. Pokud je impaktní parametr větší než rgeom, resp. větší než součet efektivních 

poloměrů obou částic (terčové a nalétající), nedochází již k přímé interakci základním 
mechanismem (silnou krátkodosahovou interakcí), ale částice mohou interagovat prostřednitvím 
svých elektrických polí, pokud jsou nabité (taková srážka se někdy nazývá ultraperiferní). 
Závislost účinného průřezu na energii 
  Při daném druhu částic a interakcí je účinný průřez poměrně složitou funkcí energie nalétající částice. 
Energetická závislost účinného průřezu má často rezonanční charakter: měníme-li spojitě energii interagující 
částice, objevují se na křivce závislosti účinného průřezu výrazná maxima kolem určitých konkrétních hodnot 
energie. Tyto závislosti svým tvarem připomínají rezonanční křivky závislost proudu, napětí či impedance u 
elektrických obvodů RLC (obsahujících ohmický odpor R, indukčnost L a kapacitu C), na frekvenci f střídavého 
elektrického signálu kolem frekvence frez= 1/[2π√(LC)]. Pro účinný průřez tohoto druhu interakcí byl již v r.1936 

odvozen důležitý Breit-Wignerův vztah *)  
                σ = (λ2/4π).g.Γ2.1/[(E-Er)2 + (Γ/2)2] , 

kde Er je rezonanční energie, Γ představuje šířku excitované hladiny intermediálního stavu při interakci, faktor g je 

funkcí poměru spinů výchozího a konečného stavu. 
*) Breit a Wigner odvodili tento vztah pro speciální případ elastického rozptylu nalétající částice v potenciálovém poli 
částice terčíkové. S určitými modifikacemi však tento vzorec platí pro všechny druhy interakcí vykazující rezonanční maxima 
účinného průřezu. 
  Přítomnost rezonančních maxim v energetické závislosti účinného průřezu svědčí pro existenci určitých 
dynamických procesů při interakci - vznik vázaných systémů, diskrétních excitovaných stavů či intermediálních částic.

Interakce částic vysokých energií 
V §1.3 a 1.6 jsou rozebírány interakce především při nižších a středních energiích, které vedou 
k charakteristickým jevům excitace a ionizace atomů, popř. k jaderným reakcím spojeným s 
transmutací atomových jader a emisí jaderných částic. Při nízkých energiích (menších než cca 1MeV) 
se celkový počet elementárních částic před a po interakci nemění, vznikají příp. jen fotony 
odnášející energii při deexcitaci vzbuzených stavů. Pokud energie interagujících částic (včetně 
fotonů gama) překročí prahovou hodnotu 2.me.c2 = 1,022MeV, mohou při reakci vznikat nové 

(sekundární) částice - dvojice elektron e− a pozitron e+. 
  Pod interakcí částic vysokých energií se rozumí reakce vyvolané částicemi s energií, která leží 
nad prahem produkce mezonů π, neboli nad energií ≈140MeV v těžišťové soustavě. Se stoupající energií 
se při takových interakcích může produkovat postupně více nových sekundárních částic (většinou 
π-mezonů) a dále též částice s vyšší klidovou hmotností - mezony K, nukleony a antinukleony, hyperony. 
   Jsou-li částicemi vysokých energií (např. protony) ostřelována atomová jádra, dochází k vyrážení 
několika nukleonů a "odštěpků" - k "tříštění" či fragmentaci jader. 
  Při nejvyšších energiích (řádově 100GeV a vyšších) jsou interakce již značně složité a různorodé, dochází 
k produkci velkého počtu sekundárních částic. V laboratorní (terčíkové) soustavě vzniká úzký 
svazek sekundárních částic, předenším pionů π, kolimovaných dopředu ve směru pohybu primární 
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částice - jakási tryska či sprška částic. Dále vzniká širší kužel těžších částic a také kvant gama. Při 
těchto reakcích se plně projevují kinematické a dynamické efekty speciální teorie relativity - označují 
se někdy jako ulrarelativistické. 
   Studium interakcí částic při vysokých energiích má velký význam pro poznání struktury 
elementárních částic a podstaty sil, které mezi nimi působí. Během srážky při vysoké energii 
částice vzájemně proniknou "hluboko do svých niter" a výsledek interakce může leccos vypovědět o 
jejich stavbě. Vlivem kvantových procesů v polích silných, slabých a elektromagnetických interakcí 
vznikají při vysokoenergetických srážkách nové sekundární částice, které jsou jednak zajímavé samy 
o sobě, jednak nesou důležité informace o charakteru fundamentálních přírodních sil, včetně 
možností jejich jednotného chápání v rámci unitární teorie pole. Srážky částic při vysokých energiích 
jsou jakousi "sondou" do nejhlubšího nitra hmoty - a zároveň i do procesů vzniku vesmíru (viz 
§5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
Konkrétní způsoby interakcí částic budou popsány níže pro jednotlivé druhy elementárních částic.

Analýza dynamiky interakcí částic 
  Vysokoenergetické interakce elementárních částic se studují pomocí velkých urychlovačů (viz níže 
část "Urychlovače nabitých částic"). Na vlastní urychlovač navazují velmi komplikované a precizní 
detekční aparatury a systémy *), které analyzují sekundární částice a záření, vzniklé při 
interakci vysokoenergetických primárních částic s materiálem terčíku či vzájemně ve vstřícných 
svazcích. Obsahují velký počet jednotlivých detektorů různých druhů (scintilační, polovodičové, 
ionizační), umístěných v silných a speciálně konfigurovaných magnetických polích (pro analýzu 
hybnosti nabitých částic). Analýzou druhu, náboje a hmotnosti těchto vyletujících částic, jejich 
energií, hybností a úhlů emise z místa interakce, lze rekonstruovat řadu parametrů interakcí, k 
nimž dochází. Z toho lze usuzovat na strukturu elementárních částic, vlastnosti působících polí a 
interakcí, na existenci nových dosud neznámých kvant a částic.  
*) Pro tento účel se dříve používaly velké bublinkové komory (viz §2.2, část "Detektory stop částic"). Nyní 
jsou nahrazovány rozsáhlými a složitými elektronickými detekčními systémy (§2.1, část "Uspořádání a 
konfigurace detektorů záření"), obsahujícími mimo jiné tzv. trackery (angl. track = stopa, dráha) - elektronické 
detektory drah částic. Používají především multidetektorové polovodičové systémy (§2.5 "Polovodičové 
detektory"), popř. soustavy speciálních ionizačních komor a scintilačních detektorů. 
  I tehdy, když se určitá intermediální částice rozpadne hned v místě interakce (a není tedy 
detekována přímo), nesou produkty jejího rozpadu určité informace o jejích vlastnostech. Ze 
změřených energií a hybností lze stanovit hmotnost původní částice. Na základě kvantové 
relace neurčitosti mezi dobou života τ částice a neurčitostí stanovení její klidové energie E = mc2 (τ.∆E ≈ 
h) lze ze stastistického "rozmazání" stanovených hodnot klidové hmotnosti určit dobu života 
τ intermediální částice.  
Dalitzův diagram 
Na výstupu detekčních systémů, obklopujících místo interakce, se objevuje velké množství impulsů různých 
velikostí, tvarů, časových a úhlových korelací, nesoucích informace o energiích, hybnostech a dalších 
parametrech sekundárních částic. Orientovat se v tak velkém množství dat není nikterak snadné. Pro přehledné zobrazení 
a kinematickou analýzu produktů interakcí částic se často používají tzv. Dalitzovy diagramy (diagramy tohoto 
typu poprve zavedl R.H.Dalitz v r.1953 při studiu rozpadů K-mezonů). Ze zákonů zachování energie a hybnosti vyplývá, 
že kinematiku interakce lze vhodně parametrizovat druhou mocninou energie částic. Na osách diagramu se vynášejí 
(v energetických jednotkách GeV2) druhé mocniny efektivních hmotností≈energií dvojic dceřinných částic 
(produktů interakce*), většinou π-mezonů. 
*) Jestliže např. při interakci dvou primárních částic P1 a P2: P1+P2→A+B+C vzniknou tři sekundární částice A,B,C, na osu X 
vynášíme m2

AB a na osu Y hodnoty m2
BC. Tyto kvadráty hmotností jsou rovné druhým mocninám součtů 4-hybností částic: m2

AB = 

(pA+pB)2, analogicky mBC. 

  Pokud studovaný druh interakce probíhá přímo, bez ovlivnění dynamickými procesy intermediálních částic 
či rezonančních stavů (což je z určitého pohledu totéž...), jsou výsledné částice náhodně rozděleny a distribuce 
příslušných měřených bodů na Dalitzově diagramu je přibližně homogenní, vyplňující trojúhelníkovou oblast 
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pod diagonálou danou použitou energií. Pokud však při interaci vzniká nějaká krátkožijící intermediální částice 
(resp. rezonanční proces), jejímiž produkty rozpadu jsou detekované sekundární částice, je distribuce měřených bodů 
na Dalitzově diagramu nehomogenní - objevují se lokální zhuštěniny (v profilu diagramem pak píky) v oblastech 
kolem hmotnosti intermediální částice. 
  Analýzy tohoto druhu se dříve prováděly manuálně s vykreslením bodů na papír. Nyní se provádějí pomocí 
výkonné počítačové techniky, diagramy jsou digitalizované a zobrazují se pomocí počítačové grafiky, někdy i s 
barevnou modulací obrazu. Zavádějí se též Fourierovy transformace pro analýzu vztahu mezi časovým a 
energetickým spektrem u krátkožijícího stavu intermediální částice či rezonance. Všechny tyto metodické přístupy 
jsou užitečné nejen při analýze interakcí částic, ale všude tam, kde potřebujeme odlišit kinematické efekty 
od dynamických, prokázat existenci nějakého krátkožijícího vázaného stavu, který není přímo pozorovatelný. 
Energetická závislost účinného průřezu 
  Tento postup se vhodně kombinuje s analýzou energetické závislosti účinných průřezů interakce, jejíž 
případný rezonanční charakter se vyjadřuje pomocí shora zmíněného Breit-Wignerova vztahu. Vyskytují-li se 
v energetické závislosti účinného průřezu interakce rezonanční vrcholy a zároveň na Dalitzově diagramu 
energetické distribuce sekundárních částic jsou patrné lokální zhuštěniny a píky, je téměř jisté, že při interakci dochází 
k dynamickým procesům vzniku excitovaných stavů či intermediálních částic. 
Chybějící energie 
  Pokud je studovaná interakce doprovázena vznikem neutrálních slabě interagujících částic, nelze tyto 
normálním způsobem detekovat. Zde je určitou možností rozbor energetické bilance: určíme energie a hybnosti 
ostatních částic a na základě zákona zachování energie a hybnosti určíme hodnoty energie a hybnosti, které 
neznámá částice odnáší. Z nich pak můžeme určit klidovou hmotnost neznámé částice. 
.?..doplnit-další druhy diagramů+obrázky..?...

Vlastnosti a interakce nejdůležitějších elementárních částic 
V tomto odstavci si stručně přiblížíme jednotlivé nejvýznačnější částice mikrosvěta, jejich původ a vznik 
při interakcích částic, jejich vlastnosti a hlavní způsoby, jak interagují mezi sebou a s dalšími částicemi. 
Při tomto stručném popisu vlastností elementárních částic se nebudeme držet výše nastíněné 
systematiky, ale budeme postupovat od známých, rozšířených a v praxi využívaných částic k 
"exotičtějším", méně známým a skrytějším částicím, jejichž význam pro stavbu a vlastnosti hmoty 
někdy ani není znám.

Elektrony a pozitrony 
Elektrony e−  
jsou základními, skutečně elementárními, stabilními částicemi hmoty, které tvoří elektronový obal 
atomů. Elektron je nositelem záporného elementárního náboje e = 1,60219.10-19C, jeho klidová 
hmotnost je me = 9,1095.10-31kg (=511keV/c2), řadí se mezi leptony, je fermionem se spinem (1/2)

h. Magnetický moment elektronu je e.h/4πme - tzv. Bohrův magneton. Podle představ 

současné kosmologie elektrony vznikly v nejranějších fázích vývoje vesmíru po velkém třesku, 
při oddělování elektromagnetické a slabé interakce. Kromě toho elektrony vznikají při řadě procesů 
a interakcí jiných elementárních částic, např. při β−-radioaktivitě no → p+ + e− + νe´ a při mnoha 

dalších procesech, jak je vidět z níže popsaných interakcí ostatních částic. Kromě atomové a jaderné 
fyziky hrají elektrony klíčovou roli v jevech elektromagnetických, jejichž převážná většina je založena 
na pohybu elektronů, vytvářejících elektrický proud. 
Elektron byl, jakožto vůbec první elementární částice stavby hmoty, objeven v r.1895 J.J.Thomsonem při studiu 
elektrických výbojů v plynech v katodové trubici. 
Pozitron e+  
je antičásticí k elektronu, má tudíž stejnou hmotnost a spin, elektrický náboj je stejné velikosti, 
ale opačného (kladného) znaménka. Ve vakuu je pozitron stabilní částicí, stejně jako elektron. Jakmile 
se však nachází v látkovém prostředí zaplněném atomy a tudíž i elektrony, zaniká v anihilační interakci 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika5.htm (12 of 43) [15.10.2008 12:13:46]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika. 1.5 . Elementární částice

s elektrony: e+ + e− → 2γ, přičemž vznikají dvě kvanta záření gama o energiích 511keV, rozlétající se 
v protilehlých směrech (pod úhlem 180°). 
Pozn.: Tyto zákonitosti platí přesně jen v těžišťové vztažné soustavě pozitronu a elektronu. Energie fotonů 2×511keV 
je důsledkem zákona zachování energie (klidová energie elektronu i pozitronu je m0e.c2 = 511keV), protilehlý směr 180° 

je důsledkem zákona zachování hybnosti. Při srážkách pozitronů a elektronů vyšších energií by se úhel 
rozletu anihilačních fotonů lišil od 180°. V látkovém prostředí však pozitron a elektron mají v okamžiku, kdy dojde 
k anihilaci, již poměrně malé rychlosti, takže emitovaná kvanta vylétají skutečně téměř opačným směrem. 
Pozitronium 
Těsně před vlastní anihilací elektron e− a pozitron e+ mohou na chviličku kolem sebe obíhat (obíhají kolem 
společného těžiště) - utvoří zvláštní vázaný systém (podobný atomu vodíku) zvaný positronium (Ps). Rozměr 
"atomu" pozitronia je dvojnásobek atomu vodíku, vazbová energie pozitronia je 6,8 eV. Podle vzájemné orientace 
spinů elektronu a pozitronu může být pozitronium buď v singletním stavu 1S0 s opačně orientovanými spiny - 

tzv. parapozitronium p-Ps (1/4 případů), nebo v tripletním stavu 3S1 se souhlasně orientovanými spiny - 

tzv. orthopozitronium o-Ps (3/4 případů). 
  Tento systém pozitronia je však nestabilní, obě částice se za vyzařování elektromagnetických vln k sobě po 
spirále přibližují; u p-Ps za cca 120ps na sebe "dopadnou" a dojde k vlastní anihilaci na dva fotony γ, každý o 
energii 511keV. V případě o-Ps je anihilace na dva fotony zakázána kvantovými výběrovými pravidly (souvisí se 
zákonem zachování spinového momentu hybnosti - každý z fotonů má spin 1), takže o-Ps by se ve vakuu rozpadalo 
s poměrně dlouhou dobou života cca 140ns emisí 3 fotonů se spojitým energetickým spektrem (celkovou 
energii 1022keV si fotony rozdělí stochastickým způsobem). V látce však pozitron vázaný v o-Ps daleko dříve stačí 
anihilovat s některým "cizím" elektronem z okolního prostředí, který má opačnou orientaci spinu - vznikají opět dva 
fotony γ o energiích 511keV. 
  Při anihilaci pozitronu s elektronem vznikají v naprosté většině případů 2 fotony gama, jak bylo výše uvedeno. Někdy 
jich však může vzniknout i více, avšak s velmi malou pravděpodobností (pravděpodobnost, že při e−e+-anihilaci vznikne 
2+n fotonů je úměrná α-n, kde α=1/137 je konstanta jemné struktury). Pokud pozitron interaguje s elektronem vázaným 
v atomovém obalu, může být zánik takového páru doprovázen i vysláním pouze jediného fotonu, přičemž část energie 
a příslušná hybnost mohou být předány buď atomovému jádru nebo některému z ostatních elektronů; 
pravděpodobnost tohoto procesu je však velice malá a v praxi se neuplatňuje. 
  Doba života pozitronů v látkách činí řádově stovky pikosekund. Přesná hodnota však záleží na lokálních 
elektronových hustotách a konfiguracích, čehož se využívá ve spektroskopické metodě PLS (Positron 
Lifetime Spectroscopy). Zkoumaný materiál se lokálně ozařuje β+- γ zářičem (nejčastěji 22Na), přičemž doba 
života pozitronů se stanovuje na základě měření zpožděných koincidencí mezi detekcí fotonu záření γ z 
ozařujícího radionuklidu (u 22Na je to γ 1274 keV) a detekcí anihilačního fotonu γ 511 keV.  
  V pozemské přírodě se tudíž pozitrony za normálních okolností trvale nevyskytují, vznikají jen 
na kratičkou dobu při určitých interakcích elementárních částic a vzápětí (za cca 10-10-10-7s) opět 
anihilují. Nejznámějším procesem, při němž vznikají pozitrony, je β+-radioaktivita způsobená 
přeměnou protonu p+ v jádře na neutron no, pozitron e+ a neutrino: p+ → no + e+ + νe. Pozitrony jsou 

dále poměrně častými produkty při interakcí částic při vysokých energiích (viz níže) a při rozpadech 
mionů a pionů; takto se vyskytují v sekundárním kosmickém záření (viz pasáž "Kosmické záření" v 
§1.6 "Ionizující záření"). 
  Pozitron byl poprve pozorován v r.1932 C.D.Andersonem v kosmickém záření detekovaném pomocí Wilsonovy 
mlžné komory umístěné v magnetickém poli, kde se objevila stopa částice stejných ionizačních vlastností jako elektron, 
ale s opačným směrem stáčení v magnetickém poli, tedy "kladný" elektron.

Protony a neutrony 
Protony a neutrony, souhrnně nazývané nukleony, jsou stavebními částicemi atomových jader, jsou 
to těžké částice ze skupiny baryonů, vykazují silnou interakci což je řadí mezi hadrony. Jsou 
přírodního původu - vznikly v "ohnivé peci" velkého třesku na počátku tzv. hadronové éry, v 
první miliontině sekundy existence vesmíru. Kromě toho vznikají při řadě procesů a interakcí 
jiných elementárních částic; při radioaktivních přeměnách β−,+ dochází k vzájemným přeměnám 
neutronů a protonů. 
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Proton p+  
nese kladný elementární elektrický náboj stejné absolutní velikosti e jako elektron, jeho klidová 
hmotnost je mp = 1,6726.10-27kg = 1836,151 me = 938,256MeV/c2. Magnetický moment protonu je 

e.h/4πmp - tzv. jaderný magneton, který je 1836-krát menší než Bohrův magneton (zjednodušeně si to 

můžeme představit tak, že při stejném spinu a náboji těžký proton "rotuje pomaleji", než lehký elektron). Proton 
je stabilní částice (pomineme zde některé spekulace o možném rozpadu protonu *). Počet protonů v 
jádře (protonové číslo Z) určuje zároveň i počet elektronů v obalu a tudíž i "velikost" atomu a 
jeho chemické vlastnosti při slučování s dalšími atomy. Samotný proton tvoří jádro nejjednoduššího 
prvku - vodíku 1H1. 
*) Tzv. grandunifikační teorie připouštějí nestabilitu protonu, který by se měl rozpadat na miony či pozitrony a na 
jeden neutrální či dva nabité piony [p+ → (µ+ nebo e+) + (πo nebo π++π-)] s dobou života řádově τp≈1030-1033 roků. 
Tento rozpad by byl způsoben přeměnou kvarku na lepton prostřednictvím bosonu X a vzhledem k obrovské hmotnosti 
bosonu X je jeho pravděpodobnost nesmírně malá. Experimenty zatím dávají odhady τp>1030 let. Tyto pokusy o 

pozorování rozpadu protonu se provádějí hluboko pod zemí (z důvodu odstínění kosmického záření), kde jsou 
umístěny velké nádrže s vodou, opatřené mnoha fotonásobiči, které by mohly zaregistrovat slabé záblesky 
způsobené průchodem rychlých částic vzniklých jako produkty rozpadu protonu. Nejdokonalejším zařízením tohoto 
druhu je Superkamioka-NDE v Japonsku, které sice nezaznamenalo žádný rozpad protonu, ale bylo velice úspěšné 
při detekci a spektrometrii neutrin (viz pasáž "Neutrina" v §1.2 "Radioaktivita"). 
Neutron no  
je elektricky neutrální, jeho klidová hmotnost mn = 1,6748.10-27kg = 1838,65 me = 939,55MeV/c2 je o 

něco vyšší než u protonu. Ve stabilních atomových jádrech jsou neutrony stabilní, volný neutron (ve 
vakuu) se rozpadá s poločasem cca 13minut β−-rozpadem no → p+ + e− + ν'e na proton, elektron 

a antineutrino. 
  Protony, jakožto jádra vodíku, byly objeveny při studiu elektrických výbojů v plynech zhruba ve stejné době jako 
elektrony (koncem 19.stol.). Neutrony byly objeveny až v r.1932 J.Chadwickem při ostřelování jader berylia částicemi 
alfa (viz §1.1 "Atomy a atomová jádra"). 
Antiproton p'− se od protonu liší jen svým záporným nábojem a opačným směrem 
magnetického momentu, ve vakuu je rovněž stabilní částicí. Antineutron n'o je neutrální částicí 
jako neutron, od něhož se liší jen opačnou orientací magnetického momentu, poločas jeho rozpadu 
ve vakuu je stejný jako u neutronu, rozpadá se podle schématu n'o → p'− + e+ + νe na antiproton, 

pozitron a neutrino. 
   Antiprotony a antineutrony se v pozemské přírodě nevyskytují, vznikají při interakci částic 
vysokých energií a zase pak zanikají interakcemi s nukleony. Vzhledem k zákonu zachování 
baryonového čísla mohou být antinukleony produkovány pouze v párech společně s 
nukleony. Nejobvyklejší způsob produkce antiprotonů p' je v reakcích 
p + p → 2p + p + p' , resp. p + n → 2p + n + p' , 
přičemž prahová kinetická energie ostřelujícího protonu (v laboratorní terčíkové soustavě) činí asi 
5,6GeV, resp. 3,6GeV; pokud však tato interakce probíhá při ostřelování jádra, může být prahová 
energie produkce antiprotonů i nižší (kolem 3GeV). Antineutrony vznikají v podobných reakcích p + p 
→ 2p + n + n' , resp. p + n → p + 2n + n', dále pak v reakcích antiprotonů p' + p → n + n', p' + n → n + n' 
+ π−. 
  Při interakcích antinukleonů jsou nejdůležitěší interakce (p',p) antiprotonů s protony. Při 
vysokých energiích zde mohou vznikat i další těžké částice jako jsou hyperony, což bude zmíněno níže. 
Při nízkých energiích antiprotonů nebo při jejich zastavení (viz níže) dochází k zániku nukleonových 
párů s produkcí mezonů, kvant gama, popř. dochází k reakci p'+p→n+n' ("výměna náboje"). Zánik párů 
(p',p) je silnou interakcí, při níž nejčastěji vznikají mezony π (jen v malém procentu mezony K); 
nejmenší počet vzniklých mezonů vzhledem k zákonu zachování hybnosti jsou 2 mezony π, většinou 
jich však vniká více, nejčastěji 5 mezonů - typická interakce tohoto druhu je: p'+p→2π++2π−+πο . 
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  Při vniknutí antiprotonu do látky dochází vlivem elektromagnetické interakce k ionizaci atomů, 
podobně jako u každé jiné nabité částice, čímž se antiproton brzdí a zpomaluje. Během 
tohoto zpomalování může antiproton zaniknout při interakci s jádrem, avšak může se zpomalit (či 
téměř zastavit) natolik, že může být zachycen protonem (vodíkovým jádrem) - vzniká nový 
"exotický atom", zvaný protonium, sestávající z protonu a antiprotonu obíhajících kolem 
společného těžiště. Podobně může být zachycen i jiným těžším jádrem na některé vyšší dráze 
(odkud vyrazil elektron) a při svém oběhu pak přechází na nižší dráhy, což je doprovázeno emisí 
buď fotonů X-záření, nebo Augerových elektronů. Nakonec je pohlcen jádrem a zanikne intrakcí 
s protonem za vzniku pionů. 
Antihmota 
Antiproton, kolem něhož obíhá pozitron, tvoří atom "antivodíku", který má analogické vlastnosti 
jako obyčejný vodík. Antiprotony a antineutrony mohou vytvářet "anti-atomová jádra", kolem 
nichž mohou obíhat pozitrony v úplně stejných konfiguracích jako je tomu u příslušných 
obyčejných atomů - jedná se o "antiatomy", které by v rámci "antisvěta" měly úplně stejné chemické 
i spektroskopické vlastnosti jako naše atomy - tvořily by antihmotu - (bylo diskutováno výše). 
  Antiproton byl objeven v r.1955 na urychlovači v Berkeley při ostřelování měděného terčíku protony urychlenými 
na 6,2GeV. V r.1956 byl objeven antineutron na témže urychlovači: se stejnou energií byl protony ostřelován 
beryliový terčík a vzniklé antiprotony byly vedeny do soustavy scintilátorů a Čerenkovova detektoru zapojených 
v antikoincidenci, kde reakcí p'+p→n+n' s vodíkovými jádry vznikaly antineutrony, které při interakci s nukleony 
v Čerenkovově detektoru byly registrovány jako intenzívní záblesky.

Fotony 
Fotony jsou kvanta elektromagnetického záření. Mají nulovou klidovou hmotnost, pohybují se 
rychlostí světla, jsou nositeli energie E = h.ν, kde h je Planckova konstanta a ν je 
frekvence elektromagnetické vlny o vlnové délce λ = c/ν. Jsou bosony se spinovým číslem 1. 
Fotony vznikají při všech zrychlených pohybech elektricky nabitých částic (např. brzdné záření), emitují 
se při deeexcitacích v atomových obalech a atomových jádrech, kde odnášejí příslušný energetický 
rozdíl excitovaného stavu. Fotony záření gama dále vznikají při anihilacích pozitronů s elektrony (e+

+e−→2γ), jakož i v řadě dalších interakcí elementárních částic. 
  Interakce fotonů středních energií s látkou (fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorba e−e+-párů) jsou 
popsány v §1.6. Fotony vysokých energií mohou svými interakcemi vyvolávat tzv. fotojaderné 
reakce, při nichž jsou z jader vyráženy neutrony, protony, popř. více nukleonů, deuterony, α-částice; 
nad prahovou energie záření gama asi 140MeV pak při interakci vznikají další částice, např. π-mesony: γ + 
p → n + π+, γ + p → p + πο, a pod. 
  Foton, jakožto kvantum elektromagnetického vlnění, byl zaveden A.Einsteinem v r.1905 při studiu fotoefektu (§1.1 
"Atomy a atomová jádra", obr.1.1.1).

Neutrina a antineutrina (podrobněji viz odkaz "Neutrina") 
Jsou to všudypřítomné, avšak téměř nepolapitelné částice. Neutrina ν a antineutrina ν' jsou nejlehčí 
a nejslaběji interagující ze všech známých druhů elementárních částic - náleží mezi leptony. Jsou 
to fermiony se spinovým číslem 1/2, nenesou elektrický náboj, nevykazují silnou interakci, ale 
pouze slabou interakci (a univerzální gravitační interakci, která nás zde z hlediska fyziky elementárních částic 
nezajímá, může však mít určité kosmologické důsledky). Rozeznáváme tři druhy neutrin: neutrino elektronové 
νe, mionové νµ a tauonové ντ, které se však mohou spontánně vzájemně přeměňovat při tzv. 

oscilaci neutrin. Neutrino jako takové je mixáží vlastních stavů ektronového, mionového 
a tauonového neutrina a proto dochází k periodické přeměně jednoho neutrina na druhé.  
Elektronová neutrina vznikají typicky při vzájemných přeměnách neutronů a protonů β−,+-rozpadem: no 
→ p+ + e− + ν'e, p+ → no + e+ + νe, mionová a tauonová neutrina pak při rozpadu mionů a tauonů: µ− → 
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e− + ν'e+ νµ, .................. Neutrina kromě toho vznikají v řadě interakcí elementárních částic, v nichž 

se uplatňují slabé interakce. Velké množství neutrin vzniká při termojaderných reakcích v nitru Slunce 
a hvězd, odkud díky své velmi slabé interakci snadno pronikají ven a jsou vyzařovány do okolního 
prostoru. Zvláště silný "záblesk" neutrinového záření vzniká při výbuchu supernovy - viz §4.2 "Konečné 
fáze hvězdné evoluce. Gravitační kolaps" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". Ve vesmíru se nachází 
i obrovské množství tzv. reliktních neutrin pocházejících z leptonové éry vesmíru těsně po velkém 
třesku. Neutrina patří, spolu s fotony, mezi nejhojnější částice ve vesmíru. Vlastnosti neutrin, jejich 
vznik, metody detekce a příp. kosmologický význam neutrin, jsou podrobněji popsány v 
§1.2 "Radioaktivita", část "Neutrina". 
  Neutrina byla jako hypotetické částice zavedena W.Paulim r.1930 při studiu energetické bilance β-rozpadu (viz §1.2, 
část "Radioaktivita beta", obr.1.2.3), jejich název a specifikace vlastností pocházejí od E.Fermiho. Experimentálně 
byla neutrina prokázána až v r.1956 experimenty nastíněnými ve zmíněném odkazu "Neutrina".

Miony m a tauony t 
Miony µ− a µ+  
(jsou to vzájemně antičástice), označované též jako "těžké elektrony", jsou středně těžké částice 
s hmotností mµ = 206 me, nesou záporný nebo kladný elektrický náboj stejné velikosti jako je 

elementární náboj elektronu; neexistují neutrální miony bez elektrického náboje. Miony jsou 
nestabilní částice, které se s poločasem ≈2.10-6s rozpadají na elektron, resp. pozitron, a dvě neutrina: µ− 
→ e− + ν'e+ νµ , µ+ → e+ + νe+ ν'µ. Tento rozpad má charakter slabé interakce a je podobný 

radioaktivnímu rozpadu beta; rovněž energetické spektrum elektronů nebo pozitronů je 
spojité, maximální energie činí ≈53MeV. 
  Miony se v pozemské přírodě vyskytují v sekundárním kosmickém záření. Vznikají ve vyšších vrstvách atmosféry 
(nad 10km) při srážkách protonů a dalších částic primárního kosmického záření s protony a neutrony jader dusíku a 
kyslíku v atmosféře. V těchto primárních srážkách vznikají nejdříve π-mezony, které se během cca 2,5.10-8s rozpadnou 
na miony, které se s kinetickou energií cca 4MeV pohybují relativistickou rychlostí. Vzhledem ke své době života 
≈2.10-6sekundy by podle klasické mechaniky mion uletěl jen zhruba 500metrů a pak se rozpadl - na povrch Země by 
tedy prakticky žádné miony neměly dopadnout. Díky relativistické dilataci času však mion z hlediska pozorovatele na 
Zemi "žije déle" a má dost času, aby dopadl na povrch Země. Tento experimentální fakt, že mion uletí dráhu 20-krát 
delší než by v klasické mechanice odpovídalo jeho době života, je přesvědčivým důkazem efektu zpomalování toku 
času podle speciální teorie relativity. 
  Nejčastější způsob vzniku mionů je při rozpadu π-mezonů: π− → µ− + ν'µ , π+ → µ+ + νµ . Interakce mionů 

s nukleony probíhají podle schématu: µ− + p → n + νµ , µ+ + n → p + νµ , ..... 

  Vnikne-li záporný mion µ− do látky, může být (po svém zpomalení ionizací) zachycen 
Coulombovým polem jádra a vytvořit svéráznou vázanou soustavu podobnou atomu - tzv. mionový 
atom nebo mezoatom. Kladný mion µ+ prolétající látkovým prostředím může zase zachytit elektron 
a vytvořit nestabilní vázanou soustavu mionu µ+ a obíhajícího elektronu e−, zvanou mionium; je 
to soustava analogická pozitroniu a má strukturu podobnou vodíkovému atomu. 
  Mion µ byl objeven v r.1936 C.D.Andersonem a S.H.Neddermeyerem při studiu kosmického záření ve Wilsonově 
mlžné komoře (podobně jako pozitron). 
Tauony τ− a τ+  
(jsou to vzájemně antičástice), označované též jako "supertěžké elektrony", jsou velmi těžké částice 
s hmotností mτ ≈ 3484me ≈ 1177MeV/c2, nesou záporný nebo kladný elektrický náboj stejné velikosti jako 

je elementární náboj elektronu. Tauony jsou vysoce nestabilní částice, které se s poločasem ≈3.10-

13s rozpadají na elektron nebo mion a dvě neutrina: τ− → e− + ν'e+ ντ , τ− → µ− + ν'µ+ νµ. 

  Tauon τ byl objeven v letech 1974-77 týmem pod vedením M.Perla při experimentech s vysokoenergetickými 
srážkami pozitronů a elektronů ve vstřícných svazcích urychlovače ve Stanfordu. Při srážkách elektronů s 
pozitrony docházelo ke vzniku dvojic τ+ a τ-, které se rozlétly jen na krátkou vzdálenost (cca 1mm) a vzápětí se rozpadaly 
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na elektrony, miony a neutrina. Vznik tauonů byl prokázán na základě detekce nabitých částic, analýzou jejich energií 
a úhlového rozložení.

Mezony p a K 
p-mesony (nazývané též piony) 
jsou nejčastějším druhem nových sekundárních částic, vznikajících částicovými interakcemi při 
vysokých energiích převyšujících cca 300MeV; při ještě vyšších energiích (nad ≈1GeV) pak vznikají i 
K-mesony a hyperony. 
  Mesony π a K mají následující společné vlastnosti: jsou to středně těžké částice se spinem 0 (patří 
tedy mezi bosony), vykazují silné interakce (jsou hadrony) a jsou nestabilní. 
  Nabité mesony p- a p+, které jsou vzájemně antičásticemi, nesou záporný či kladný elementární 
náboj stejné velikosti jako elektron, mají klidovou hmotnost ≈2,4898.10-25g ≈ 273me ≈ 140MeV/c2 a 

s poločasem ≈2,55.10-8s se rozpadají (slabou interakcí) na miony a neutrina: π− → µ− + ν'µ , π+ → µ+ + νµ . 

Při tomto rozpadu se uvolňuje celková energie (mπ-mµ).c2 ≈ 34MeV, z čehož mion µ odnáší menší část 

cca 4,2MeV a zbytek kinetické energie necelých 30MeV získává mionové neutrino νµ. 

  Neutrální meson po má klidovou hmotnost ≈264me ≈ 135MeV/c2 a s velmi krátkým poločasem 

rozpadu ≈0,9.10-16s se rozpadá (elektromagnetickou interakcí) na dvě kvanta gama: πο → γ + γ. 
Mesony K,  
zvané též kaony, jsou více než 3-krát těžší než π-mesony. 
  Nabité mesony K+ a K-, které jsou vzájemně antičásticemi, nesou kladný či záporný elektrický 
náboj stejné velikosti jako elektron, mají klidovou hmotnost ≈966,6me ≈ 494MeV/c2 a s poločasem 

≈1,24.10-8s se rozpadají na π-mesony, miony a neutrina: K+→π++πο, K+→µ++ν, K+→π++π++π−, K+→π+

+πο+πο, K+→πο+µ++ν, K+→πο+e++ν; analogicky (sdruženě) i K−. 
  Neutrální meson Ko má hmotnost ≈974,2me ≈ 498MeV/c2 a velmi rychle se rozpadá na π-mesony a též 

na miony a neutrina dvěma druhy rozpadů: 
dvoučásticové rozpady: Kο→π++π−, Kο→πο+πο, - (poločas ≈0,9.10-10s); 
tříčásticové rozpady: Kο→πο+πο+πο, Kο→π++π−+πο, Kο→π+,−+µ−,++ν, Kο→π−,++e+,−+ν, - (poločas ≈5,7.10-8s). 
  To, že se meson Kο rozpadá s dvěma různými poločasy a různými pochody, lze vysvětlit předpokladem, že meson Kο 
je "směsí" dvou neutrálních částic Kο1 a Kο2, které mají různé doby života a různá schémata rozpadu. Tyto skutečnosti 
se interpretují tak, že meson Kο je "směsí" či superpozicí Kο a jeho antičástice K'ο. 
Interakce mesonů p a K 
Mesony p- a π+ interagují při nízkých energiích s nukleony především reakcemi: π− + p → n + γ, π+ + n → 
p + γ, při vysokých energiích pionů pak dochází i ke sdružené produkci kaonů, hyperonů a 
antihyperonů, např. π− + p → K+ + K− + n, π− + p → Λ + Kο, a pod. - další reakce viz níže v odstavci 
o hyperonech. 
  Při interakci s látkou mohou být π−-mesony (po příslušné zabrzdění ionizačními ztrátami 
energie) zachycovány na orbitě kolem jádra (podobně jako elektrony v atomu), takže na na velmi 
krátkou dobu se vytvoří mesoatom s pionem π−, který je pak pohlcen jádrem a tam se sloučí s 
protonem (π−+p→n+γ). 
Vznik mesonů p a K 
π-mesony vznikají především jako nové sekundární částice při interakcích protonů s nukleony, 
pokud kinetická energie v laboratorní (terčíkové) soustavě je vyšší než 2.mπ.c2 ≈ 300MeV. Reakcí 
tohoto typu může být několik: 
p+p → p+n+π+, p+p → p+p+πο, p+n → n+n+π+, p+n → p+p+π−,  
p+n → p+n+πο, n+n → n+p+π−, n+n → n+n+πο , ...., 
přičemž tyto reakce mohou probíhat jak na volných nukleonech, tak na nukleonech vázaných v 
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jádře. Piony mohou být také produkovány fotojadernými reakcemi tvrdého záření gama: γ+p → n+π+, γ
+p → p+πο, jejichž prahová energie záření gama činí zhruba mπ.c2 ≈ 140MeV. 

  Mesony K vznikají tzv. asociovanou produkcí ve dvojicích buď spolu, nebo ve dvojicích s hyperony, a 
to buď při vzájemných interakcích nukleonů, nebo π-mesonů s nukleony. Příklady takových interakcí jsou: 
p+p → Λ+K++p, π−+p → K++K−+n, π−+p → Λ+Kο, atd., další kombinace s hyperony jsou uvedeny 
v následujícím odstavci.

Hyperony 
Nejtěžší dosud známé částice, vznikající při částicových interakcích za vysokých energií, jsou 
hyperony. Všechny hyperony jsou fermiony, většinou se spinem 1/2, s výjimkou Ω− který má spin 
3/2. Všechny hyperony jsou dále hadrony vykazující silnou interakci a jsou to částice vysoce nestabilní 
s velmi krátkou dobou života. Známe 7 druhů hyperonů (+ jejich antičástice), které zde 
stručně vyjmenujeme: 

Hyperon Lo je elektricky nenabitý, má hmotnost ≈2183me ≈ 1116MeV/c2, dobu života ≈2,5.10-5s a 

rozpadá se podle schémat: Λ → p + π− (66%), Λ → n + πο (34%). 
Hyperon S- se záporným elementárním nábojem má hmotnost ≈2327me ≈ 1189MeV a s poločasem 

≈0,8.10-10s se rozpadá na nukleony a piony: Σ− → p + πο, Σ− → n + π+. 
Hyperon S+ s kladným elementárním nábojem má hmotnost ≈2340me ≈ 1197MeV a s poločasem 

≈1,65.10-10s se rozpadá na neutron a pion: Σ+ → n + π−. 
Hyperon So bez elektrického náboje má hmotnost ≈2332me ≈ 1193MeV a s velmi krátkým 

poločasem blízkým 10-20s se rozpadá na hyperon lambda a foton gama: Σο → Λ + γ.  
Hyperon X- se záporným nábojem má hmotnost ≈2585me ≈ 1321MeV a s poločasem ≈1,7.10-10s se 

rozpadá na hyperon lambda a pion: Ξ− → Λ + π−.  
Hyperon Xo bez elektrického náboje má hmotnost ≈2566me ≈ 1315MeV a s poločasem ≈3.10-10s 

se rozpadá na hyperon lambda a pion: Ξο → Λ + πο. 
Hyperon W- se záporným nábojem má hmotnost ≈3405me ≈ 1675MeV/c2 a s poločasem ≈1,5.10-10s 

se rozpadá na hyperony a mesony: Ω− → Ξο,− + π−,ο, Ω− → Λ + K−. 
Pozn.: Ve velmi malém procentu případů byly pozorovány i další možnosti rozpadu hyperonů, např. Λ→p+e−+ν, Σ+→p
+γ, Ξο→p+π−, a řada dalších. 
Hyperjádra 
  Hyperony vykazují silné interakce, takže mohou vstupovat do jader a být tam navázány jadernými silami 
- vznikne tzv. hyperjádro či hyperfragment. V typickém hyperjádře je jeden z neutronů 
nahrazen hyperonem Λο; takové hyperjádro se pak značí NAΛ. Např. v jaderných emulzích 

ozařovaných mesony K− z urychlovače byla pozorována hyperjádra 9BeΛ. Hyperjádra jsou 

nestabilní útvary, které se rozpadají dvojím způsobem: mesonovým rozpadem nebo 
nukleonovým rozpadem. Při mesonovém způsobu se hyperon Λ uvniř jádra rozpadne podle 
schématu Λ→p+π−, nebo Λ→n+πο, takže např. hyperjádro 9BeΛ se rozpadne na meson π−, proton p+ 

a jádro 8Be4 (které se pak v tomto případě rozpadá na dvě alfa-částice 4He2). Při nukleonovém 

rozpadu dochází k reakcím Λ+p→p+n, nebo Λ+n→n+n, takže např. zmíněné hyperjádro 9BeΛ by 

se rozpadlo způsobem: 9BeΛ→4He+3He+n. 

Antihyperony 
Podobně jako k nukleonům existují antinukleony, i ke každému z uvedených hyperonů existuje 
příslušný antihyperon (všechny tyto hyperony jsou samostatné, nejsou vzájemně antičásticemi jako je 
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to kupř. u mesonů π− a π+ či µ− a µ+). Podle principu nábojové symetrie mají antihyperony 
stejné hmotnosti, spin a dobu života jako hyperony, avšak opačná znaménka el. náboje, baryonového 
čísla a magnetického momentu. Rozpadová schémata antihyperonů jsou rovněž nábojově sdružená 
s rozpadovými schématy hyperonů a rovněž i reakce částic, při nichž antihyperony vznikají, jsou 
analogické jako u hyperonů (dochází často k "asociované" produkci hyperonů a antihyperonů či mesonů 
- viz níže). Je třeba mít na paměti, že antihyperony k nabitým hyperonům mají opačná znaménka 
el. náboje, např. antihyperon Σ'− má kladný jednotkový náboj, takže přesněji bychom jej mohli označit 
jako (Σ'−)+. 
  Hyperony vznikají při interakcích protonů, antiprotonů, π a K mesonů s nukleony při vysokých 
energiích (>≈5GeV), přičemž v silných interakcích typu (nukleon+nukleon) nebo (π+nukleon) 
vznikají současně dvě částice ze skupiny mesonů a hyperonů (meson+meson, meson+hyperon, 
hyperon+antihyperon) - dochází ke sdružené či asociované produkci hyperonů, antihyperonů a 
mesonů, např.: 
p + p → 2p + Λ + Λ' , p + p → p + Λ + K+ ,  
............ 
............. 
............. 
K− + p → Ω− + K−+ Kο , 
  Dráhy hyperonů, resp. jejich rozpadových produktů, jsou pozorovány ve Wilsonových mlžných komorách, 
jaderných fotoemulzích a bublinových komorách. Již v r.1947 pozorovali G.D.Rochester a C.C.Butler při studiu 
kosmického záření ve Wilsonově mlžné komoře dráhy dvou částic vylétajících z jednoho bodu - další výzkumy ukázaly, 
že šlo o meson Ko rozpadající se na mesony π− a π+ a o hyperon Λ rozpadající se na proton p+ a meson π−. Když 
pak urychlovače s dostatečně velkou energií umožnily vytvářet svazky protonů a mesonů π, byly při studiu jejich 
interakce v bublinových komorách a fotoemulzích objeveny všechny další hyperony a zákonitosti jejich 
asociované produkce s mesony K.

Rezonance 
Vznikají při některých interakcích vysokoenergetických částic (jako je π+,− + p+ → π+,− + p+, nebo interakce protonu 
s antiprotonem za vzniku několika π-mezonů) a okamžitě se rozpadají, jejich doba života činí asi 10-23 až 10-20 
sekundy. Projevují se vlasně jen výrazným rezonančním maximem v energetické závislosti účinného průřezu dané 
interakce, nebo zhuštěninami a píky na Dalitzově diagramu energií sekundárních částic, které naznačují vznik 
nějakého dočasně vázaného stavu. Rozeznáváme baryonové rezonance a mezonové rezonance (jako je mezon ρ 
nebo některé druhy mezonů *K). Rezonance se mnohdy ani za zvláštní částice nepovažují, označují se jako 
kvazičástice. Jsou to spíše jen dočasně excitované stavy vzniklé při interakci dvou či více baryonů nebo mezonů, které 
se rozpadají okamžitě, jakmile vyletí za hranice oblasti silné jaderné interakce, v níž vznikly. Vzhledem k extrémně 
krátké době života nemají patrně žádný význam pro stavbu a vlastnosti hmoty. Jejich studium je však důležité pro 
lepší proniknutí do subnukleární struktury hadronů, jejich kvarkové struktury a pochopení vlastností silných interakcí 
v rámci kvantové chromodynamiky (QCD). Některé mezonové a baryonové rezonance jsou vyznačeny níže na 
kvarkovém diagramu na obr.1.5.3.

Bosony W-,W+,Zo 
W-bosony jsou intermediální částice zprostředkující slabou interakci (Weak int.) v rámci 
Weinbergova-Salamova modelu sjednocení elektromagnetické a slabé interakce. W− a W+ nesou záporný 
a kladný elementární náboj stejné velikosti jako elektron, mají hmotnost ≈82GeV/c2 a 
zprostředkovávají vzájemné β-přeměny neutronů a protonů (podle schématu na obr.1.2.5 v 
§1.2 "Radioaktivita"). Neutrální Zo boson má hmotnost ≈93GeV, ........  
Intermediální bosony W−,W+,Zo byly experimentálně prokázány v.1983 při interakcích ve vstřícných 
proton-antiprotonových svazcích 270GeV↔270GeV collideru velkého protonového synchrotronu v CERN.

Hypotetické a modelové částice 
Pro úplnost zde nakonec letmo zmíníme i některé "exotické" částice, které by měly existovat podle 
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určitých více či méně ověřených teorií a modelů, avšak nebyly dosud experimentálně prokázané 
- zůstávají částicemi hypotetickými. 
Kvarky  
jsou modelové "stavební" částice hadronů (jak je nastíněno níže). Kvarky jsou fermiony se spinem 1/2 
a nesou třetinový elektrický náboj -(1/3)e, +(2/3)e. Bylo zavedeno celkem 6 druhů kvarků, každý má 
svou antičástici - antikvark. Kvarkový model hadronů je stručně popsán níže. 
Gluony (angl. glue=klih, lepidlo - drží kvarky "slepeny" pohromadě v hadronech) 
jsou částice, které zprostředkovávají silné interakce mezi kvarky. Jsou to bosony se spinem 1, mají 
nulovou klidovou hmotnost, nemají elektrický náboj, nesou však tzv. "barevný náboj", 
charakterizující různé druhy kvarků. Podobně jako foton, nemá gluon antičástici (je svou vlastní antičásticí). 
  Foton, který zprostředkovává elektromagnetickou interakci, sám nenese náboj této interakce (elektrický náboj); 
fotony mezi sebou neinteragují. Gluony však nesou "barvu" - náboj silné interakce, takže mohou mezi sebou 
interagovat. Mohly by teoreticky vytvářet i vázané systémy - tzv. gluonium. 
Preony 
jsou hypotetické sub-kvarkové částice, z nichž by se mohly skládat kvarky (viz níže pasáž "Preonová hypotéza"). 
Gravitony  
jsou kvanta gravitačního vlnění. Gravitační vlny předpovídá obecná teorie relativity jakožto fyzika 
gravitace a prostoročasu; jsou řešením Einsteinových rovnic gravitačnho pole, podobně jako 
z Maxwellových rovnic elektrodynamiky plyne existence elektromagnetických vln. Gravitační vlny se 
od elektromagnetických liší jednak svým velmi nepatrným působením na látku, jednak svým 
tzv. kvadrupólovým charakterem. Graviton má nulovou klidovou hmotnost, pohybuje se rychlostí 
světla, jeho spinové číslo je 2. 
  Gravitační vlny se zatím nepodařilo přímo detekovat, jsou prokázány jen nepřímo. Na experimentální prokázání 
gravitonů není naděje v dohledné budoucnosti. O gravitačních vlnách pojednává např. §2.7 "Gravitační vlny" v 
knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
Higgsovy bozony  
- jsou to kvanta tzv. Higgsova-Kibleova skalárního pole, které se v kalibračních unitárních teoriích 
pole zavádí do lagrangiánu za účelem tzv. spontánního narušení symetrie. Toto pole vede též k tomu, 
že některé intermediální bozony získají hmotnost a příslušné interakce se stanou silami krátkého dosahu. 
Supersymetrické částice 
V supersymetrických unitárních teoriích elementárních částic je ke každé částici přiřazen její 
tzv. superpartner - každý boson má svého fermionového superpartnera a fermion má naopak 
svůj bosonový protějšek. Názvy těchto částic se vytvářejí příponou "ino", nebo předponou "s-" k 
názvu výchozí částice. Nejčastěji diskutované supersymetrické částice jsou gravitina a fotina: 
Gravitina  
jsou kvanta kalibračního pole v supergravitační unitární teorii pole (superpartner gravitonu), mají spin 
3/2 nebo 5/2. 
Fotina  
jsou slabě interagující hmotné částice se spinem 1/2, zaváděné jako supersymetrický partner fotonu. 
s - částice 
Někdy se diskutují i supersymetrické částice k dalším fermionům: s-leptony jako superpatneři k 
leptonům, např. s-elektron, s-mion, s-neutrino (zvané též neutralino - mělo by mít vysokou hmotnost 
desítky či stovky GeV); či kvarkům - s-kvarky. 
Další hypotetické částice: 
Axiony  
jsou velmi lehké (klidová hmotnost cca 10-5eV) hypotetické částice se spinem 0, které se v rámci 
kvantové chromodynamiky zavádějí při řešení CP-problému narušení kombinace nábojové symetrie 
a parity v teorii kvarků. CP symetrie, která je narušena u slabých interakcí, by z teoretického hlediska měla být narušena 
i pro silnou interakci. Jelikož se toto experimentálně nepozoruje, byla do kvantové chromodynamiky zavedena 
dodatečná symetrie (která je spontánně narušena), kvanta příslušného pole jsou nový typ částic nazvaných axiony. 
Jejich supersymetričtí partneři se nazývají axina. 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika5.htm (20 of 43) [15.10.2008 12:13:46]

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace2-7.htm


RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika. 1.5 . Elementární částice

V poslední době se diskutují určité možnosti, jak by snad bylo možno takové částice detekovat. Interakce axionu s 
velmi silným magnetickým polem by mohla vést k produkci kvanta elektromagnetického záření - mikrovlnného fotonu. 
WIMP 
Výše uvedené částice - gravitina, fotina, axiony - se někdy souhrnně označují jako "slabě interagující hmotné částice" 
- zkratka WIMP (Weak Interacting Mass Particle). Mohly by tvořit podstatnou složku tzv. temné hmoty ve vesmíru (viz 
např. §5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
Magnetické monopóly  
- hypotetické částice duální vůči elektrickému náboji. Magnetický monopól vzniká při záměně 
elektrických a magnetických veličin v Maxwellových rovnicích a aplikaci kvantové teorie pole.  
Klasická teorie elektromagnetického pole magnetické monopóly nepřipouští: jedna z Maxwellových rovnic div B = 0 
říká, že magnetické pole je nezřídlové s uzavřenými siločárami, tj. magnetické monopóly neexistují (viz např. 
§1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
Magnetické monopóly byly zavedeny jako pokus o (aspoň hypotetické) zrovnoprávnění, či nastolení symetrie, elektřiny 
a magnetismu. 
Leptokvarky X,Y  
- hypotetické vektorové bosony X a Y (zvané leptokvarky, protože způsobují přechody mezi kvarky 
a leptony) se zavádějí v tzv. grandunifikačních teoriích GUT. Měly by mít velmi vysoké hmotnosti řádově 
mX,Y ~1015GeV/c2. 
Superstruny  
jsou hypotetické (modelové) jednorozměrné elementární útvary délky řádu 10-33cm (Planckova 
délka), jejichž různě excitované vibrační stavy a vzájemná propojení by podle tzv. teorie superstrun 
měly být základem veškerých částic a polí - základem unitární teorie pole sjednocující všechny 
4 interakce v přírodě. Struny mohou být otevřené nebo uzavřené. Zobecněním superstrun jsou tzv. 
p-brány, které mohou mít více (p) prostorových dimenzí a vyvíjejí se v 11-rozměrném prostoročase. O 
teorii superstrun je stručně pojednáno v závěrečné části §B.6 "Sjednocování fundamentálních inetrakcí" knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
Tachyony (řec. tachyos=rychlý) 
jsou ryze spekulativní částice, které se mohou pohybovat pouze nadsvětelnou rychlostí a mají (v souvislosti se 
známým vztahem závislosti hmotnosti na rychlosti m = mo/√(1-v2/c2) ve speciální teorii relativity) imaginární 

hmotnost. Motivací pro zavedení tachyonů je pouze spekulace o jakési symetrii vzhledem k rychlosti světla, nesvědčí 
pro ně žádné fyzikální argumenty; spíše by vyvolávaly vážné problémy s principem kauzality. Z hlediska teorie relativity 
jsou tachyony stručně diskutovány v pasáži "Tachyony" §1.6 "Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie 
relativity" zmíněné knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Unitární symetrie a multiplety částic 
Velký počet elementárních částic, které byly objeveny při vysokoenergetických interakcích, přirozeně vedl ke snahám 
o jejich systematiku a zavedení unitarizačních schémat. Především, každému baryonu a leptonu je přiřazeno 
baryonové číslo B a leptonové číslo L (částice +1, antičástice -1), které se zachovávají při všech interakcích. Byly 
zjištěny výrazné podobnosti a symetrie mezi některými elementárními částicemi, především hadrony.  
  Odhlédneme-li od elektrického náboje, lze např. protony a neutrony považovat za dva stavy (dublet) jedné částice 
- nukleonu. Podobně piony π+,πo,π- tvoří triplet podobných částic. Při studiu samotných silných interakcí, které 
jsou nábojově nezávislé, můžeme od náboje odhlédnout. Pro popis těchto podobností a symetrií byla zavedena 
nová veličina izotopický spin neboli izospin T *). Nukleony mají izospin T = 1/2, přičemž projekce izospinu T = 
+1/2 odpovídá protonu a T = -1/2 neutronu. Pionům se připsal izospin T = 1, s projekcemi -1,0,+1 pro π-,πo,π+. V 
soustavě interagujících nukleonů a pionů pak platí zákon zachování izospinu.  
*) Vyšlo se z formální analogie s obyčejným spinem, kde částice se spinem 1/2 se vyskytuje ve dvou stavech s průmětem spinu -
1/2, +1/2 a částice se spinem 1 ve třech stavech s průměty spinu -1,0,+1. Izospin T je vektorem v myšleném (pomocném) 
"izotopickém prostoru". Obecně částice s izospinem T se může vyskytovat v (2 T + 1) stavech s projekcemi izospinu na vztažnou osu: 
-T, (-T+1), (-T+2), ..., -1, 0, 1, ..., (T-2), (T-1), T. 
  Dalším důležitým krokem byl objev některých "podivných" (nečekaných) vlastností interakcí mesonů K a hyperonů 
při jejich sdružené párové produkci, které vedly k zavedení pojmu podivnosti, popsaného kvantovým číslem S 
("Strange"). Později bylo zavedeno obecnější kvantové číslo zvané hypernáboj Y = B + S, dané součtem baryonového 
čísla B a podivnosti S. Ukázalo se, že při silných interakcích se zachovává jak izospin T, tak hypernáboj Y. Tato 
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rozšířená symetrie vedla k sestavení multipletu baryonů - dekupletu (3/2+), v němž však v té době chybělo jedno místo; 
byl tak předpovězem hyperon Ω, který byl zanedlouho skutečně objeven.  
  Jednotlivé hadrony se zakreslovaly do speciálních diagramů, kde na vodorovné ose se vynášela projekce izospinu Tz, 
na svislé ose hypernáboj Y a na šikmé ose elektrický náboj Q. Spojnice takto vyznačených multipletů částic 
tvořily pravidelné geometrické obrazce - trojúhelníky, šestiúhelníky a jejich kombinace, viz níže obr.1.5.3. Takováto 
analýza unitární symetrie (kterou provedli v r.1964 M.Gell-Mann a Y.Ne'eman) ukázala, že systematiku hadronů lze 
velmi dobře vysvětlit hypotézou, že hadrony jsou složeny ze subčástic - baryony z tripletu kvarků, mezony z dvojice 
kvarků, jak bude nastíněno v následující pasáži. 

Jsou elementární částice skutečně elementární ?  
Pokusme se nyní podívat, jak je to s "elementárností" a vnitřní strukturou základních stavebních 
částic hmoty. Důležitým vodítkem pro posouzení "elementárnosti" ("fundamentálnosti") částic nám 
může sloužit to, zda se daná částice samovolně rozpadá (přeměňuje) či nerozpadá na jiné druhy částic. 
Za opravdu elementární částice bez vnitřní struktury můžeme podle dosavadních poznatků 
považovat foton a elektron, které vznikají či zanikají vždy jako celek a nepřeměňují se na jiné druhy 
částic. Neutron a proton se mohou vzájemně přeměňovat za účasti elektronů, pozitronů a 
neutrin; nemohou být tedy v pravém slova smyslu "elementární". Totéž se týká π-mezonů a hyperonů. 
Pozn.: Jelikož mnohé částice jsou složené, označení "elementární" je zde zavádějící. Jedná se však o vžitý název, 
podobně jako název "atom", který již dávno neznamená "nedělitelný". V posledních letech se ale často slovo 
"elementární" vypouští a hovoří jen o "částicích". 
Kvarková struktura hadronů 
Výše naznačená systematika hadronů ukazuje, že v jejich vlastnostech se dají nalézt výrazné tzv. 
unitární symetrie. Na základě těchto symetrií byl v r.1964 sestaven tzv. kvarkový model hadronů, 
podle něhož jsou všechny hadrony složeny z ještě "elementárnějších pračástic" - kvarků. 
Slovo "quark", které nemělo žádný význam, převzali autoři kvarkového modelu M.Gell-Mann a Y.Ne'eman s notnou 
dávkou recese ze hry spisovatele Jamese Joyse. 
  Kvarky jsou fermiony se spinem 1/2 a s třetinovým elektrickým nábojem: -(1/3)e, +(2/3)e, každý 
kvark má svou antičástici - antikvark´. Pro vysvětlení systematiky hadronů pomocí aditivního 
kvarkového modelu bylo postupně zavedeno celkem 6 druhů kvarků, z nichž nejdůležitější jsou tři: 
"u" (up), "d" (down), "s" (strange).  
   Mezony jsou složeny z dvou kvarků - kombinace kvark-antikvark (q q´). V případě opačné 
orientace spinů obou kvarků dostáváme tzv. skalární mezony se spinem s=0, např. π+ = (u d´), π− = (d u´), 
πο = (u u´) + (d d´). Je-li jedním z kvarků "s", jedná se podivné mezony K+,−,0 ............ Při paralelní 
orientaci spinů v dvojici kvark-antikvark vznikají tzv. vektorové mezony se spinem s=1, které 
pozorujeme jako mezonové rezonance s velmi krátkou dobou života (cca 10-23s) - mezon ρ+,−,0 nebo *K+,−,0. 
   Baryony jsou složeny ze tří kvarků, přičemž spiny těchto kvarků mohou být orientovány tak, že 
výsledný spin baryonu je s=1/2, nebo s=3/2. Např. proton p = (u u d), neutron n = (d d u). 
Baryony obsahující kvark "s" se nazývají hyperony (vlastnosti hyperonů byly popsány výše). Systematika 
mezonů a baryonů z hlediska kvarkové struktury je schématicky znázorněna diagramy na 
následujícím obr.1.5.3.

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika5.htm (22 of 43) [15.10.2008 12:13:46]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika. 1.5 . Elementární částice

 
Obr.1.5.3. Schématické znázornění unitární symetrie a kvarkové stavby hadronů. 

Vedle těchto základních multipletů lze vytvořit i řadu dalších kombinací z "exotických" kvarků c, b, t ; některé z nich byly 
již experimentálně prokázány - např. charmonium (c,c') nebo ypsilonium (b,b'). Všechny tyto kombinace se chovají jen 

jako rezonanční stavy s velmi krátkou dobou života (cca 10-23sec). 
Pozn.1: Z důvodu souladu s textem, kde nejsou k dispozici fonty s vlnovkou, jsou antičástice označeny čárkovaně ( ' ).  
Pozn.2: Stejné kvarkové kombinace, lišící se vyšším spinem, odpovídají buď samostatné částici (např. ρ, ∆), nebo jsou 

označeny stejným symbolem jako známá částice s antipralelními spiny těchže kvarků a indexem "*" (např. *K, *Σ).

Uvězněné kvarky; jety; hadronizace kvarků 
Úspěšnost kvarkového modelu přirozeně vedla k intenzívním snahám nalézt jednotlivé 
kvarky experimentálně. Ani v laboratořích vysokých energií na urychlovačích, ani v kosmickém záření 
se však žádné částice, které by měly třetinový elektrický náboj, nepodařilo nalézt. Pokud kvarky 
vůbec existují, musejí být v nukleonech velmi silně vázány *). Kvarky tedy zůstávají 
částicemi hypotetickými, resp. modelovými, které sice velmi elegantně vysvětlují vlastnosti hadronů, 
ale jejichž existence nebyla přímo prokázána.  
*) Velmi silná vazba znemožňuje získat volné kvarky z následujícího důvodu: Při snaze odtrhnout kvarky v hadronu od 
sebe tím, že dodáváme stále více energie (třebas nepružnými interakcemi dalších částic), bude nakonec tato energie 
tak vysoká, že převýší prahovou energii pro vznik nového páru kvark-antikvark. Tyto nově vzniklé kvarky se pak 
v gluonovém poli okamžitě spojí do dvojic nebo trojic s kvarky původními. Původní hadron jsme tím sice "rozbili", 
ale nezískáme přitom volné kvarky, ale zase jen vázané systémy dvou či tří kvarků, tj hadrony. O asymptotické 
volnosti kvarků a jejich hadronizaci je zmínka ještě níže. 
  Nepřímo byl však kvarkový model podpořen výsledky experimentů s rozptylem elektronů 
na protonech, při nichž se měřily úhly a energie rozptýlených elektronů a protonů. Při nižších 
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energiích (do cca 1GeV) se proton chová jako kompaktní "kulička" o poloměru ≈ 1 fm (=10-15m). 
Při vysokých energiích je však chování protonů zcela jiné; poprvé byl takový experiment s 
rozptylem vysokoenergetických elektronů (o energiiích vyšších než 1010eV) na nukleonech proveden 
na urychlovači ve Stanfordu. Při takovém "tvrdém ostřelování" se nukleon nechoval jako kompaktní 
částice s rovnoměrným rozložením náboje, ale jako soustava tří velmi malých rozptylových center 
(o rozměru cca 10-16cm), v nichž je koncentrován elektrický náboj. Tyto částice uvnitř protonů R.
Feynman nazval partony. Přímému ztotožnění kvarků a partonů však bránil rozpor - na jedné straně se 
při experimentech partony v nukleonech chovaly jako volné, na druhé straně kvarky jsou tak silně 
vázány, že je nelze z nukleonů uvolnit. 
   Pro pochopení specifických vlastností kvarkové struktury hadronů byla v 70.letech vytvořena 
tzv. kvantová chromodynamika (QCD, řec. chromos = barva), což je polní teorie silné interakce. V 
rámci QCD byla vytyčena koncepce tzv. asymptotické volnosti kvarků (vazbový potenciál kvarků se 
blíží nule při velmi malých vzdálenostech ≈ 1 fm) a dále byla vyslovena hypotéza dokonalého 
uvěznění kvarků v hadronech, podle níž kvarky nemohou existovat jako volné částice, ale pouze vázané 
v hadronech - vazbový potenciál rychle roste se vzdáleností, k úplnému uvolnění kvarků by byla 
potřebná nekonečně velká energie. Silná interakce mezi kvarky je v QCD zprostředkována 
vektorovým kalibračním polem, jehož kvanta s nulovou klidovou hmotností, zvaná gluony, zde 
hrají podobnou úlohu jako fotony v kvantové elektrodynamice, kde zprostředkovávají 
elektromagnetické působení mezi nabitými částicemi.

 
Obr.1.5.4. Schématické znázornění mechanismu interakce vysokoenergetického elektronu s protonem.

Za velmi vysokých energií při tvrdých a hluboce nepružných srážkách elektronů s protony vzniká 
řada sekundárních částic, které vylétají neizotropně v jakýchsi směrovaných "výtryscích" - jetech. 
Detailní analýza úhlového rozdělení a energie částic v jetech ukázala následující mechanismus 
interakce, který lze rozdělit do dvou etap (obr.1.5.4): Během 1.etapy vysokoenergetický elektron 
při interakci s protonem předá část své kinetické energie jednomu z kvarků, který se po tomto rozptylu 
po určitou kratičkou dobu pohybuje prakticky volně (asymptotická volnost) uvnitř protonu; podobně 
i zbytek protonu tvořený dvěma zbývajícími kvarky. Nedojde však k uvolnění kvarků z protonu. 
Jakmile vzdálenost mezi urychleným kvarkem a zbytkem protonu přesáhne zhruba 1fm (10-15m), nastává 
2.etapa: síly mezi nimi začnou prudce narůstat a v kvark-gluonovém poli dojde k produkci kvarků 
a antikvarků, které se zformují do mesonů a baryonů - dojde k tzv. "hadronizaci" kvark-
gluonového plasmatu *). Výsledkem je vyzáření dvou úhlově kolimovaných spršek částic - jetů, 
které vylétají přibližně ve směrech letu incidenčního kvarku a zbytku protonu v první etapě. Tyto jety 
jsou vlastně stopami po kvarcích. 
*) Můžeme si zjednodušeně představit, že kvarky v hadronech jsou spojeny jakýmisi "strunami" (gluonovými 
trubicemi), které je drží pohromadě jako "gumová vlákna". Při růstu vzdálenosti mezi kvarky se tato struna "trhá" na 
kratší struny délky cca 1fm, odpovídající mesonům a baryonům. Tato starší představa se často používala začátkem 70.let. 
Kvark-gluonová plasma 
Za normálních okolností nemohou být kvarky volné, jsou vždy vázány silnou interakcí do hadronů. Když se 
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hadronová hmota zahřeje na extrémně vysokou teplotu vyšší než 1012°K, tehdy hustota kinetické energie 
mnohonásobně převyšuje hustotu energie v jádře, střední volná dráha kvarků je menší než poloměr jádra. Při těchto 
velmi vysokých teplotách a hustotách jsou hadrony natlačeny tak blízko na sebe, že se vzájemně "prolínají" svou 
kvarkovou strukturou a ztrácejí svoji "identitu". V prostoru mezi kvarky je takové množství gluonů, že jejich vzájemné 
silové působení "odstiňuje" přitažlivost mezi kvarky. Hmota v tomto stavu je na kratičký okamžik tvořena 
rovnovážnou směsicí (asymptoticky volných) kvarků a gluonů. Tento vysoce "exotický" stav hmoty se nazývá 
kvark-gluonová plasma. 
  Nepůsobí-li další síly, za kratičký okamžik cca 10-22sec. dochází k opětnému uvěznění kvarků a gluonů z kvark-
gluonové plasmy do hadronů - kvarky začnou tzv. hadronizovat po dvojicích (vznikají mezony) a trojicích (vznikají 
baryony)*). Kvark-gluonová plasma vzniká na kratičký okamžik při srážkách vysokoenergetických částic - hadronů 
a atomových jader - na urychlovačích (kde se pomocí složitých systémů detektorů monitorují vznikající 
spršky sekundárních částic - baryonů, pionů, kaonů) či v kosmickém záření. Předpokládá se, že právě taková kvark-
gluonová plasma tvořila hmotu vesmíru v jeho počátečních stádiích - tzv. hadronové éře - po velkém třesku. 
*) Byla vyslovena hypotéza (E.Witten, r.1984), že pokud by byl v kvark-gluonové plasmě obsažen dostatečný počet "podivných" 
s-kvarků (vedle obvyklých kvarků u a d tvořících nukleony), může to zabránit hadronizaci a takováto "podivná kvarková 
hmota" může být stabilní. Žádné experimentální důkazy pro takový exotický stav hmoty zatím nejsou. 

Preonová hypotéza 
Podle standardního modelu elementárních částic (viz níže) jsou základními "stavebními kameny" hmoty 
fundamentální fermiony - kvarky a leptony. Vzniká otázka, zda tímto je hierarchie struktury hmoty konečná? Nebo 
je každá "elementární" částice tvořena dalšími, ještě "elementárnějšími" částicemi? Na základě některých 
(značně neurčitých) výsledků rozptylových experimentů byla vyslovena hypotéza, že kvarky (a snad i leptony) by mohly 
být složeny z ještě "menších" částic, nazvaných preony. Každý kvark by mohl být tvořen třemi preony. Jsou to 
somony určující generaci (3 druhy, nulový náboj), flavony určující "vůni" (2 druhy, náboj 1/2) a chromony určující 
"barvu" (4 druhy, náboj 1/6). Jakékoli experimentální potvrzení preonové hypotézy zatím chybí. Naráží se zde i na 
některé teoretické problémy souvisejícími s velmi malými rozměry (menšími než cca 10-15cm) preonů a jejich 
lokalizace, které by podle kvantového principu neurčitosti měly vést k nepřípustně velké efektivní hybnosti a tím 
i hmotnosti, vyšší než odpovídá skutečným hmotnostem.

Co udržuje svět pohromadě? - aneb: 4 typy interakcí v přírodě 
Veškeré výsledky dosavadního fyzikálního a přírodovědeckého bádání ukazují, že všechny struktury a 
jevy v přírodě jsou podmíněny působením jen čtyř základních druhů interakcí :

■     1. Gravitační interakce 
Gravitační interakce je nejrozšířenějším druhem interakce v přírodě. Působí mezi všemi tělesy, poli 
a částicemi - má univerzální povahu. Má dlouhý dosah (neomezený) a je vždy přitažlivá*), 
má "kumulativní" charakter. Je to síla "držící svět pohromadě": váže pozemská tělesa, vodu i atmosféru 
k Zemi, udržuje Zemi a ostatní planety na oběžných drahách kolem Slunce, udržuje Slunce a 
ostatní hvězdy ve funkci citlivě regulovaného termonukleárního reaktoru, váže hvězdy v galaxiích, 
řídí vývoj Vesmíru jako celku. 
  Na klasické úrovni (pro slabá pole) je gravitace popsána Newtonovým zákonem všeobecné gravitace, 
v obecné a exaktní formě pak Einsteinovými rovnicemi gravitačního pole v rámci obecné teorie 
relativity - gravitace je zde vyjádřena jako zakřivený prostoročas. Při zrychleném pohybu 
gravitujících těles se budí časově proměnné gravitační pole, přičemž podle Einsteinových rovnic 
vznikají gravitační vlny, které se šíří do prostoru a odnášejí část energie (a hybnosti) zdroje. Kvanty 
těchto gravitačních vln jsou hypotetické gravitony. 
  I když je gravitace nejslabší silou, díky své univerzálnosti má kumulativní charakter a při 
velkém nahromadění hmoty může zesílit natolik, že překoná všechny ostatní síly. Může pak vést 
ke katastrofickým jevům jako je gravitační kolaps a vznik černých děr, v kosmologickém měřítku 
pak gravitace rozhoduje o osudu celého vesmíru (jedna z možností je dokonce gravitační zhroucení 
celého vesmíru do "ohnivé pece velkého krachu"). 
  Při běžném studiu interakcí elementárních částic nemá gravitace díky své slabosti žádný vliv, i 
když tušíme, že v nejmenších mikroměřítcích řádu 10-33cm (Planckova délka) může i zde hrát 
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rozhodující úlohu v geometricko-topologické struktuře prostoročasu. 
*) Pouze pro některé "exotické" a hypotetické druhy hmoty (či spíše konfigurace fyzikálních polí, např. tzv. 
"falešného vakua") může mít gravitace odpudivý charakter. Týká se to především hypotetických fázových přechodů 
na samém počátku vývoje vesmíru během tzv. inflační expanze vesmíru. Nyní se spekuluje o přítomnosti tzv. 
temné energie ve vesmíru, která by mohla způsobovat zrychlování expanze vesmíru i v současné době. Zde můžeme 
jen odkázat např. k příslušné Kapitole 5 v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"; viz též "Antropický 
princip aneb kosmický Bůh". 
  

■     2. Elektromagnetická interakce 
Tato druhá nejrozšířenější interakce nepůsobí mezi všemi druhy částic, ale jen mezi těmi částicemi, o 
nichž říkáme, že mají elektrický náboj. Elektrické síly jsou přitažlivé i odpudivé, což 
interpretujeme pomocí dvou druhů (znamének) elektrického náboje - kladného a záporného, 
přičemž stejnojmenné náboje se odpuzují a opačné náboje se přitahují. Elektrický náboj je kvantován 
- existuje nejmenší (elementární) možné množství náboje e = 1,602.10-19C. Základním 
nositelem záporného elementárního náboje je elektron, kladného elementárního náboje 
proton. Přitažlivé elektrické síly mezi protony v jádře a elektrony v obalu především udržují 
pohromadě strukturu atomů (kap.1.1, obr.1.1.3), následně k sobě vážou atomy v molekulách a 
v krystalových mřížkách. Elektrické síly jsou tak zodpovědné za veškerou různorodost tvarů i 
chemického složení našeho světa. 
  Běžná hmota většinou obsahuje v průměru stejný počet protonů a elektronů, takže je navenek 
elektricky neutrální. Porušení této rovnosti v zastoupení protonů a elektronů je základem veškerých 
jevů elektrických. Elektrické náboje kolem sebe budí elektrické pole. Důležitou 
vlastností elektromagnetismu je to, že pohybem elektrických nábojů vzniká magnetické pole (působící 
na pohybující se náboje Lorentzovou silou) a časovou proměnností magnetického pole zase 
vzniká (indukuje se) pole elektrické. Elektromagnetická interakce je tak základem veškerých jevů elektřiny 
a magnetismu, včetně jejich širokých technických aplikací. 
  Elektromagnetické pole je fyzikálně popsáno tzv. Maxwellovými rovnicemi elektrodynamiky, které 
v obecné formě odrážejí všechny zákonitosti buzení pole, vzájemných indukčních přeměn 
mezi elektrickým a magnetickým polem, jakož i dynamiku šíření změn v poli. Zrychleným 
pohybem elektrických nábojů vzniká časově proměnné elektromagnetické pole a dochází k 
buzení elektromagnetických vln, které se odpoutávají od svých zdrojů, šíří se rychlostí světla a 
odnášejí do prostoru část energie (a hybnosti) zdrojové soustavy. Vyzařování elektromagnetických vln 
je kvantováno - děje se ve formě fotonů. Deexcitace energeticky vzbuzených stavů a hladin v atomech 
a atomových jádrech se děje většinou vyzářením kvanta elektromagnetického záření - fotonů světla, 
X-záření, γ-záření. 
  Kromě elektronů a protonů vykazují elektromagnetickou interakci a nesou elektrický náboj i mnohé 
další elementární částice - např. mezony π−,π+, K, miony µ−, hyperony Σ−,Σ+, též hypotetické kvarky 
či intermediální bosony W−,W+ atd. Elektromagnetická síla tak hraje důležitou úlohu při 
většině vzájemných interakcí (srážek) elementárních částic.  
  

■     3. Silná interakce 
Jak již samotný název říká, jedná se o nejsilnější interakci, která však působí jen mezi některými 
druhy těžších částic, které souhrnně nazýváme hadrony. Jsou to především protony a neutrony, dále 
pak π-mezony, K-mezony a hyperony. Význačnou vlastností silných interakcí mezi hadrony je jejich 
krátký dosah - působí efektivně jen do vzdálenosti řádu 10-13cm, při větších vzdálenostech velmi 
rychle slábnou a stávají se zanedbatelnými. 
  Největší význam silných interakcí spočívá v tom, že drží pohromadě jádra atomů vůči 
elektrickým odpudivým silám mezi protony. Kromě toho se silná interakce podílí na řadě procesů 
s elementárními částicemi, zvláště při vysokých energiích. 
  V praxi se silná interakce většinou ztotožňuje s jadernou interakcí krátkého dosahu, neboť s jejími projevy se 
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fyzika setkala poprve v atomovém jádře. Z dnešního teoretického pohledu, podle modelu kvarkové struktury hadronů, 
je však základní a primární fyzikální interakcí silná interakce mezi kvarky, která je dlouhého dosahu! 
Příslušná zprostředkující kvanta silné interakce mezi kvarky se nazývají gluony. Pozorované "silné interakce" mezi 
hadrony, a tedy i jaderné síly, vznikají až sekundárně jako jakýsi "zbytkový projev" této primární silné interakce mezi 
kvarky uvnitř hadronů. Mechanismus "zbytkového projevu" způsobuje krátkodosahovost pozorovaných interakcí 
mezi hadrony. Situace je zde poněkud analogická jako u chemické vazby, kde krátkodosahové vazbové síly v 
molekulách rovněž vznikají jako "zbytkový projev" patřičně ostíněné dlouhodosahové elektromagnetické interakce 
mezi (na dálku elektricky neutrálními) atomy v molekule, která je podstatou chemické vazby. Podobně je tomu u 
krátkého dosahu Van der Waalsovy síly (viz §1.1). 
  

■     4. Slabá interakce 
Posledním druhem "skrytých", typicky mikroskopických sil krátkého dosahu, jsou slabé interakce, 
které však působí mezi širší třídou elementárních částic, než interakce silné; slabá interakce se projevuje 
u všech typů elementárních částic mimo gravitonů. Na rozdíl od ostatních třech druhů interakcí 
slabé interakce nevytvářejí vázané stabilní systémy částic - je to způsobeno tím, že mají slabou 
intenzitu a zároveň i velmi krátký dosah (řádově 10-16cm). Projevují se pouze rozpadem 
některých elementárních částic *). Hlavní význam slabých interakcí pro nás spočívá v tom, že 
způsobují radioaktivitu beta - vzájemnou přeměnu neutronů a protonů, doprovázenou emisí 
elektronu β−, pozitronu β+, či pohlcením elektronu z obalu (elektronový záchyt). Slabá interakce je 
totiž schopna uvnitř hadronů přeměňovat kvarky d na u a naopak, za působení 
zprostředkujících intermediálních bosonů W− a W+ (§1.2, obr.1.2.5). Společným doprovodným jevem 
všech těchto přeměn je emise neutrina ν. Slabá interakce se projevuje i při dalších procesech 
v mikrosvětě, především při interakcích a přeměnách mionů µ, mesonů π a K. 
*) Neznamená to však, že by slabá interakce v přírodě a vesmíru hrála pouze rozkladnou úlohu! Spolupodílí se 
na nukleosyntéze složitějších prvků z jednodušších v nitru hvězd (přeměna protonu na neutron při p-p reakci i CNO 
cyklu). A v závěrečném stádiu masívních hvězd, při výbuchu supernovy, je radioaktivita β−, spolu s neutronovou 
fúzí, hybnou silou syntézy těžších prvků až po transurany (opakovaná neutronová fúze + přeměna neutronu na proton 
→ nové jádro s vyšším protonovým číslem). Viz např. "Kosmická alchymie", nebo "Úloha gravitace při vzniku 
a evoluci hvězd").

Ukazuje se zajímavé pravidlo hierarchie interakcí: částice, která podléhá některé ze 4 základních 
interakcí, automaticky podléhá i všem slabším interakcím.

C P T symetrie interakcí 
Důležitou úlohu v chápání interakce částic hrají vlastnosti symetrie - zda a jakým způsobem se změní chování 
fyzikálního systému při určité (myšlené či skutečné) transformaci souřadnic či jiných parametrů částic. Pod 
symetrií rozumíme takové transformace veličin popisujících daný fyzikální systém, které ponechávají tvar 
pohybových zákonů tohoto systému beze změn (obecný fyzikálně-matematický rozbor symetrií a zákonů zachování v 
teorii pole viz v §B.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny." knihy "Gravitace, 
černé díry a fyzika prostoročasu"). Zde se stručně zmíníme o třech základních druzích symetrie při interakcích částic, o 
jejich kombinacích a jejich narušení. 
♦ C-symetrie, nábojové sdružení (angl. Charge = náboj) 
- spočívá v záměně všech částic v systému za jejich antičástice s opačnými náboji. Pokud se takový systém bude 
chovat stejně jako s původními částicemi, označíme jej jako C-invariantní. Základní zákonitosti světa a antisvěta 
jsou skutečně stejné. 
♦ P-symetrie, zrcadlové obrácení - paritní symetrie 
- spočívá v zrcadlovém obrácení všech poloh a orientací částic v systému, včetně záměny levotočivých a 
pravotočivých momentů hybnosti. Pro většinu procesů je P-symetrie zachována. U rozpadů K-mezonů vlivem 
slabé interakce, jakož i u β-rozpadu jader (např. 60Co) však byly pozorovány určité asymetrie, narušující pravo-levou symetrii. 
♦ T-symetrie - inverze času 
- spočívá v obrácení směru toku času, prozkoumání, zda všechny procesy v systému mohou probíhat v obráceném 
pořadí. Z mechanického hlediska zaměníme počáteční a koncové stavy částic a obrátíme vektory jejich 
pohybových rychlostí. Základní zákony elektrodynamiky a gravitace se nemění při obrácení směru času. Pro 
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velké statistické soubory částic jsou sice časově obrácené procesy na mikroskopické úrovni principiálně možné, avšak 
jejich pravděpodobnost je velmi malá - v souladu s 2.zákonem termodynamiky výsledné makroskopické procesy 
jsou fakticky nevratné (k tomu viz např. "Determinismus - náhoda - chaos ?" v §3.3 knihy "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu"). Ukázalo se navíc, že T-symetrie zcela neplatí ani na úrovni srážek dvou částic, je narušena 
působením slabé interakce. 
Kombinované symetrie   
Jelikož tedy samotné C, P i T symetrie mohou být narušené, přinejmenším při procesech s účastí slabých interakcí, 
bylo prozkoumáno, zda se symetrie neobnoví při kombinaci příslušných transformací: 
♦ CP - symetrie 
vznikne nahrazením levého pravým a zároveň výměnou částic za antičástice. I zde se ukazuje, že některé rozpady 
K-mezonů (levotočivých) na piony asi v 0,2% případů narušují CP-symetrii. 
♦ CPT - symetrie 
vznikne tak, že: zaměníme částice za antičástice + zaměníme levé za pravé + obrátíme chod času. Zde se ukazuje, že 
zatím žádný experiment neodporuje této symetrii - předpokládá se platnost CPT-symetrie. 
  Narušení C či CP symetrie mělo pravděpodobně velmi důležité důsledky v nejranějších fázích po vzniku vesmíru: vedlo 
k mírnému převládnutí hmoty nad antihmotou - k baryonové asymetrii vesmíru. V období před velkým 
sjednocením interakcí způsobovaly částice X a Y, tzv. leptokvarky, přechody mezi kvarky a leptony. Vlivem narušení 
CP symetrie probíhaly tyto procesy mírně nesymetricky - na cca 108 vzájemných přeměn proběhlo o jednu přeměnu 
více směrem k hmotě, než k antihmotě. Při následné anihilaci látky a antilátky na konci hadronové éry tak zbyla určitá 
malá převaha částic, tvořících hmotu z níž nyní sestává vesmír. Další podrobnosti viz v §5.5 "Mikrofyzika a 
kosmologie. Inflační vesmír." a v §B.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny." 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Úloha interakcí při fungování světa 
Význam a úlohu jednotlivých druhů interakcí v přírodě si můžeme názorně (i když snad příliš populárně 
a zjednodušeně, za což se kolegům omlouvám ...) přiblížit v následujícím myšlenkovém pokusu. Představme si, 
že existuje Bůh, který je absolutně všemohoucí a který se rozhodne prakticky "otestovat" 
důležitost jednotlivých interakcí pro stavbu a fungování vesmíru ("není snad některá z nich zbytečná?"). 
Za tím účelem bude pokusně "vypínat" či "rušit" jednotlivé druhy interakcí a pozorovat, co to "se 
světem udělá": 
♦ Řekne: "Tak, a od teďka ruším gravitaci!".  
Co by se stalo? Okamžitě nastane beztížný stav, budeme se vznášet, což by se nám mohlo chvíli 
líbit. Odhlédneme-li od katastrofických událostí zde na Zemi (pokles atmosférického tlaku na nulu, 
vylití vody z oceánů, únik atmosféry do vesmíru, puknutí zemské kůry a vulkanická katastrofa), 
napadne nás ihned, že Země opustí svou oběžnou dráhu a odletí od Slunce do vesmíru. Ve skutečnosti 
to však nestihne! Mezitím by totiž Slunce explodovalo jako gigantická termonukleární bomba a během 
cca 20 minut by Zemi dostihla obrovská vlna žhavé plasmy, v níž by se celá Země vypařila. Tak by 
skončily všechny hvězdy, takže vesmír by se zaplnil horkou plasmou a posléze chladnoucím 
plynem, všechny struktury by se rozplynuly a nakonec zanikly v "tepelné smrti" vesmíru. Tedy ne 
zrovna veselý konec. 
♦ Pokud by Bůh řekl: "Nyní ruším elektromagnetickou interakci!",  
okamžitě by se rozpadly všechny atomy na jádra a oddělené elektrony - všechny struktury by opět 
zanikly a proměnily se v plasmu. 
♦ Kdyby Bůh zrušil silnou interakci,  
rozpadla by se okamžitě všechna atomová jádra (elektricky by explodovala) a tím i atomy; existovat 
by mohl nadále jen vodík 1H1. 

♦ Zrušení slabé interakce  
by mělo poněkud složitější a méně přímočaré důsledky, neboť slabá interakce nevytváří žádné 
vázané systémy (typu atomů a jejich jader). Kromě zastavení β-rozpadu by patrně vyhasly 
termonukleární reakce v nitru Slunce *), avšak bez slabé interakce by nedošlo ke zhroucení 
na neutronovou hvězdu, ale Slunce by patrně zůstalo ve stádiu degenerovaného elektronového 
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plynu. Pokud by však zrušení slabé interakce nastalo již v počátečních fázích vývoje vesmíru, nevznikla 
by baryonová asymetrie a převaha hmoty nad antihmotou. Nedošlo by k vesmírné nukleosyntéze (ani 
k primordiální, ani k hvězdné) a celý vesmír by sestával pouze z vodíku. 
*) Termonukleární syntéza ve hvězdách začíná fúzí dvou protonů p+, při níž vzniká deuteron 2H a je emitován pozitron 
a neutrino: p+ + p+ → 2H1 + e+ + νe. Vlastní vazba protonu a neutronu v deuteronu je dílem silné interakce, avšak 

nutná přeměna jednoho z protonů na neutron (vázaný stav dvou protonů neexistuje) v procesu p+ → nο + e+ + νe je 

dílem slabé interakce. Bez slabých interakcí by tedy fúze neproběhla, Slunce a hvězdy by nesvítily! 
  Vidíme tedy, že žádná z fundamentálních interakcí není zbytečná, všechny jsou "životně důležité"! 
K tomu, aby svět vypadal a fungoval stávajícím způsobem je dokonce třeba, aby poměry sil 
jednotlivých interakcí (vazbové konstanty) měly přesně ty hodnoty, které pozorujeme - 
podrobnější diskuse viz §5.7 "Antropický princip a existence více vesmírů" knihy "Gravitace, černé díry 
a fyzika prostoročasu", nebo práci "Antropický princip aneb kosmický Bůh".

Standardní model - jednotné chápání elementárních částic  
Obrovské množství experimentálních poznatků o vlastnostech a interakcích elementárních částic, 
získané v rozmezí 50.-80.let, zpracovaných a sjednocených v duchu řady kvantově-teoretických 
koncepcí, vyústilo v tzv. standardní model elementárních částic a jejich interakcí, který zde 
můžeme stručně a zjednodušeně shrnout takto:

Základními "stavebními kameny" hmoty jsou fundamentální fermiony - kvarky a leptony: 
♦ Kvarky: u, d, c, s, t, b 
♦ Leptony: elektron e, mion m, tauon t; neutrina - elektronové n

e
, mionové n

m 
, taunové n

t
. 

  Tyto fundamentální leptony a kvarky se rozdělují do tří generací (viz tabulka). Každá generace je 
složena ze dvou leptonů a dvou kvarků, přičemž sobě odpovídající částice různých generací se výrazně 
liší pouze svými hmotnostmi; ostatní charakteristiky jsou stejné. 
Pozn.: Důvod, proč dochází k takovému opakování struktur částic ve velkých hmotnostních škálách, zatím neznáme - je 
to jedna z důležitých otázek současné částicové fyziky a zřejmě též unitární teorie pole.

 
Systém základních částic látky a kvant polí, tvořící základ nynějšího standardního modelu částic. 

Velikost náboje q je uvedena v násobcích náboje elektronu (e), klidová hmotnost m částic v MeV, pokud není uvedeno jinak.

  Mezi těmito fundamentálními kvarky a leptony působí fundamentální interakce - síly 
gravitační, elektromagnetické, silné a slabé. Tyto síly lze v rámci kvantové teorie pole popsat 
pomocí výměny zprostředkujících částic - intermediálních bosonů. Pomineme-li gravitaci, která 
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v mikrosvětě nehraje prakticky žádnou úlohu *), mají tyto intermediální bosony spin 1 (označují se 
jako vektorové, v souvislosti s matematickým formalismem jejich teoretického popisu): 
♦ Foton - kvantum elektromagnetického pole, zprostředkovává elektromagnetickou interakci. 
♦ W+,W-,Z - těžké bosony zprostředkovávající slabou interakci, např. přeměny kvarků uvnitř 
hadronů (obr.1.2.5). 
♦ Gluony - nositelé silné interakce mezi kvarky. 
*) Úloha gravitace v mikrosvětě je permanentním námětem diskusí fyziků, zvláště v souvislosti s unitární teorií pole, 
viz níže. Gravitony mají spin 2.

  Vlivem elektromagnetické interakce se při srážkách nabitých částic v proměnném 
elektromagnetickém poli generují fotony záření γ, rodí se a anihilují elektrony a pozitrony. 
  Vlivem slabé interakce dochází rovněž k tvorbě elektronů a pozitronů spolu s neutriny, k 
vzájemné přeměně jednotlivých druhů kvarků uvnitř hadronů - a tím k přeměnám neutronů a 
protonů (radioaktivita β), mesonů i hyperonů. Slabá interakce, v důsledku své vlastnosti porušovat invarianci 
vůči kombinované prostorové a nábojové inverzi CP, patrně způsobila i baryonovou asymetrii vesmíru - převahu 
hmoty nad antihmotou. 
  Silná interakce, která dokonale váže kvarky uvnitř hadronů, svým "zbytkovým projevem" váže nukleony 
v atomových jádrech; kromě toho způsobuje řadu interakcí mezi elementárními částicemi, při nichž 
v kvarkově-gluonovém poli v procesu "hadronizace" vznikají nové mesony a baryony.

Všechny tyto procesy mezi několika málo druhy leptonů a kvarků způsobují veškerou pestrost 
a různorodost našeho světa.

Sjednocování interakcí - unitární teorie pole a elementárních částic 
I když redukce obrovské různorodosti jevů a struktur v přírodě na pouhé 4 základní typy 
interakcí, působících mezi několika málo druhy základních částic (vlastně kvarky a leptony), 
je impozantním příspěvkem fyziky k jednotnému chápání světa, fyzikům to přesto nestačí. Mají ještě 
vyšší ambice: vytvořit definitivní finální teorii či jednotnou teorii všeho (TOE -Theory Of Everything) 
- sjednotit stávající čtyři druhy interakcí do interakce jediné, popsané unitárním polem, jehož 
kvantové vlastnosti by pak popisovaly všechny druhy elementárních částic.  
  Unitární teorie pole tvoří velmi speciální část teoretické fyziky s vazbami na jadernou a částicovou 
fyziku, jakož i na teorii relativity, astrofyziku a kosmologii. Leží tak již mimo rámec našeho pojednání 
o jaderné a radiční fyzice. K dalším podrobnostem můžeme odkázat na speciální literaturu, na 
těchto stránkách např. na kapitolu B "Unitární teorie pole a kvantová gravitace" v knize 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Urychlovače nabitých částic 
Pro studium vlastností, struktury a interakcí elementárních částic, výrobu umělých radionuklidů, jakož i 
pro aplikace v různých oblastech vědy a techniky (včetně medicíny), je potřeba použít částic 
urychlených na vysoké kinetické energie. Uměle urychlit dovedeme pouze stabilní elektricky 
nabité částice - elektrony e−, pozitrony e+ , protony p+, deuterony d+, ionty hélia He++=α-částice a 
ionty těžších prvků. Vysokoenergetické částice bez náboje (jako jsou fotony γ, neutrony no, 
neutrální piony, ...) a krátkožijící částice (π-mezony, hyperony, ...) lze pak získat sekundárně - 
interakcemi urychlených nabitých částic s dalšími částicemi ve vhodném terčíku. Přístroje, 
které působením silných elektrických a magnetických polí urychlují nabité částice, se 
nazývají urychlovače. Vlastní urychlování nabitých částic způsobuje elektrické pole (elektrická 
složka elektromagnetického pole), magnetické pole se využívá ke změně dráhy nabitých částic*). 
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Popř. proměnné magnetické pole indukuje pole elektrické, které způsobuje urychlovací efekt. 
*) Magnetické pole nemůže urychlovat, protože Lorentzova síla Fm = q.[v´B] působí v magnetickém poli intenzity B 
kolmo ke směru pohybu nabité částice rychlostí v, takže nevykonává žádnou práci. Pouze mění směr, zakřivuje 
dráhu nabité částice, bez změny rychlosti. 
Pozn.: Za nejjednodušší urychlovač částic lze považovat již rentgenku (§3.2 "Rentgenová diagnostika") - je to 
lineární elektrostatický urychlovač elektronů, jejichž zdrojem je žhavená katoda, (vnitřním) terčíkem je anoda, ven 
vychází brzdné (+charakteristické) X-záření. 
Kosmické urychlovače 
Procesy urychlování stavebních částic hmoty probíhají i v přírodě, a to často v mnohem větším měřítku a intenzitě, než 
to my dokážeme uměle. V bouřlivých procesech ve hvězdách a galaxiích dochází k procesům, které fungují jako 
"kosmické urychlovače" částic. Jsou diskutovány především tři mechanismy urychlování částic ve vesmíru: 
♦ Fermiho mechanismus plynulého difuzního urychlování při opakované interakci částic s pohybujícími se 
rozlehlými oblaky ionizovaného plynu, za spolupůsobení magnetického a elektrického pole. 
♦ Výbuch supernovy, při němž se vnější části hvězdy rozpínají rychlostí blízkou rychlosti světla, přičemž ve vzniklé 
rázové vlně mohou být v prudce expandující ionizované hmotě protony urychlovány na energie až stovky TeV. 
♦ Pohlcování hmoty černou dírou, kdy velké množství hmoty, přitahované černou dírou, vytvoří kolem ní tzv. 
akreční disk, v jehož nejnižší centrální oblasti dochází k extrémně silnému ohřevu pohlcované látky klesající po spirále 
do černé díry. Podél osy symetrie tohoto tlustého rotujícího disku pak "trychtýři" z vnitřní části uniká proud částic a záření 
- tzv. jet neboli výtrysk, který obsahuje částice urychlené na velmi vysoké relativistické energie.  
    Těmito mechanismy (a možná i dalšími dosud neznámými) vzniká vysoce energetické kosmické záření - podrobnosti 
z hlediska radiační fyziky viz v §1.6 "Ionizující záření", část "Kosmické záření", z hlediska astrofyziky a kosmologie pak 
v kap.4 "Černé díry" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 

Základní rozdělení urychlovačů 
Z hlediska účelu a použití lze urychlovače rozdělit do dvou skupin: 
♦ Malé urychlovače pro průmyslové a medicínské využití, 
kde nejsou potřeba extrémně vysoké energie (většinou stačí jednotky až desítky MeV), ale bývá 
často žádoucí dosáhnout poměrně vysokého toku (fluence) částic, aby požadovaný 
technologický, analytický či terapeutický efekt byl dostatečně účinný. Jedná se o relativně malé přístroje 
s rozměry urychlovací komory řádu desítek centimetrů až několika metrů. Takovéto urychlovače 
jsou nejrozšířenější, často jsou vyráběny i sériově. 
♦ Velké urychlovače pro výzkum ve fyzice elementárních částic, 
kde je většinou rozhodující dosáhnout co nejvyšších energií urychlených částic. Pro studium interakcí 
s nízkým účinným průřezem je zároveň potřeba dosáhnout i vysokého toku vysokoenergetických 
částic (často jen jedna interakce z několika miliard je "ta pravá"). Toto jsou unikátní zařízení o 
velkých rozměrech (desítky a stovky metrů, ty největší až několik kilometrů!); jsou součástí 
komplexních laboratorních systémů se složitými detekčními aparaturami. Stavba takových zařízení 
trvá řadu let a je finančně velmi náročná - až miliardy dolarů. 
    Co se týče druhu urychlovaných částic, některé typy urychlovačů jsou "univerzální" a mohou v 
principu fungovat pro různé druhy částic, pokud je poskytuje iontový zdroj; tuto vlastnost mají 
lineární urychlovače nebo synchrotrony. Jiné typy jsou schopné urychlovat pouze určité druhy částic, 
např. betatron pouze elektrony. V praxi jsou však urychlovače svým konstrukčním uspořádáním 
většinou "specializované" a dělí se na urychlovače elektronů, protonů a těžších iontů. 
    Podle způsobu technické realizace a tvaru dráhy, na níž urychlování částic probíhá, 
rozdělujeme urychlovače na dva základní typy: lineární a kruhové (oba typy budou podrobněji 
popsány níže). 

Primární a sekundární záření z urychlovačů 
Urychlené nabité částice tvoří tzv. primární svazek, který může být využit dvojím způsobem: 
♦ Přímé využití primárního svazku, 
který po dopadu na vhodný terčík (či v interakci vstřícných svazků) vyvolává požadovanou interakci 
pro studium elementárních částic, výrobu radionuklidů, radioterapii nebo pro jiný radiační analytický 
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či technologický proces. Terčíkem zde může být ozařovaný technologický materiál, nebo i tělo pacienta 
- nádorová tkáň ("Radioterapie"). 
♦ Využití sekundárního záření, 
které vzniká při dopadu a interakci primárních urychlených částic s terčíkem. Druh a vlastnosti 
tohoto sekundárního záření závisí především na druhu a energii primárních částic a dále na materiálu 
a provedení terčíku. U urychlených elektronů je to především brzdné záření g (spojité spektrum 
podobně jako u X-záření, ale podstatně vyšší energie). Urychlené protony mohou při interakci 
s terčíkovými jádry poskytovat sekundární neutrony, p- a K-mezony, antiprotony, hyperony atd., 
v závislosti na energii. Sekundární záření může být vyváděno v tz. sekundárních svazcích k 
vlastnímu použití. V medicínské oblasti je nejčastější použití brzdného γ-záření z 
elektronového urychlovače v radioterapii (viz §3.6 "Radioterapie"). 
   Svazek vysokoenergetických částic, ať již primárních či sekundárních, může být k příslušným 
interakcím využíván buď uvnitř urychlovače, kde vzniká (je instalován vnitřní terčík), nebo může 
být pomocí vhodných elektromagnetických polí směrován a vyveden ven z urychlovače. 
Pomocí vakuových transportních trubic je pak veden do prostoru laboratoře, k interaci s atomy a 
jádry vnějšího terčíku (viz též níže pasáž "Terčík").

Iontový zdroj a terčík 
Než se budeme zabývat jednotlivými typy urychlovačů, zmíníme se o dvou součástech, které mají 
všechny urychlovače: zdroj urychlovaných částic a terčík. 
♦ Zdroj urychlovaných částic (iontový zdroj) 
emituje do "startovacího" místa urychlovacího systému požadovaný druh částic, jako jsou 
elektrony, protony či těžší ionty. V nejjednodušším případě se jedná o ionizační trubici 
obsahující příslušný zředěný plyn (např. vodík H), kde v doutnavém výboji mezi katodou a anodou 
(při napětí cca stovky voltů) vznikají ionty ( u vodíku jsou to protony p+) a ty jsou pomocí tenké 
kapiláry vedeny "odsávací" elektrodou do urychlovacího systému. Pro urychlovače elektronů je 
zdrojem prostá žhavená katoda (termoemise elektronů) opatřená vhodnými urychlujícími a 
fokusujícími anodami - "elektronovým dělem" - podobně jako u obrazovky. U velkých 
urychlovačů vysokých energií se jako zdroje částic k urychlení někdy používají injektory - do 
hlavní komory jsou "předurychlené" částice vstřikovány pomocným lineárním urychlovačem (s 
energií jednotky až desítky MeV) a následně urychlovány na požadovanou vysokou energii (GeV). 
♦ Terčík,  
na nějž dopadá svazek urychlených částic, je buď vnitřní - je umístěn uvnitř urychlovacího systému, 
nebo vnější - svazek částic je vyveden ven z urychlovací trubice. Rovněž sekundární částice, 
produkované na vnitřním terčíku (jako jsou π nebo K mesony), se působením magnetického a 
elektrického pole vyvádějí ve formě svazku do prostoru laboratoře, kde jsou umístěny měřící 
aparatury (detekční přístroje, bublinové komory atd.). Při dopadu urychlených částic na terčík se 
většina kinetické energie částic mění na teplo - ostřelovaný terčík se zahřívá. Aby nedošlo k 
jeho tepelnému poškození či odpaření terčíkové látky, je nutno toto ztrátové teplo (může činit i 
stovky wattů) odvádět - terčík se fixuje na masívní kovovou podložku s dutinou, chlazenou 
protékající vodou (podobně jako anody výkonových rentgenových trubic).

Vstřícné svazky - collidery 
Dopadá-li urychlená částice na (pevný, nepohyblivý) terčík a tam se srazí s další částicí nebo 
jádrem, spotřebuje se na vlastní interakci ve skutečnosti jen část energie nalétající částice, neboť 
podle zákona akce a reakce se část energie dopadající částice přemění na kinetickou energii 
odražené částice. Pro výsledek interakce je důležitá kinetická energie v těžišťové soustavě obou částic.
*) Podstatného zvýšení efektivní energie interakce můžeme dosáhnout tím, že nalétající a terčíková 
částice se budou pohybovat proti sobě se srovnatelně vysokými kinetickými energiemi. V tom 
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spočívá metoda vstřícných svazků bez použití klasického terčíku: obě částice, jejichž interakce 
chceme zkoumat, se urychlí na vysoké energie a ve vstřícných svazcích se pouštějí proti sobě tak, aby 
se vzájemně čelně srážely a interagovaly. Oba svazky se urychlují buď v jedné trubici (např. 
elektron-pozitronové svazky), nebo ve dvou různých trubicích. Přístroje tohoto druhu se nazývají 
collidery a umožňují studovat interakce částic při podstatně vyšších efektivních energiích než je tomu 
u klasických urychlovačů s terčíky - v současné době se dosahuje až TeV. 
*)Vztah mezi energií interakce v laboratorní a těžišťové vztažné soustavě je dán .................. 
  Aby vstřícné srážky byly dostatečně časté, je třeba zajistit značně vysokou intenzitu obou svazků. Proto 
se na některých urychlovačích používají speciální akumulační prstence, v nichž se v silném 
magnetickém poli hromadí urychlené částice (např. protony a antiprotony) z několika dávek a teprve 
po dosažení dostatečné intenzity se realizuje srážka ve vstřícných svazcích.

Lineární urychlovače 
Lineární urychlovače urychlují nabité částice působením elektrického pole během jejich pohybu 
po lineární přímkové dráze. Lineární urychlovač se často zkráceně nazývá Linac (Linear 
accelerator). Můžeme je rozdělit na elektrostatické (vysokonapěťové) a vysokofrekvenční.

 
Obr.1.5.5. Zjednodušené schéma lineárního urychlovače elektrostatického (vlevo) a vysokofrekvenčního (vpravo).

  Základní schéma elektrostatického lineárního urychlovače je na obr.1.5.5 vlevo. Z iontového 
zdroje vstupují požadované částice (elektrony, protony, deuterony a pod.) do urychlovacího 
systému, tvořeného několika souosými kovovými válcovými elektrodami V1, V2, ...,Vn, mezi nimiž 
je rozloženo postupně vzrůstající vysoké napětí U1, U2, U3, ....,Un. Elektrostatickým polem jsou 
nabité částice s nábojem q na lineární dráze urychlovány na energii E = q . (U1+U2+U3+ ...+Un) 
danou součtem napětí na jednotlivých elektrodách. Mezera mezi dvěma po sobě následujícími 
válcovými elektrodami působí na letící částice jako "elektrická čočka" (je to podobné jako v 
obrazovce), fokusující proud částic do úzkého svazku, který nakonec dopadá na terčík. Urychlovací 
elektrody jsou napájeny vysokým napětím buď z elektronického kaskádního násobiče (soustava 
vhodně zapojených diod a kondenzátorů), nebo z elektrostaticko-mechanického Van de 
Graffova generátoru. Používá se napětí od několika stovek kilovoltů až asi do 5MV (vyšších napětí je 
obtížné dosáhnout pro vznik korónových a jiskrových výbojů). 
............... tandemové urychlovače? 
  Efektivnější způsob, jak na lineární dráze urychlit nabité částice na značně vysokou energii bez 
použití extrémně vysokého napětí, je realizován ve vysokofrekvenčním lineárním urychlovači, 
jehož nejjednodušší schéma je na obr.1.5.5 vpravo. Nabité částice z iontového zdroje Z vstupují 
do urychlovacího systému válcových elektrod V1, V2, V3, ...,Vn, které jsou připojeny ke 
střídavému elektrickému napětí U(t) = Uo.cos(ω.t) =Uo.cos(2πf.t) o amplitudě Uo a frekvenci f. Liché 
válce jsou připojeny k jednomu pólu, sudé válce k druhému pólu vysokofrekvenčního zdroje 
vysokého elektrického napětí. Přijde-li kladná částice s nábojem q a hmotností m ze zdroje Z ve fázi, 
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kdy první válcová elektroda V1 má záporný potenciál -Uo, pak získá energii E1 = q.Uo a rychlost v1 = 
√(2qUo/m), takže délku l1 uvnitř válce V1 proletí za čas t1 = l1/v1. Je-li frekvence f střídavého napětí 
volena tak, aby urychlená částice vstoupila do mezery mezi válci V1 a V2 v čase, kdy se polarita obrátí 
a válec V1 má kladný a V2 záporný potenciál, je částice znovu urychlena o energii q.Uo, t.j. má již energii 2.
q.Uo. Je-li synchronizace mezi frekvencí f, napětím Uo a délkami elektrod lk *) volena tak, aby se 
vždy během průchodu mezi jednotlivými válcovými elektrodami Vk obrátila polarita střídavého 
napětí, budou se tyto "synchronní" částice při průchodu každou elektrodou znovu a znovu urychlovat. 
*) Jak je vidět z obr.1.5.5 vpravo, k dosažení synchronizace se musí délka válcových elektrod Vk postupně zvyšovat, 
jak narůstá rychlost částic. Toto již neplatí při dosažení rychlosti blízké rychlosti světla, kdy se při urychlování již 
rychlost částice prakticky nezvyšuje; s kinetickou energií roste jen relativistická hmotnost částice.  
Stojí též za zmínku, že k vlastnímu elektrickému urychlení částice dochází v mezerách mezi elektrodami, zatímco 
uvnitř kovového válce, kde je gradient elektrického pole blízký nule (elektrické pole je odstíněno), prolétají 
částice setrvačností (to platí i u elektrostatického urychlovače v levé části obrázku). 
   Vývoj těchto urychlovačů postupoval tak, že se frekvence f zvyšovala, přičemž místo válcových 
elektrod se používají dutinové rezonátory. Novější lineární urychlovače užívají pro vytvoření 
urychlujícího pole vlnovodu, rozděleného vhodnými diskovými výběžky na řadu rezonančních dutin 
a napájeného frekvencí několika GHz (nejčastěji kolem 3GHz) z klystronového nebo 
magnetronového generátoru (stručně popsaných níže). Ve vlnovodu se vytváří vysokofrekvenční 
střídavé elektromagnetické pole ve formě postupné nebo stojaté elektromagnetické vlny. Pokud se 
v poli této nosné vlny urychlovaná nabitá částice pohybuje synchronizovaně, na částici působí 
stálá urychlující síla daná elektrickou složkou E elektromagnetické vlny. Částice k urychlení se 
do urychlovacího systému dutinových rezonátorů či vlnovodů vstřikují z iontového zdroje (či 
elektronové trysky v případě elektronů) ve formě "shluků" v pulzním režimu, v přesné 
elektronické synchronizaci *) s urychlujícím vysokofrekvenčním polem. 
*) Aby ve vysokofrekvenčním poli na částici působila stálá urychlující elektrická síla, musí do vlnovodného 
urychlovacího systému vstoupit ve vhodné fázi a s rychlostí blízkou fázové rychlosti vlny - musí být splněna 
synchronizační podmínka. Pulzní režim iontového zdroje (resp. elektronové tryska) a vysokofrekvenčního generátoru 
je řízen elektronickým obvodem osazeným speciálními výkonovými spínacími součástkami - je to buď speciální 
elektronka thyratron nebo polovodičový tyristor. Urychlovací vlnovodný systém je tvořen několika speciálně 
tvarovanými kovovými (měděnými) rezonančními dutinami, řazenými za sebou. Elektrony jsou v pulzních dávkách 
do urychlovacího systému vstřikovány z elektronové trysky ("děla") s energiíí cca 30-50keV, protony z iontového zdroje 
s energií podstatně vyšší. Rezonanční dutiny na počátku urychlovacího systému mají kratší délku a vzdálenosti mezi 
sebou, další se prodlužují tak, aby se fázová rychlost elektrického pole shodovala s narůstající rychlostí částice. Celý 
systém je trochu podobný obr.1.5.5 vpravo, avšak místo válcových elektrod je větší počet rezonančních dutin a 
místo vodičů přivádějících střídavé napětí vede do počáteční části trubice vlnovod z magnetronu nebo klystronu. 
  Velké vysokofrekvenční lineární urychlovače s nosnou vlnou se používají pro energie až desítky 
GeV. Používají se buď jako samostatné základní přístroje, nebo mohou sloužit k předurychlení částic - 
jako injektory pro velké synchrotrony (viz níže, obr.1.5.6 vpravo nahoře). Malé lineární urychlovače 
elektronů jsou nyní velmi často používány v radioterapii - viz §3.6 "Radioterapie" (kde postupně 
vytlačily dříve používané betatrony), především jako zdroj tvrdého brzdného záření gama o energiích 
cca 5-40MeV.

Kruhové urychlovače  
Velmi efektivním způsobem, jak urychlit nabité částice na vysoké energie, je jejich 
mnohonásobné urychlení v elektrickém poli, kam jsou částice opakovaně vraceny po kruhové 
dráze působením magnetického pole. Na částici s nábojem q je zde aplikována nejen 
elektrická urychlující síla Fe = q.E, ale i Lorentzova síla Fm = q.[v ´ B] působící v magnetickém poli 
intenzity B kolmo ke směru pohybu nabité částice rychlostí v. Tato magnetická síla způsobuje, že 
nabitá částice se bude pohybovat po kruhové dráze o poloměru R = m.v.c/(q.B). Je-li ve vhodných 
místech této kruhové dráhy synchronně aplikováno elektrické urychlující pole (v tečném směru), 
budou částice periodicky urychlovány při každém svém oběhu.
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C y k l o t r o n  
Základním typem kruhového urychlovače je cyklotron (první cyklotron vyvinul E.O.Lawrenc již v r.1932), 
jehož princip je schématicky znázorněn v levé části obr.1.5.6.

 
Obr.1.5.6. Vlevo: Schématické znázornění cyklotronu. Vpravo: Schématické znázornění synchrotronu.

Mezi póly silného elektromagnetu jsou v ploché vakuové komoře upevněny dva duté kovové poloválce 
D1 a D2, tzv. duanty, mezi nimiž je urychlovací mezera. Duanty jsou připojeny ke zdroji střídavého 
napětí U = Uo.cos(2πf.t) o frekvenci f (bývá kolem 20MHz), takže v mezeře mezi deskami je 
střídavé elektrické pole. Nabité částice vstupují do středu urychlovací mezery z iontového 
zdroje ]. Následkem síly, kterou elektrické pole v mezeře působí na částici s nábojem q a hmotností m, 
je částice vtažena do jednoho z duantů (který má právě opačnou polaritu) s určitou rychlostí v1. 
Uvnitř duantu, kde je elektrické pole odstíněno, působením silného magnetického pole B opíše 
částice půlkružnici o poloměru R1 = m.v1/(q.B) (tento poloměr je dán rovnováhou mezi odstředivou silou 
a Lorentzovou magnetickou silou: m.v12/R1 = q.B.v1). Doba, za kterou projde částice tuto půlkružnici, je T = πR1/
v1 = πm/(q.B) - vidíme, že tato doba (půl-perioda) oběhu částice nezávisí na její rychlosti ani na 
jejím poloměru dráhy; frekvence kruhového oběhu částice tedy je f = q.B/(2πm) a je konstantní, 
protože m, q a B jsou v daném uspořádání konstanty. Jestliže jsou duanty napájeny střídavým 
napětím právě o této frekvenci f (je splněna podmínka rezonance či synchronizace), pak v okamžiku 
kdy částice opíše půlkružnici v prvním duantu a ocitne se opět v urychlovací mezeře, je polarita duantů 
již opačná a částice bude opět urychlena elektrickým polem, takže do druhého duantu vletí s větší 
rychlostí v2>v1. V druhém duantu se bude pohybovat opět po kružnici, nyní však o poloměru R2 = m.v2/
(q.B), který je větší než byl R1, ale se stejnou periodou a frekvencí kruhového pohybu. Stejným 
způsobem je pak částice při každém svém průchodu mezerou mezi duanty znovu a znovu 
urychlována, přičemž se pohybuje po kružnicích s rostoucím poloměrem, tedy po spirále (obr.1.5.6). 
Z poslední své dráhy o maximálním poloměru (blízkém poloměru duantů) je urychlená 
částice elektrostaticky nebo magneticky vychýlena a vyvedena do prostoru terčíku, na nějž narazí 
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a vyvolá tam patřičné jaderné procesy. 
   Nastíněný princip činnosti cyklotronu bude při konstantní frekvenci fungovat jen do té doby, 
kdy hmotnost urychlované částice můžeme považovat za konstantní, tj. pouze v nerelativistické 
oblasti. Chceme-li použít cyklotronu k urychlování částic na vyšší energie, kdy rychlost částic je 
již srovnatelná s rychlostí světla, přestává být hmotnost částice m konstantní, ale zvyšuje se s 
rostoucí rychlostí: m = mo/√(1-v2/c2). Ve stejném tempu se snižuje frekvence oběhu částic v 
konstantním magnetickém poli: R = mo.v/(q.B.√(1-v2/c2)). Aby mohla být částice dále urychlována i v 
této relativistické oblasti, je potřeba modulovat frekvenci urychlovacího napětí tak, aby byla stále 
v rezonanci s frekvencí oběhu částice; nebo zesilovat magnetické pole. Takto upravený cyklotron 
se "synchronizací" se nazývá synchrocyklotron nebo relativistický cyklotron (ve starší literatuře se vyskytuje 
i název "fázotron"). Tyto přístroje pracují v pulsním režimu, přičemž kmitočet urychlovacího napětí 
na duantech je modulován a mění se cca 50-krát za vteřinu z hodnot cca 25MHz na cca 12MHz, používají 
se pro urychlování protonů na energie do cca 1GeV.

S y n ch r o t r o n 
Pro urychlování částic na velmi vysoké energie vychází v kruhovém urychlovači velký poloměr 
jejich orbit, takže cyklotronový způsob se spirálovým pohybem částic v ploché vakuové komoře již 
není prakticky použitelný. Aby dokonale vakuový prostor nebyl enormně velký, stejně 
jako elektromagnety, je nutno použít kruhové urychlovače s pevnou kruhovou drahou. Aby se 
nabitá částice urychlovala a udržela se na pevné kruhové dráze o poloměru R, je potřeba aby s 
rostoucí rychlostí v(t) urychlovaných částic se s časem synchronně zvyšovala jak frekvence f
(t) urychlovacího napětí, tak intenzita magnetického pole B(t), která již nemůže být konstantní, ale 
je rovněž funkcí času. Takto synchronně pracující urychlovač s pevnou kruhovou drahou se 
nazývá synchrotron (ve starší literatuře se vyskytoval i název "synchrofázotron", "bevatron", "kosmotron").  
   Schématické znázornění jeho principu je v pravé části obr.1.5.6. Částice jsou urychlovány ve 
vakuové trubici o průměru cca 3-8cm (většinou eliptického průřezu), stočené do kruhu o průměru 
stovek metrů až několika kilometrů(!). Trubice je obklopená velkým množstvím segmentů 
elektromagnetu (více než 100 segmentů), který budí magnetické pole udržující částice na kruhové 
orbitě. Synchrotron urychluje již předběžně urychlené částice, které se do urychlovací komory vstřikují 
z vhodného injektoru, kterým bývá nejčastěji lineární urychlovač s energií cca 20-100MeV. U 
velkých přístrojů může být předurychlení i vícestupňové - nejdříve lineární urychlovač, pak 
menší synchrotron, který injektuje částice do hlavního urychlovače (synchrotronu). Spolu s magnety 
jsou ve vhodných místech kruhové dráhy umístěny urychlovací elektrody napájené střídavým 
vysokým napětím, jehož frekvence f je synchronně modulována tak, aby částice mezi elektrody přišla 
v době, kdy polarita zajistí vždy další a další urychlení částice. Současně s frekencí je zvyšována i intenzita 
B (z historických důvodů nazývaná magnetickou indukcí) magnetického pole. 
   Synchrotron pracuje v pulsním režimu, kdy protony vstupující v pravidelných dávkách z injektoru 
do urychlovací trubice při energiích řádově 100MeV, vykonají během urychlovacího cyklu, trvajícího 
cca 3-5 sekund, několik milionů oběhů, přičemž se urychlí na řádově 100GeV až několik TeV; 
magnetické pole v průběhu urychlovacího cyklu vzroste z hodnoty desetin Tesla na několik T. 
Urychlovací cyklus se periodicky opakuje cca 5-10-krát za minutu. 
   Po skončení urychlovacího cyklu dopadají částice buď na vnitřní terčík, nebo jsou 
vyvedeny elektromagnetickým polem na vnější terčík, popř. jsou vedeny do akumulačního prstence 
pro realizaci interakcí částic ve vstřícných svazcích. Při nárazu svazku např. protonů na terčík 
vzniká množství částic nejrůznějších druhů, z nichž můžeme soustavou elektrických a magnetických 
polí "odseparovat" částice požadovaného druhu, fokusací je zformovat ve svazek a zamířit je na další 
terčík. Získáváme tak sekundární svazky např. antiprotonů, pionů, mionů, kaonů, hyperonů. K 
separaci částic se používá proměnných elektrických a magnetických polí, k fokusaci svazků se 
používá magnetických čoček, většinou v kvadrupólovém uspořádání, kde se kříží dvě magnetická 
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pole, jejichž gradienty postupně fokusují svazek ve vertikálním i horizontálním směru. 
   Při velkých hodnotách poloměru R, který pro dosažení vysokých energií řádově stovky GeV musí dosahovat 
několika kilometrů, je potřeba, aby průřez urychlovací trubice byl co nejmenší - aby bylo možno dosáhnout 
potřebného vysokého vakua (<10-6mm Hg) a aby náklady na výrobu elektromagnetů, jakož i nároky na jejich 
elektrický příkon, nebyly enormně vysoké. Částice po vstřiku do urychlovací trubice konají radiální a vertikální kmity 
kolem své základní kruhové dráhy. Kromě toho mají částice ve svazku tendenci rozbíhat se do všech stran, neboť 
jsou souhlasně nabité a proto se odpuzují. Nemá-li dojít k dopadu částic na stěny trubice, je třeba udržet 
urychlované částice na jejich orbitě s vysokou přesností, takže je třeba udržet amplitudu radiálních a vertikálních kmitů 
co nejnižší, stejně jako rozptyl částic. Jinými slovy, je potřeba provádět silnou fokusaci, při níž se shluk vstřiknutých 
částic během urychlování koncentruje a formuje do intenzívního úzkého svazku prudce letících částic. Tato 
silná magnetická fokusace je realizována tak, že elektromagnet synchrotronu je sestaven z velkého počtu 
vhodně tvarovaných segmentů, které mají střídavě kladný a záporný gradient intenzity magnetického pole. Tyto 
gradienty magnetického pole působí v radiálním a vertikálním směru střídavě jako spojné a rozptylné magnetické 
čočky, které v konečném důsledku vedou k dvojité fokusaci svazku v obou směrech. 

   Velké synchrotrony jsou velmi nákladná unikátní zařízení, budovaná ve velkých světových 
centrech výzkumu v oblasti jaderné fyziky a elementárních částic, většinou v široké mezinárodní 
spolupráci (náklady na vybudování dosahují několika miliard dolarů). Na vlastní urychlovač navazují 
velmi komplikované a precizní detekční aparatury a systémy *), které analyzují sekundární částice 
a záření, vzniklé při ultrarelativistických interakcích vysokoenergetických primárních částic s 
materiálem terčíku či vzájemně ve vstřícných svazcích. Analýzou druhu, náboje a hmotnosti těchto 
částic, jejich energií, hybností a úhlů emise z místa interakce, lze rekonstruovat řadu parametrů interakcí, 
k nimž dochází. Z toho lze usuzovat na strukturu elementárních částic, vlastnosti působících polí 
a interakcí, na existenci nových dosud neznámých kvant a částic - viz výše "Analýza dynamiky interakcí částic". 
*) O metodice detekce záření viz kap.2 "Detekce a spektrometrie záření", detekční systémy vysokoenergetických 
interakcí částic jsou obecně nastíněny v §2.1, pasáž "Uspořádání a konfigurace detektorů záření".

Velké urychlovače. Large Hadron Collider (LHC) 
   Velké urychlovače (především synchrotrony) byly vybudovány např. ve FermiLabu u Chicaga, v Brookhavenu u 
New Yorku, v CERNu, v Dubně či Serpuchovu. Používají většinou interakce urychlených částic ve vstřícných 
svazcích (collidery). Uvedeme zde v tabulce jen heslovitě několik největších urychlovačů z posledních let:

Název urychlovače Laboratoř Částice Energie [GeV] Rok

SLAC (Stanford Linear Accelerator Center ) Stanford e− - e+ 50 1966

Tevatron Fermilab p+ - p− 980 1987

LEP (Large Electron-Positron Collider) CERN e− - e+ 100 1989

RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider ) Brookhaven p+p, Au+Au, ... 200 2000

LHC (Large Hadron Collider) CERN p+p, Pb+Pb, ... 7000 2008

VLHC (Very Large Hadron Collider) - budoucnost?? p+p, ..... ? >>LHC ? ? >2030 ?

   Zatím největší urychlovač se v současné době buduje v ústřední evropské jaderné laboratoři CERN (Centre Europeen 
pour Recherche Nucleaire) na Švýcarsko-Francouzském pomezí pod názvem LHC - Large Hadron Collider (velký 
hadronový "srážeč"), měl by být dokončen v r.2008. Prstenec urychlovače se nachází v tunelu asi 100m pod zemí, 
jeho obvod je dlouhý 26,66 km. Kruhovou dráhu urychlovaných částic s vysokou přesností zajišťuje více než 
1700 supravodivých elektromagnetů po obvodu trubice. Protony, 3-stupňově předurychlené (nejdříve v 
lineárním urychlovači a pak ve dvou synchrotronech) na energii 450GeV, jsou injektovány do hlavního urychlovače, 
kde budou během mnoha oběhů urychleny na výstupní energii 7TeV, přičemž magnetické pole v 
segmentech elektromagnetů se během každého cyklu bude měnit z počáteční hodnoty 0,5T (při 450GeV) až na 8,3T 
(při 7TeV). Protony se urychlují ve dvou trubicích (prstencích) v opačných směrech pro interakce ve vstřícných 
svazcích. Kromě protonů bude LHC urychlovat i těžší jádra, především olova. 
   Po obvodu urychlovače LHC budou čtyři místa, kde se budou trubice propojovat a protisměrné svazky částic křížit 
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- budou zde probíhat interakce ve vstřícných svazcích. Tato místa budou obklopena velkými a složitými 
detekčními systémy (srov. §2.1, pasáž "Uspořádání a konfigurace detektorů záření"), pomocí nichž je připraveno 
šest experimentů:  
♦ ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus)  
je největším detekčním systémem (váží asi 7000tun), hlavním nosným programem LHC. Bude komplexně měřit 
a analyzovat částice vznikající při srážkách protonů o energii 14TeV. Detekční systém ATLAS (a též níže uvedený 
CMS, částečně i ALICE) má válcové koaxiální uspořádání podobné, jako je na modelovém obrázku 2.1.2 v §2.1, 
pasáž "Uspořádání a konfigurace detektorů záření"), avšak mnohem složitější; je to nejsložitější a nenákladnější 
detekční zařízení v dosavadní historii!.  
   Vnitřní část detektoru, která zaznamenává dráhy nabitých částic vylétajících z místa srážky, se skládá ze tří souosých 
vrstev ("slupek") dráhových detektorů: nejníže jsou pixelové polovodičové detektory, pak stripové detektory a 
detektory přechodového záření. Celý systém je umístěn v silném podélném magnetickém poli 2Tesla 
supravodivého solenoidního elektromagnetu; ze zakřivení drah částic v magnetickém poli lze určit náboj a hybnost částic. 
   Další vrstvu detekčního systému tvoří spektrometr, nazývaný "kalorimetr", jehož úkolem je absorbovat 
energii vylétajících částic a kvantifikovat ji (její "vzorek") pomocí výstupních elektrických impulsů. Skládá se ze dvou 
částí: elektromagnetický kalorimetr pro měření energie fotonů a elektronů a hadronový kalorimetr ........... 
   Poslední, vnější vrstva detektoru ATLAS je tvořena mionovým spektrometrem, určeným pro 
detekci vysokoenergetických mionů, které jsou schopny projít vrstvou kalorimetru. Analýzou drah mionů, 
zakřivených silným toroidálním magnetickým polem, lze určit jejich hybnosti a znaménka elektrických nábojů. K 
detekci drah mionů se používají driftové trubicové a mnohodrátové ionizační komory. 
   Na detekčních sytémech ATLAS a CMS se očekává objev nových částic.  
♦ Detektor CMS (Compact Muon Solenoid),  
optimalizovaný pro detailní analýzu mionů, bude spolupracovat se systémem ATLAS pro komplexní 
analýzu vysokoenergetických interakcí. Jeho struktura je podobná jako u ATLASu, Pro analýzu trajektorií rychlých mionů 
je součástí detekčního systému velký elektromagnet válcového tvaru (solenoid), vytvářejícím magnetické pole o síle 4Tesla. 
♦ ALICE (A Large Ion Collider Experiment) 
je dalším experimentálním systémem, jehož úkolem bude studium srážek jader ("těžkých iontů"), především olova, 
při těžišťových energiích až 5GeV/nukleon a zkoumání vlastností vznikající kvark-gluonové plasmy. Podobně jako 
ATLAS a CMS, má i ALICE válcové koaxiální uspořádání velkého počtu detektorů, určených k registraci a 
rekonstrukci parametrů především nabitých částic vznikajících při srážkách jader. Bude sloužit ke studiu extrémních 
stavů hmoty (jaderné, hadronové) při podobných podmínkách, jaké byly ve vesmíru na počátku hadronové éry, v 
prvních mikrosekundách existence vesmíru (viz §5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk. 
Formování struktury vesmíru." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", část "Etapy vývoje vesmíru 
- Hadronová éra"). 
♦ TOTEM (Total Cross Section, Elastic Scattering and Diffraction Dissociation) 
bude sloužit k přesnému měření efektivních rozměrů protonů - účinných průřezů - pro různé druhy interakcí. Bude 
též používán ke kalibračním měřením vlastností LHC (jako je "luminosita" - účinnost produkce srážek v urychlovači). 
Bude tvořen 8 detektory, umístěnými velmi blízko srážejících se svazků u detektoru CMS. 
♦ LHCb (Large Hadron Collider beauty)  
bude mít za úkol studovat narušení CP symetrie při rozpadech mesonů obsahujících b-kvark. Tyto výsledky by mohly 
být zajímavé z hlediska vzniku nerovnováhy hmoty a antihmoty (baryonové asymetrie) v počátečních fázích 
vývoje vesmíru. Identifikace částic před a po průchodu magnetickým polem je prováděna pomocí dvou 
prstencových zobrazovacích Čerenkovových detektorů RICH (Ring Imaging Cherenkov detectors). 
♦ LHCf (Large Hadron Collider forward) 
bude studovat vysokoenergetické částice generované "dopředu" ve směru protonového svazku. Bude tím 
simulováno kosmické záření a studovány kaskády částic, vznikající při jeho interakcích (srov. obr.1.6.7 v 
pasáži "Kosmické záření", §1.6). 
   Fyzikové si od tohoto velkého urychlovače mimo jiné slibují, že energie srážek v LHC by mohla být dostatečná 
k experimentálnímu nalezení tzv Higgsových bosonů, zatím hypotetických modelových částic, generujících 
hmotnosti elementárních částic (byly zmíněny výše v pasáži "Hypotetické a modelové částice"; viz též 
§B.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny" knihy "Gravitace, černé díry 
a fyzika prostoročasu", část "Globální a lokální symetrie; Kalibrační pole"). 
Porobnosti o konstrukci, průběhu výstavby a výsledcích experimentů jsou uvedeny na oficiálních www-stránkách 
CERN: http://lhc.web.cern.ch/lhc/.
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B e t a t r o n 
Kruhový indukční urychlovač elektronů se nazývá betatron (vyrábí totiž "umělé záření β−", což jsou 
rychlé elektrony, známé jinak z radioaktivity beta). Princip betatronu je schématicky znázorněn na 
obr.1.5.7 vlevo.

 
Obr.1.5.7. Vlevo: Schématické znázornění betatronu. Vpravo: Schématické znázornění mikrotronu.

   Urychlovací trubice betatronu má tvar prstence (toroidu) zhotoveného z elektricky nevodivého 
materiálu (sklo, porcelán) s vysokým vakuem uvnitř. Trubice je umístěna ("navléknuta") mezi 
pólovými nástavci elektromagnetu, napájeného střídavým proudem. Elektrony jsou ve 
vhodném okamžiku (vhodné fázi periody střídavého proudu) vstřikovány do urychlovací 
trubice elektronovou tryskou, tvořenou žhavenou katodou, mřížkou a urychlující a fokusující anodou - 
je to pobobné "elektronové dělo" jako je u obrazovky. Časově proměnné magnetické pole indukuje 
v trubici vířivé elektrické pole, jehož elektromotorická síla, směřující podél kruhové dráhy, 
tyto elektrony urychluje.  
   Z elektronického hlediska je betatron vlastně "transformátorem", jehož primární vinutí je 
napájeno střídavým proudem a jehož "sekundárním vinutím" (o jednom "závitu") je urychlovací trubice, 
v níž se ve vakuu (místo v drátech vinutí) pohybují elektrony urychlované indukovanou 
elektromotorickou silou. Na kruhové dráze jsou elektrony udržovány magnetickým polem. K 
urychlování elektronů dochází jen v první čtvrtině sinusového průběhu střídavého napětí 
v elektromagnetu. Ve vhodném okamžiku vzestupné části sinusovky jsou injektovány elektrony, které 
jsou urychlovány, magnetické pole narůstá, elektrony se po spirále stáčejí dovnitř a po určitou 
dobu obíhají po stacionární dráze, na níž jsou neustále urychlovány. Po dosažení vrcholu 
čtvrtperiody slábne vířivé elektrické pole, obrací svůj směr a elektrony by posléze byly naopak 
brzděny. Zároveň však dochází k zeslabení magnetického pole a elektrony se začnou pohybovat po 
spirále k zevnímu okraji trubice, kde narazí na terčík nebo jsou vyvedeny k zevnímu použití. Některé 
typy betatronů mají radiální gradient magnetického pole a urychlovací fázi nastaveny tak, že 
pohyb elektronů na konci urychlovacího cyklu probíhá po spirále směrem dovnitř a trerčík je umístěn 
při vnitřním okraji urychlovací trubice. 
   Elektro-mechanický rozbor trajektorie elektronu při urychlování indukovaným elektrickým polem E po kruhové 
dráze poloměru R (při němž se kombinuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce u = -dΦ/dt = 2π.R.c.E s 
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urychlující elektrickou silou podél kruhové dráhy q.E, kolmou Lorentzovou magnetickou silou q.[v ´ B] = q.v.B a 
odstředivou silou m.v2/R) vede k podmínce rovnovážného urychlování elektronu na dráze poloměru R: 2πR2.B = Φ, 
neboli magnetický tok Φ plochou πR2 dráhy elektronu se musí rovnat dvojnásobku toku, který by dráhou protékal, 
kdyby na celé ploše bylo homogenní magnetické pole s intenzitou B. Tato "betatronová" podmínka je zajištěna 
vhodným tvarováním pólových nástavců elektromagnetu. 
   Elektromagnet menších betatronů bývá často napájen střídavým proudem z normální elektrické 
sítě 220V s frekvencí 50Hz, příkon činí jednotky až desítky kW. Poloměr kruhové dráhy bývá 
desítky centimetrů. Během urychlovacího cyklu, který trvá cca 5milisekund, vykonají elektrony cca 
2miliony oběhů, přičemž se indukovanou elektromotorickou silou urychlí na cca desítky MeV. Pak 
dopadají buď na vnitřní terčík (přičemž budí brzdné záření gama), nebo jsou ve svazku vyvedeny ven 
- slouží pak k elektronovému ozařovaní, např. pro technické či lékařské účely. Stejné využití má i 
tvrdé brzdné záření gama. 
   Betatrony se používají pro energie elektronů do cca 300MeV. Při velkých energiích je však 
potřeba (podobně jako u cyklotronu) provádět synchronizaci vzhledem k růstu hmotnosti elektronů 
s jejich energií. Spojením principu betatronu a synchrotronu vzniká betasynchrotron, který 
urychluje elektrony na kruhové orbitě uvnitř vakuovaného prstence nejprve na betatronovém 
principu pomocí elektromagnetů napájených střídavým proudem, načež takto předurychlené 
elektrony jsou dále urychlovány mezi elektrodami, na něž se zapojí vysokofrekvenční urychlovací napětí 
se synchronizovanou frekvencí, přičemž odpovídajícím způsobem vzrůstá magnetické pole. 
   Menší betatrony se v 60.-80.letech hojně používaly v radioterapii (viz §3.6 "Radioterapie"), hlavně 
jako zdroj tvrdého brzdného záření gama o energiích do cca 40MeV. V posledních letech byly 
však prakticky vytlačeny lineárními urychlovači elektronů, které mají výhodu menších rozměrů, 
vyšší intenzity toku elektronů a snadnější možnosti modulace svazku.

Mikrotron 
Speciálním typem kruhového urychlovače elektronů je mikrotron, označovaný též někdy jako "elektronový 
cyklotron". Jeho činnost je schématicky znázorněna v pravé části obr.1.5.7. V magnetickém poli mezi pólovými 
nástavci silného elektromagnetu je umístěna plochá válcová komora s vysokým vakuem, podobně jako u 
cyklotronu, avšak místo duantů je u okraje komory namontován elektrický urychlovací systém - dutinový 
rezonátor, napájený vysokofrekvenčním napětím z magnetronového či klystronového generátoru (frekvence f činí 
několik GHz). Elektrony prolétají mnohokrát tímto rezonátorem, kam jsou po kruhové dráze vraceny magnetickým 
polem, přičemž při každém průletu jsou urychlovány na vyšší a vyšší energii. Vzhledem ke zvýšené kinetické energii 
je poloměr dráhy elektronu po každém průletu rezonátorem vždy větší a větší. Aby elektron přišel mezi 
elektrody rezonátoru ve správné fázi periody vysokofrekvenčního napětí a mohl být znovu urychlen, je třeba 
splnit frekvenční podmínku rezonance 2π.f = k. e.B/(mo.c), podle níž kruhová frekvence urychlovacího napětí musí 
být celočíselným k-násobkem uvedeného podílu, kde e je náboj elektronu, B magnetická indukce, mo klidová 
hmotnost elektronu. 
   Elektrony pro urychlování se vstřikují elektronovým dělem, popř. se získávají emisí ze stěn rezonátoru. Mikrotrony 
se občas používají pro urychlování elektronů na energie několika MeV, jejich předností je dosažení vysokých intenzit 
toku urychlených elektronů ve svazku. Z jednotlivých drah lze vyextrahovat monoenergetické svazky elektronů, z 
menších drah nižší energie, z největší dráhy při okraji urychlovací komory pak elektrony o maximální energii.

Elektrické napájení urychlovačů 
Svou vysokou kinetickou energii získávají částice v urychlovačích působením elektromagnetických polí, t.
j. přeměnou části elektrické energie, kterou musí být urychlovače napájeny. Tak složité přístroje, 
jakými obecně urychlovače jsou, musejí být opatřeny složitou elektronickou aparaturou, obsahující 
několik typů a zdrojů elektrického napájení: 
n Napájení urychlovacích elektrod 
je tím základním elektrickým napájením, dodávajícím vlastní elektrickou energii pro urychlování 
nabitých částic. U rentgenek a elektrostatických lineárních urychlovačů se jedná o vysoké 
stejnosměrné napětí - desítky kilovoltů, až několik megavoltů. U vysokofrekvenčních 
lineárních urychlovačů a kruhových urychlovačů jsou urychlovací elektrody napájeny 
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vysokofrekvenčním střídavým napětím o frekvenci řádově MHz až několika GHz 
(vysokofrekvenční generátory jsou stručně popsány níže). 
n Napájení iontového zdroje 
Vlastní částice k urychlení jsou v iontovém zdroji získávány rovněž elektricky. Nejjednodušší je to 
u elektronů, získávaných termoemisí ze žhavené katody, která je napájena žhavicím proudem 
ze žhavicího transformátoru (220V se transformuje na 6-24V, žhavicí proud cca 2A-20A). Protony a těžší ionty 
se získávají v elektrickém výboji, napájeném stejnosměrným napětím řádově stovky až několik tisíc voltů. 
n Napájení cívek elektromagnetů 
Pro tvarování dráhy urychlených nabitých částic se používají silné elektromagnety ...... 
n Napájení vakuového a chladicího systému 
Pro zajištění vysokého vakua v urychlovacích trubicích se používá výkonných vývěv. V řadě 
elektricky napájených součástí se značná část elektrické energie mění v teplo, které je potřeba 
odvádět pomocí vzduchotechniky či jiných chladicích systémů. U supravodivých elektromagnetů se 
sice teplo přímo nevyvíjí, avšak chladicí hélium je třeba recyklovat ve zkapalňovacích přístrojích. 
Všechno toto technické "zázemí" urychlovače obsahuje řadu elektromotorů, které jsou napájeny 
buď přímo ze střídavé sítě (220V), nebo jsou řízeny elektronicky. 
n Napájení řídící a regulační elektroniky 
Činnost urychlovačů je zcela podmíněna přesnou časovou a intenzitní souhrou mezi elektrickými 
a magnetickými poli v různých částech urychlovacího systému. Toto musejí zajišťovat složité 
elektronické obvody, řízené v současné době digitální počítačovou technikou........ 
  Pozn.: Pro nejjednodušší "urychlovač", kterým je rentgenka, je schéma elektrického napájení nakresleno na obr.3.2.2B 
v §3.2.2 "X-záření - rentgenová diagnostika", část "Zdroje X-záření - rentgenky".

Vysokofrekvenční generátory elektrického napětí 
Urychlovací elektrody některých typů urychlovačů (např. lineární vysokofrekvenční urychlovače, mikrotron a pod.) 
jsou napájeny střídavým vysokofrekvenčním napětím či vf elektromagnetickým vlněním. To vzniká ve 
vysofrekvenčních generátorech, které jsou osazeny speciálními elektronkami - magnetrony a klystrony, které 
mohou pracovat jako vysokofrekvenční oscilátory o velmi vysokých frekvencích řádově GHz.  
Magnetron  
je válcová dioda, jejímž středem vede žhavená katoda, kolem níž je koaxiální anoda. Mezi katodu a anodu je 
přivedeno elektrické napětí. Dioda je kromě toho vložena do longitudinálního magnetického pole, jehož směr 
je rovnoběžný s katodou. Na elektrony emitované z katody tak působí kombinované zkřížené pole - radiální 
elektrické pole mezi katodou a anodou a podélné magnetické pole vnějšího magnetu. Elektrony emitované katodou 
jsou přitahovány k válcové anodě, avšak Lorentzovou magnetickou silou se dráhy elektronů zakřivují tak, že při 
určité hodnotě anodového napětí a intenzitě magnetického pole již elektrony nedopadají přímo na anodu, ale 
vytvoří oblak kroužící v prostoru mezi katodou a anodou. Anoda magnetronu není jednoduchý válec, ale je 
tvořena kovovým blokem obsahujícím několik (většinou 8) obvodových dutinových rezonátorů. Elektrony během 
svého kruhového pohybu při průletu kolem rezonančních dutin odevzdávají část své energie a 
vzbuzují elektromagnetické oscilace v dutinách. Nejúčinnější předávání energie elektromagnetickému poli 
v rezonátorech nastává při takové rychlosti pohybu elektronu, kdy se během jeho přechodu od jedné obvodové štěrbiny 
k druhé změní polarita pole ve štěrbině na opačnou; pak je elektron u každé štěrbiny brzděn a odevzdává energii poli 
v rezonátoru. Tato synchronizace (nazývaná π-mód) se dosahuje vhodnou volbou anodového napětí. Celkově je 
pohyb elektronů značně složitý. Kmitající elektromagnetické pole hustotně moduluje rotující elektronový oblak - 
dochází ke shlukování elektronů do ohnutých paprsků tvaru "kola s loukotěmi (počet loukotí je poloviční než 
počet obvodových rezonátorů anody), které se otáčejí kolem osy. Lze říci, že celý systém magnetronu je uveden do 
stavu intenzívních vysokofrekvenčních oscilací (jejichž frekvence je dána mechanickými rozměry rezonátorů), při 
nichž je elektrická energie protékajícího anodového proudu s vysokou účinností přeměňována na energii 
kmitajícího pole. Vzniklý vysokofrekvenční signál pak vlnovody vychází k vnějšímu použití. 
Klystron  
je rovněž vakuová trubice, v níž elektrony emitované žhavenou anodou jsou urychlovány a fokusovány do úzkého 
svazku dutou anodou připojenou na kladné napětí. V tzv. reflexním klystronu *) po průchodu elektronů anodou jsou 
tyto elektrony navraceny zpět k anodě zápornou reflexní elektrodou. Rychlost elektronů uvnitř klystronu je 
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modulována jejich interakcí s dutinovým rezonátorem. Každý elektron projde rezonátorem dvakrát. V přímém směru 
je rychlostně modulován, poblíž reflexní elektrody dochází ke shlukování elektronů, načež tyto shluky elektronů se 
zastaví a v opačně orientovaném poli se urychleně pohybují zpět k anodě a rezonátoru, do něhož tyto shluky 
elektronů vstupují a rezonátor budí. Při správné volbě napětí vzhledem ke geometrickým rozměrům vstupují 
shluky elektronů do rezonátoru vždy v okamžiku, kdy vf pole má maximální hodnotu opačné polarity a odevzdávají 
mu energii - je dosaženo rezonance a oscilace se trvale udržují. Z dutinového rezonátoru je elektromagnetický vf 
signál odváděn vlnovodem. 
*) Ojediněle se můžeme setkat i s tzv. dvouokruhovým klystronem, kde elektrony z katody na své cestě k anodě procházejí 
nejprve jedním rezonátorem, který je rychlostně moduluje, načež vzniklé shluky procházejí druhým dutinovým rezonátorem, v 
němž v případě dosažení rezonance vzbuzují oscilace. Napájíme-li první (vstupní) rezonátor vnějším vf signálem, pak 
oscilace vzbuzené v druhém (výstupním) rezonátoru mají větší energii než energie přiváděná do vstupního rezonátoru. Tento 
druh klystronu slouží jako zesilovač vf výkonu. Zavedením zpětné vazby (spojením dutin obou rezonátorů 
dvouokruhového klystronu) je možno sestrojit generátor samobuzených kmitů o vysokém výkonu, podobně jako u 
klystronu reflexního. 
   Magnetrony a klystrony mají široké použití ve vysokofrekvenční technice - v UHF televizním vysílání, satelitním 
spojení, radarové technice, mikrovlnném ohřevu (např. v mikrovlnných troubách jsou mikrovlny buzeny magnetrony), 
v urychlovačích částic. Pracují často v pulzním režimu, přičemž dosahují úctyhodných výkonů až stovky megawatů!

- Perspektivy - 
Kruhové či lineární urychlovače ?  
Jakkoli je princip kruhového urychlování nabitých částic velmi úspěšný a efektivní, zdá se, že 
kruhové urychlovače se v pozemských podmínkách již přiblížily k hranicím svých možností. Pokud 
bychom chtěli nabité částice urychlovat na ještě podstatně vyšší energie při reálně dostupných 
průměrech kruhové dráhy (t.j. průměrech urychlovacích trubic), čím dál více by se uplatňoval jev 
vzniku synchrotronového záření*), které by odnášelo značnou část kinetické energie částic a nakonec 
by znemožnilo další urychlení. Zdá se tedy, že budoucí urychlovače pro nejvyšší energie v 
pozemských podmínkách budou muset být lineární. 
*) Tento jev se uplatňuje především při kruhovém urychlování lehkých částic, elektronů, které se při dosažení 
vysokých kinetických energií pohybují vysokými rychlostmi a s vysokými radiálními zrychleními. 
Vesmírné urychlovače ?  
Zmíněné technické problémy a omezení jsou povětšinou dány pozemskými podmínkami, v nichž 
se urychlovače konstruují. Mnohé z těchto problémů by automaticky odpadly, kdybychom 
urychlovače instalovali mimo prostor naší Země. Konstrukce urychlovačů ve vesmíru má 
několik principiálních výhod: 
♦ Dostatek volného prostoru 
pro instalaci i těch nejrozsáhlejších urychlovacích systémů. 
♦ Beztížný stav 
Odpadá nutnost robustních konstrukcí zajišťujících mechanickou pevnost. Lze též snadno, 
bez konstrukčních zásahů, provést změny polohy a rekonfiguraci jednotlivých částí urychlovacího systému. 
♦ Vysoké vakuum, 
které je k dispozici všude, v celém prostoru, a to "zadarmo". Odpadá tedy nutnost konstruovat 
urychlovací trubice, v nichž v pozemských podmínkách jen obtížně udržujeme potřebné 
vakuum. Urychlované částice se mohou pohybovat ve volném prostoru po drahách, přesně určených 
a tvarovaných magnetickým polem. 
♦ Nízká teplota, 
která u vhodných materiálů automaticky zajišťuje supravodivost. Cívky elektromagnetů tedy není 
nutno chladit, jednou vzbuzený proud se bude trvale udžovat a budit permanentní magnetické pole 
k potřebnému zakřivování drah urychlovaných nabitých částic. I elektromagnety s časově 
proměnným magnetickým polem budou pracovat bez energetických ztrát teplem. 
  Reálnému využití těchto principiálních předností však za současného stavu naší techniky brání 
zatím velmi obtížně řešitelné technické problémy. Je to především vynesení konstrukčního materiálu 
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o vysoké váze (statisíců tun) ze zemského povrchu, proti gravitaci, na oběžnou dráhu kolem Země, 
nebo dokonce do vzdáleného vesmírného prostoru. Na to zatím technické prostředky nemáme, 
současné rakety jsou příliš slabé, pomalé a neefektivní. Dále je to otázka dálkového napájení 
elektrickou energií a též zajišťování přesné polohy jednotlivých částí urychlovacího systému 
se submilimetrovou přesností. Pouze oblast přenosu měřených dat z interakcí částic by byla řešitelná 
i prostředky naší současné elektroniky (která v posledních desítiletích - jako jediná z technických 
disciplinn - udělala zásadní kvalitativní pokrok!). 
  V budoucnu lze očekávat, že experimenty s částicemi urychlenými na nejvyšší energie ze z 
pozemského prostoru přesunou do vesmíru...

1.4. Radionuklidy  1.6. Ionizující záření
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1.6. Ionizující záření

Záření - důležitý přírodní fenomén 
Pod zářením (radiací) obecně rozumíme procesy, při nichž dochází k přenosu energie prostorem 
"na dálku". Tento přenos energie může být uskutečňován dvěma druhy mechanismů:

■     Časově proměnné pole, 
které se šíří prostorem ve formě vln *), jež se odpoutávají od zdroje a přenášejí do prostoru část energie 
z tohoto zdroje. Příkladem jsou elektromagnetické vlny či zatím hypotetické vlny gravitační. Hovoříme 
o záření vlnovém. 
*) Z fyzikálního hlediska je to primárně způsobeno tím, že rozruch ve fyzikálním poli (elektromagnetickém či gravitačním) 
se šíří konečnou rychlostí, takže pole samotné má energii (a hybnost). Dále, rovnice těchto polí mají vlnové řešení.

■     Pohybující se částice, 
které jsou emitovány zdrojem, velkou rychlostí letí prostorem a přenášejí tak kinetickou energii (a 
též hybnost, popř. i elektrický náboj) ze zdroje do okolního prostoru. Příkladem je záření β (proud rychle 
letících elektronů) nebo α (proud héliových jader). Jedná se o záření korpuskulární.

Záření se může šířit buď:

�●     Ve vakuu 
- volné šíření vln a volný pohyb částic podle zákona setrvačnosti; nebo

�●     V látkovém prostředí, 
kde část záření může projít původním směrem, avšak větší či menší část záření bývá rozptýlena 
a absorbována (s příp. následnou re-emisí části záření). Míra rozptylu a absorbce je většinou 
energeticky závislá, v důsledku čehož při průchodu záření látkou dochází nejen k zeslabení záření, 
ale často i ke změně jeho spektrálního rozložení.

Přenos informace zářením 
Přenos energie zářením, vzhledem k jeho strukturovanosti, je doprovázen i přenosem informace. 
Záření nese informace jednak o svém zdroji (jeho povaze, složení, "síle", příp. proměnnosti atd.), jednak 
o látkovém prostředí, jímž záření prochází (hustota, tloušťka, chemické složení látkového prostředí). 
Tyto informace jsou "zakódovány" jednak v intenzitě záření, jednak v energetickém 
spektrálním rozložení. Za pomoci detekce a spektrometrie nám tak záření může pomáhat 
odhalovat tajemství složení hmoty, strukturu a evoluci vesmíru (především hvězd a galaxií, jakož 
i globální kosmologické otázky), v biologické oblasti pak anatomickou stavbu a fyziologické děje 
v živých organismech (§3.2 "Rentgenová diagnostika", kapitola 4 "Radioisotopová scintigrafie"). 
   Energie nesená zářením, prostřednictvím účinků záření na látku, pak může být využívána v řadě 
tzv. radiačních technologií; v medicínské oblasti aplikace záření pomáhá léčit některá 
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onemocnění, především nádorová (§3.6 "Radioterapie").

Ionizující záření 
Při studiu radioaktivních jevů jsme opakovaně poznali, že různé druhy emitovaného záření zde 
mají zpravidla značně vysokou energii, mnohem větší než obvyklé světlo. Tato vysoká energie 
kvant radioaktivního záření a záření X je důležitou vlastností, rozhodující o účincích záření na hmotu 
- jedná se o záření ionizující:

Ionizující záření

Ionizujícím zářením nazýváme takové záření, jehož kvanta mají 
natolik vysokou energii, že jsou schopna vyrážet elektrony z 

atomového obalu a tím látku ionizovat.

Pro běžné druhy záření fotonového (X a γ), elektronového (β−) a α se za energetickou hranici 
ionizujícího záření bere energie 5 keV. Složitější situace je u neutronového záření, kde i velmi 
pomalé neutrony vstupují do jader a prostřednictvím jaderných reakcí mohou vyvolávat 
sekundárně ionizaci (a to i zpožděně či dlouhodoběji - aktivace jader, vznik radionuklidů). Podobně 
není definována prahová energie u záření β+, kde i velmi pomalé pozitrony anihilují s elektrony za 
vzniku tvrdého ionizujícího záření γ.

Záření přímo a nepřímo ionizující 
Ionizační účinky jsou tedy společnou vlastností všech druhů ionizujícího záření. Konkrétní 
mechanismy interakce záření s hmotou jsou však pro každý druh záření specifické. Z tohoto hlediska 
se ionizující záření rozděluje na dvě skupiny:

�●     Záření přímo ionizující - je to záření, jehož kvanta nesou elektrický náboj a proto přímo vyrážejí 
či vytrhávají Coulombickými elektrickými silami elektrony z atomů. Patří sem záření α, β− a β+, 
protonové záření p+ atd.

�●     Záření nepřímo ionizující - jeho kvanta nejsou elektricky nabita; svou kinetickou energii předávají v 
látce nejprve nabitým částicím (většinou elektronům) a ty teprve přímými účinky na atomy látku 
ionizují. Do této skupiny patří především záření rentgenové a záření γ, dále též záření neutronové.

Z hlediska fyzikálních, chemických a zvláště biologických účinků ionizujícího záření na ozařovanou látku se záření 
někdy ještě dělí podle hustoty ionizace, kterou v látce při svém průchodu vyvolává: 
♦ Záření řídce ionizující - záření X, gama, beta. 
♦ Záření hustě ionizující - záření alfa, neutronové záření, protonové záření. 
   Pro účely radiobiologie a radiační ochrany (kapitola 5 "Bilogické účinky záření.Radiační ochrana") se pro každý druh 
záření zavádí tzv. jakostní faktor Q, který udává, kolikrát je dané záření biologicky účinnější než záření fotonové (X 
nebo gama). Pro záření X, gama a beta je jakostní faktor Q=1, pro pomalé neutrony Q=2-3, pro rychlé neutrony a 
pro protony Q=10, pro záření alfa je Q=20. Podrobněji je tato problematika diskutována v kapitole 5 "Biologické 
účinky ionizujícího záření. Radiační ochrana".

Záření vlnové a korpuskulární 
V odstavci o korpuskulárně-vlnovém dualismu jsme si ukázali, že vlnění se může chovat jako proud částic 
a částice naopak mají vlnové vlastnosti. Neznamená to ale, že rozdíl mezi částicemi a vlnami je zcela 
setřen! Existuje jedno důležité kritérium, podle něhož spolehlivě poznáme, zda záření má vlnovou 
či korpuskulární podstatu: je jím klidová hmotnost mo kvant tohoto záření. Klidová hmotnost mo 

je hmotnost částice měřená v inerciální vztažné soustavě v níž je částice v klidu.

■     Záření vlnové - mo = 0 : kvanta tohoto záření nemají klidovou hmotnost, jsou to kvanta vlnění, 

pohybující se rychlostí světla; pokud je zabrzdíme, odevzdají veškerou svou energii a zaniknou. V 
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jaderné fyzice do této skupiny patří pouze elektromagnetické záření jehož kvanta jsou fotony, v 
obecné teorii relativity a kvantové gravitaci pak ještě gravitační vlny (o gravitačních vlnách pojednává např. 
§2.7 "Gravitační vlny" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"), jejichž kvanta jsou gravitony (gravitační 
vlny jsou zatím prokázány jen nepřímo, na experimentální prokázání gravitonů není naděje v dohledné budoucnosti).

■     Záření korpuskulární - mo > 0 : kvanta tohoto záření mají nenulovou klidovou hmotnost, jedná se 

o proud hmotných částic pohybujících se rychlostí menší než rychlost světla, které si zachovávají 
svou existenci i po zastavení pohybu. Patří sem záření α, β−, β+, protonové záření p+, neutronové záření 
no, neutrinové záření ν a řada dalších druhů záření vznikajícího při vysokoenergetických 
srážkách elementárních částic (µ-mezonové a π-mezonové záření, ...).

Zdroje ionizujícího záření  
V §1.2-1.5 jsme si ukázali řadu jevů, při nichž vzniká ionizující záření. Každý předmět, přístroj, látka 
nebo preparát, který emituje ionizující záření se označuje jako zdroj ionizujícího záření či zkráceně 
zářič. Zářiče lze klasifikovat podle několika kritérií. Podle principu a mechanismu vzniku záření 
můžeme zářiče rozdělovat na:

■     Elektronické zdroje záření, 
v nichž ionizující záření vzniká v důsledku elektromagnetického urychlování nabitých částic. Jsou 
to především rentgenové trubice (§3.2 "Rentgenová diagnostika") a urychlovače částic (viz část 
"Urychlovače nabitých částic" v §1.5). I vakuová televizní či počítačová obrazovka je slabým zdrojem měkkého X-záření.

■     Radioaktivní zářiče, 
v nichž ionizující záření (α, β či γ, popř. záření neutronové) vzniká při radioaktivních přeměnách jader - 
viz §1.2 "Radioaktivita". Radioaktivní zářiče se využívají např. v radioterapii (cesiové či kobaltové 
ozařovače, brachyterapeutické zářiče), v nukleární medicíně, v řadě průmyslových aplikací (viz 
kap.3 "Aplikace ionizujícího záření"). Všechny uvedené druhy záření (a navíc i záření protonové) vzniká 
při jaderných reakcích, štěpení a slučování jader. Zvláště mohutnými zdroji záření jsou jaderné reaktory.

■     Záření vesmírného původu, 
které vzniká při bouřlivých a vysoce energetických procesech ve vesmíru - termonukleární reakce v nitru hvězd, 
výbuchy supernov, procesy v okolí černých děr, rázové vlny v ionizovaném plynu a pod. - viz níže pasáž 
"Kosmické záření".

Podle technického řešení a konstrukčního uspořádání se dále zdroje ionizujícího záření, 
především radioaktivní zářiče, dělí na:

�●     Uzavřené zářiče, 
v nichž je vlastní zářivá látka hermeticky zapouzdřena v neradioaktivním obalu tak, že za 
normálních okolností používání zdroje nemůže radioaktivní látka uniknout do okolního prostředí - 
nemůže dojít ke kontaminaci. 
Elektronické zdroje záření z tohoto hlediska automaticky spadají do kategorie uzavřených zářičů. Složitější situace je 
u vysokoenergetických urychlovačů, kde částice o vysoké kinetické energii mohou vyvolávat jadrerné reakce a 
aktivovat předměty ve svém okolí - mohou vznikat otevřené zářiče.

�●     Otevřené zářiče, 
kde vlastní zářící radioaktivní látka - preparát - je volně přístupná k manipulacím (k porcování, pipetaci 
a pod.). Jsou to především radioaktivní roztoky, prášky, popř. plyny.  
Při těchto manipulacích s otevřenými zářiči existuje možnost nežádoucího uvolnění radioaktivních látek do 
okolního prostředí - riziko radioaktivní kontaminace osob a pracovního či životního prostředí.

   Další detailnější dělení zdrojů ionizujícího záření je podle druhu emitovaného záření (zářič α, β, γ, 
X, neutronový zdroj, zdroj urychlených protonů či těžších iontů), podle aplikace k níž je zdroj 
určen (průmyslové zdroje - např. defektoskopické, lékařské ozařovače a pod.), podle své "síly" a tím 
míry radiačního rizika při jeho používání (drobný zdroj, nevýznamný, významný či velmi významný 
zdroj), viz kap.5 "Biologické účinky záření. Radiační ochrana".
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Pole a svazek záření, intenzita záření 
Kvanta záření, šířící se v prostoru, vytvářejí tzv. pole záření (zářivé pole)*). Jestliže se kvanta záření 
v daném místě prostoru pohybují převážně jedním určitým směrem, hovoříme o svazku záření. 
   Vedle druhu a energie jednotlivých kvant ionizujícího záření je další zcela základní charakteristikou 
pole záření intenzita (síla) tohoto záření, která rozhoduje i o míře účinků záření na hmotu v daném 
místě. V závislosti na fyzikálním a aplikačním kontextu se intenzita záření kvantifikuje v zásadě 
dvojím způsobem:

�●     Fluence částic  
(tok částic, resp. hustota toku částic) je definována jako počet kvant záření procházejících za 1 
sekundu jednotkovou plochou postavenou v daném místě kolmo ke směru šíření kvant. Vyjadřuje se 
jako (počet částic)/m2. 
Pozn.: Toto zjednodušené znění platí pro široký rovnoběžný svazek záření. V obecném případě záření šířícího se 
různými směry je tok částic definován jako počet kvant procházejících za 1 sec. koulí s jednotkovým plošným 
obsahem hlavního řezu se středem v daném bodě. Tato definice je nezávislá na směru záření, zahrnuje všechny směry.

�●     Fluence energie  
(tok energie, resp. hustota toku energie) je definována analogicky, avšak místo počtu kvant se bere 
jejich energie. Jednotkou je W/m2.

*) V obecném případě je pole záření úplně popsáno, je-li v každém jeho bodě (r,ϑ,ϕ) v polárních souřadnicích 
známa energie E a počet kvant záření N šířících se ve směru (ϑ,ϕ) - energetická a úhlová distribuce intenzity záření I(E,
ϑ,ϕ). Úplná znalost této distribuce však v praxi není nutná (bylo by velmi obtížné ji změřit). Integrací distribuční funkce 
přes všechny směry (přes všechny hodnoty úhlů ϑ,ϕ od 0 do 2π, tj. přes plný prostorový úkel 4π) získáme 
sférickou distribuci I(E) = 0ň2π

0ň2π I(E,r,ϑ,ϕ)dϑdϕ, vyjadřující celkový tok částic (popř. tok energie), procházejících 

za sekundu koulí s jednotkovým hlavním řezem libovolným směrem - fluenci. 
   Pro některé aplikace záření, především v radioterapii (§3.6 "Radioterapie"), se svazek 
záření charakterizuje též distribucí radiační dávky v dané látce, nejčastěji ve vodě nebo tkáni.

Interakce záření při průchodu hmotou 
Než si začneme popisovat způsoby interakcí konkrétních druhů záření s látkami různého složení, 
zmíníme se o některých obecných mechanismech uplatňujících se při průchodu záření 
hmotou. Především, u všech druhů záření se setkáváme s případy průchodu záření bez interakce, 
kdy kvantum záření může volně proletět mezi atomy látky; tento případ nastává častěji pro tvrdé 
záření prolétající látkou s nižší hustotou. 
   Při průletu různých druhů ionizujícího záření látkou dochází obecně k interakcím kvant záření 
s obalovými elektrony a s atomovými jádry. Mohou se přitom v principu uplatnit všechny tři 
interakce, které zde připadají v úvahu - silná, slabá a elektromagnetická interakce: 

■     Silné interakce  
mohou vyvolávat jednak rozptyl způsobený jadernými silami, jednak jaderné reakce, při 
vysokých energiích pak i interakce elementárních částic za vzniku nových částic a antičástic, jako 
jsou elektrony a pozitrony, π-mezony, hyperony a jejich kombinace.

■     Slabé interakce  
se při průchodu běžných druhů ionizujícího záření látkou projevují jen zcela vyjímečně a okrajově. Svůj význam mají 
u záření neutronového (vzhledem k jejich radioaktivitě beta), neutrinového (interakce neutrin s nukleony - viz 
popis neutrinových experimentů v §1.2) a vysokoenergetického záření kosmického či z urychlovačů, kde vznikají mezony 
π a K, hyperony a další částice rozpadající se v důsledku slabé interakce.

■     Elektromagnetické interakce  
u nabitých částic způsobují Coulombovský rozptyl, pochody ionizace a excitace atomů i jader, 
radiační procesy jako je brzdné záření a Čerenkovovo záření. Pro kvanta záření gama 
způsobují elektromagnetické interakce fotoefekt, Comptonův rozptyl, tvorbu elektron-pozitronoých 
párů a jejich anihilaci, fotojaderné reakce. Pro všechny tyto typy procesů je charakteristické, že 
interakcí elektrických nábojů s elektromagnetickým polem, v němž se náboje nacházejí, vznikají 
kvanta záření - fotony, podle své energie a původu většinou fotony rentgenového nebo gama-
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záření. Elektromagnetické interakce jsou nejčastějšími a nejdůležitějšími procesy při průchodu 
většiny druhů záření v praxi. Využívají se též nejčastěji při detekci ionizujícího záření.

   Všechny tyto interakce a procesy vedou k tomu, že při průletu kvant ionizujícího záření látkou dochází 
ke ztrátám energie těchto částic, k jejich brzdění a nakonec i k zastavení (je-li látkové 
prostředí dostatečně velké) - záření má v látce omezený dolet či dosah *). Podél dráhy svého 
průletu zanechávají kvanta záření ionizační stopu z volných záporných elektronů a kladných iontů. 
Část těchto iontů a elektronů opět vzájemně rekombinuje, avšak část jich může vyvolat nové 
chemické vazby a reakce v okolní látce (pokud tato látka není prvkem složených ze stejného 
druhu atomů), zvláště když se jedná o složitější látky organické. O využití ionizačních účinků záření 
pro jeho detekci a spektrometrii je podrobněji pojednáno v kap.2, o chemických účincích 
ionizačního záření na látky a především na živou tkáň pak v kap.5. 
*) Dolet (dosah) záření v látce 
Protože jednotlivé procesy interakce a srážek kvant záření s atomy látky mají náhodný charakter, není dosah částic 
záření vždy stejný - pohybuje se kolem určité střední hodnoty zvané střední dosah R

s
. Někdy se uvádí 

hodnota maximálního doletu R
max

. Často se též dosah záření v látce popisuje pomocí veličiny efektivního doletu 

R
90

, což je vzdálenost, v níž se absorbuje 90% původní emitované energie částic (resp. poloměr kulového prostoru 

látky kolem bodového zdroje, v němž se absorbuje 90% energie emitované zdrojem).

Tepelné účinky záření 
Ještě jeden v běžných aplikacích málo známý jev doprovází veškeré interakce záření s látkou: je to teplo. Při absorbci 
záření je látce předávána část energie na úrovni kinetické energie atomů. A kinetická energie pohybu atomů látky 
není nic jiného než teplo. Při každé další a další interakci se takto budou rozkmitávat atomy látky na větší a větší 
kinetickou energii - ozařovaná látka se bude zahřívat. Při nízkých tocích záření je tento jev nepozorovatelně slabý, ale 
při intenzívním ozařování látka "hřeje" docela zřetelně - např. terčíky v urychlovačích musejí být často chlazeny.

Účinný průřez interakce záření s hmotou 
V §1.6 "Elementární částice" byl zaveden pojem tzv. účinného průřezu interakce, který názorným 
geometrickým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost interakcí částic. I při studiu interakcí záření s látkou lze 
aplikovat názornou představu, že každý atom ozařované látky se vzhledem k nalétající částici chová jako 
"absorbující tělísko" o poloměru r, které částice buď zasáhne a dojde k dané interakci, nebo je nezasáhne (mine je, 
proletí kolem) a k interakci nedojde. Čím větší je poloměr tohoto tělíska, resp. jeho efektivní ploška σ = π.r2 - účinný 
průřez, tím větší je pravděpodobnost interakce (pravděpodobnost, že částice se "trefí"). 

 
Vyjádření pravděpodobnosti interakce kvant záření (ostřelující částice) s terčíkovou částicí (atomem) pomocí 

účinného průřezu

Účinný průřez může, ale nemusí, přímo souviset s "geometrickým průměrem" atomů rgeom, či jejich 

"geometrickým průřezem" σgeom = π.r2
geom. Pro "účinně interagující" částice je σ > σgeom, pro slabě interagující částice je 

σ < σgeom. Kromě toho stejná ostřelující částice může na témže atomu způsobit různé interakce, jejichž 

různé pravděpodobnosti popíšeme různými účinnými průřezy. Tyto účinné průřezy nemají již nic společného 
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s geometrickými rozměry atomů - jsou důsledkem vnitřních mechanismů konkrétních druhů interakcí. 
   Jednotkou účinného průřezu v soustavě SI by byl m2, který je však neadekvátně velký a proto se v jaderné fyzice 
používá jednotka barn (bn): 1 bn = 10-28m2, která má řádově velikost geometrického průřezu atomových jader.  
   Účinný průřez interakce velmi těsně souvisí s koeficientem absorbce, tzv. lineárním součinitelem zeslabení µ, 
v exponenciálním zákoně absorbce ionizujícího záření v látkách. Tato souvislost bude níže vyjasněna v pasáži 
"Absorbce záření v látkách".

Interakce nabitých částic - přímo ionizující záření 
Nejdříve se budeme věnovat přímo ionizujícímu záření, přičemž se napřed zmíníme o společných 
rysech interakce tohoto záření při průchodu látkou, posléze rozebereme specifické rysy interakce 
pro záření α, β+,− a protonové záření.

Excitace a ionizace 
Nabitá částice při průchodu látkou ztrácí svou kinetickou energii převážně elektrickou 
Coulombovou interakcí s elektrony v atomech látky. Je-li energie předaná elektronu v atomovém 
obalu relativně malá a stačí jen k "vyzdvižení" elektronu na vyšší energetickou hladinu, jedná se o 
proces excitace atomů. Excitovaný (vzbuzený) stav atomu není stálý - vzápětí přeskočí elektron zpět 
na původní hladinu - nastane dexcitace, přičemž rozdíl energií se vyzáří ve formě 
fotonu elektromagnetického záření. Při excitaci elekronů na vnějších slupkách je emitováno 
viditelné světlo, na středních UV záření, při excitaci na vnitřních slupkách pak fotony 
charakteristického rentgenového záření. 
   Obdrží-li elektron dost energie na to, aby se zcela uvolnil z vazby k mateřskému atomu, vzdálí se od 
něj trvale - dochází k ionizaci atomu, jeho rozdělení na záporný elektron a kladný iont. Primární 
ionizací se rozumí počet iontových párů vytvořených vyražením elektronů primární částicí. 
Některé elektrony vyražené při ionizaci mají tolik energie, že mohou samy dále po své dráze ionizovat 
- jedná se o sekundární ionizaci (takové elektrony se dříve nazývaly paprsky delta, neboť jejich stopa 
v jaderné emulzi nebo mlžné komoře má charakteristický rozvětvený tvar). 
   Při ionizaci a excitaci ztrácí rychlá nabitá částice svou kinetickou energii udělováním hybností 
elektronům působením elektrických Coulombových sil. Velikost hybnosti předané elektronům je 
úměrná velikosti Coulombových sil a času, po který tyto síly působí (době interakce). Coulombovské 
síly jsou úměrné náboji částice q a elektronové hustotě látky. Doba interakce je nepřímo úměrná 
rychlosti částice v, takže energie, která je elektronům předána, je úměrná 1/v2. Velikost ztráty energie 
na jednotku dráhy částice - lineární přenos energie LET *) - je přímo úměrný elektronové hustotě látky 
( ta je daná hustotou ρ a atomovým čáslem Z) a nepřímo úměrný čtverci rychlosti částice: -dE/dx ∼ q.ρ.Z/
v2; přesná hodnota je dána tzv. Betheho vzorcem, v němž je zahrnut i střední excitační potenciál 
atomů látky, přibližně úměrný protonovénu číslu Z. 
*) Lineární přenos energie LET (Linear Energy Transfer) vyjadřuje velikost energie předané ionizující částici na 
jednotku délky její dráhy v daném prostředí. Vyjadřuje se obvykle v keV/µm.

   Specifickou neboli lineární ionizací nazýváme počet iontových párů vytvořených na jednotku 
délky dráhy částice. Na obr.1.6.1 jsou tzv. Braggovy křivky závislosti specifické ionizace na 
hloubce průniku nabité částice do látky. Jak se částice brzdí a klesá její rychlost, ionizační účinky rostou 
- při delším čase působení Coulombovské interakce se stačí předat větší energie a vytrhnout 
více elektronů; předaná energie je nepřímo úměrná čtverci rychlosti částice. Těsně před 
zabrzděním částice je předávána největší energie - křivka hloubkové závislosti specifické ionizace zde 
má výrazné tzv. Braggovo maximum. Po zabrzdění je částice neutralizována záchytem elektronů a 
další ionizace již nepokračuje. Možnosti využití této hloubkové závislosti ionizace v tzv. hadronové radioterapii 
jsou diskutovány v §3.6 "Radioterapie", část "Hadronová radioterapie".
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Obr.1.6.1. Vlevo: Schématické znázornění průchodu částic beta- a alfa látkou a mechanismu ionizace. 
Vpravo: Braggovy křivky hloubkové závislosti specifické ionizace na dráze částice alfa a protonu. 

Dole: Interakce pozitronového záření β+ s látkou.

Ionizační a excitační účinky vysokoenergetického záření popsané výše jsou těmi nejdůležitějšími efekty 
s nimiž se při průchodu ionizujícího záření hmotou setkáváme. Zmíníme zde dále některé 
jevy doprovodné (které však v určitých situacích mohou hrát klíčovou úlohu), při nichž je 
zpravidla vyzařováno sekundární záření:

Rozptyl 
Při interakci částic a atomy a atomovými jádry na ně mohou působit elektrické a jaderné síly, čímž se 
mění směr pohybu částic - dochází k jejich rozptylu. Při průletu nabitých částic látkovým prostředím 
se projevuje především interakce s elektrickým Coulombovým polem atomů a jejich jader. Z 
hlediska energetické bilance se rozptyl dělí na dvě kategorie:

�●     Pružný rozptyl 
Pokud se při rozptylu kinetická energie nemění v jiný druh energie, jedná se o pružný rozptyl. 
Pružný rozptyl nastává především při nižších energiích, pod prahem složitějších procesů jako je 
excitace, ionizace, tvorba dalších částic. Při pružném rozptylu je splněn zákon zachování energie a 
hybnosti nalétající částice a rozptylujícího centra (atomu či jádra). Částice pokračuje v pohybu 
obecně odlišným směrem a s nižší energií a hybností, jejíž část byla předána rozptylujícímu tělesu.  
Nejjednodušším případem rozptylu nabité částice na jediném rozptylovém centru - jádru - se zabýval E.Rutheford v 
r.1911 při svých proslulých experimentech s rozptylem α-částic (viz obr.1.1.4 v §1.1. "Atomy a atomová jádra", 
pasáž "Stavba atomu"), při nichž bylo objeveno atomové jádro. V tomto jednoduchém případě působí elektrická síla 
podle Coulombova zákona a jedná se o pohyb v centrálně-symetrickém poli, pro nějž platí Keplerovy zákony podobně 
jako pro pohyb planet ve Sluneční soustavě (viz např. §1.2 "Newtonův gravitační zákon", vztahy (1.1)-(1.18c) v 
knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu") s tím rozdílem, že v případě stejnojmenných nábojů se jedná o 
sílu odpudivou a dráha částice je hyperbola. Na základě těchto zákonitostí odvodil Rutheford svůj známý vztah pro 
úhlové rozdělení rozptýlených částic.........

�●     Nepružný rozptyl 
Dochází-li k přeměnám kinetické energie částice na jiné druhy energie při jiných procesech 
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než mechanickém pohybu (např. k emisi kvant záření, změnám vnitřní struktury - excitace, 
deexcitace), jedná se o nepružný rozptyl. Nepružný rozptyl nastává při energiích vyšších než excitační 
či ionizační energie atomů nebo atomových jader a je doprovázen excitací nebo ionizací atomů 
(příklad pro beta-záření je na obr.1.6.1 vlevo nahoře), popř. excitací jádra. Při vysokých energiích (desítky 
a stovky MeV) může být doprovázen jadernými reakcemi - viz §1.3 "Jaderné reakce", při nejvyšších 
energiích i vznikem nových částic a antičástic (mionů, mezonů π a K, baryonů) - §1.5 "Elementární částice". 
Z radiačního hlediska je důležité, že při procesech nepružného rozptylu primárního záření 
vzniká sekundární ionizující záření.

   Při průchodu nabitých částic látkovým prostředím, obsahujícím veliký počet atomů, částice po 
jednom rozptylu zpravidla podléhá dalším srážkám a rozptylům na dalších atomech - dochází 
k mnohonásobnému rozptylu (jak je znázorněno např. na obr.1.6.1 vlevo nahoře); jednotlivé 
rozptyly mohou být pružné i nepružné.

Brzdné záření 
Rozptyl nabité částice na atomech pod velkým úhlem způsobí velkou a rychlou změnu vektoru 
rychlosti s časem, tj. velké "zrychlení" částice, což podle zákonitostí Maxwellovy elektrodynamiky vede 
k emisi elektromagnetického záření - fotonů tzv. brzdného záření se spojitým spektrem. Takovýto 
druh rozptylu nastává především při průletu nabité částice v blízkosti jádra o náboji Z (obr.1.6.2 
uprostřed), při němž budou na částici s hmotností m a nábojem q působit elektrické Coulombovy 
síly úměrné součinu q.Z, takže budou částici udílet zrychlení úměrné q.Z/m. Podle zákonů 
elektrodynamiky každý urychlený náboj vyzařuje elektromagnetické záření, jehož intenzita je 
úměrná čtverci zrychlení*), tj. Z2.q2/m2. Z toho plyne, že ztráty energie brzdným zářením budou 
podstatně větší v těžkých látkách s velkým protonovým číslem Z, a že brzdné záření se bude 
uplatňovat především u lehkých částic, tj. elektronů (protony ztrácejí brzdným zářením milionkrát 
méně energie než elektrony). 
*) Fyzikálně-matematické odvození je podáno v §1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice.", Larmorův 
vzorec (1.61'), monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
   Brzdné záření nachází významné využití při buzení X-záření dopadem elektricky urychlených 
elektronů na anodu v rentgenkách - viz §3.2 "Rentgenová diagnostika", nebo při buzení tvrdého 
g-záření dopadem vysokoenergetických elektronů z betatronu či lineárního urychlovače (viz 
§1.5 "Elementární částice", část "Urychlovače nabitých částic") na vhodný terčík; často se používá v 
radioterapii (§3.6 "Radioterapie").

Fotoefekt a charakteristické X-záření 
Kromě brzdného X-záření se spojitým spektrem je vyzařováno i určité menší množství charakteristického X-záření 
s čárovým spektrem (charakteristická dvojice píků Kα,Kβ, popř. slabší a nižší píky série L), jehož energie nezávisí na 
energii dopadajících částic, ale je dána materiálem - druhem atomů, z nichž je ozařovaná látka složena. 
Toto charakteristické záření se projevuje jako "hrbolky" na spojité křivce spektra brzdného záření. Charakteristické X-
záření vzniká fotoefektem na vnitřních energetických hladinách obalu v atomech ozařované látky (levá část obr.1.6.2 ) 
- přeskokem elektronů ze slupky L na uprázdněnou slupku K (K-série), popř. ze slupky M na L (L-série), z nichž jsou 
vázané elektrony vyráženy průchodem rychlých nabitých částic (srov. též s obr.1.1.3 v §1.1). 
   Elektronový fotoefekt a vyzařování fotonů nastává i při přeskocích elektronů ve vnějších slupkách, avšak energie 
těchto fotonů je nízká a toto záření je překryto spojitým brzdným zářením na začátku spektra.
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Obr.1.6.2. Mechanismy vzniku brzdného záření, charakteristického X-záření, Čerenkovova záření a přechodového záření

Čerenkovovo záření 
Při průchodu elektricky nabité částice látkovým prostředím dochází vlivem elektrického pole částice 
k lokální polarizaci atomů a molekul prostředí podél dráhy. Po průchodu částice se atomy prostředí 
zase rychle depolarizují, přičemž získanou energii vyzařují ve formě elektromagnetického vlnění - 
světla. Toto elektromagnetické vlnění emitované podél dráhy částice podléhá interferenci, jejíž 
účinek závisí na rychlosti částice. Je-li rychlost pohybu nabité částice v prostředí větší než fázová 
rychlost světla, mohou se světelné vlny, vznikající v různých místech dráhy, dostat do fáze a ve 
vhodném úhlu ϑ může dojít ke "konstruktivní" interferenci a vzniku pozorovatelného záření. 
   Geometrický rozbor pohybu částice, šíření emitovaného světla a vlastností interference je na obr.1.6.2, druhý 
obrázek zprava. Každé místo dráhy částice se vlivem depolarizace prostředí stává zdrojem slabého 
elektromagnetického signálu, který se v látkovém prostředí šíří rychlostí c/n. Za elementární čas t se tento signál rozšíří 
do kulové vlnoplochy poloměru (c/n).t, přičemž částice během tohoto času urazí vzdálenost v.t. Během tohoto 
časového intervalu se od všech dalších míst dráhy postupně rozbíhají kulové vlnoplochy, které za tento čas t dospívají 
do menších poloměrů. Společná obálka těchto vlnoploch tvoří plášť kužele, v řezu na obr.1.6.2 vpravo 
odvěsnu pravoúhlého trojúhelníka. Na ni dospívají jednotlivé parciální signály ve stejné fázi a může dojít k 
pozitivní interferenci. Takovýto rozbor lze udělat pro každý bod dráhy částice a časový interval t. Plyne z něj, 
že "konstruktivní" (pozitivní, zesilující) interference bude nastávat pod úhlem ϑ daným zmíněným 
pravoúhlým trojúhelníkem, jehož kosinus cosϑ = (v/c).n. 
   Vznikající záření se tedy kuželovitě rozbíhá od dráhy částice letící rychlostí v pod úhlem ϑ 
daným vztahem cosϑ = 1/β.n, kde β=v/c, n=c/c' je index lomu optického prostředí (c je rychlost světla 
ve vakuu, c' rychlost světla v daném optickém prostředí). 
Prolétá-li tedy nabitá částice látkovým prostředím s rychlostí převyšující rychlost světla c' v 
tomto prostředí (ta je dána elektrickou permitivitou ε a magnetickou permeabilitou µ látky: c' = √(ε.
µ), jinak také indexem lomu n dané látky: c'= c/n), dochází ke vzniku elektromagnetické rázové 
vlny (podobně jako vzniká akustická rázová vlny při průletu tělesa vzduchem nadzvukovou rychlostí), 
při níž je emitováno viditelné světlo nazývané Čerenkovovo záření*).  
*) Toto záření jako první pozoroval v r.1934 sovětský fyzik P.A.Čerenkov ve vodě vystavené ionizujícímu záření. Spolu s S.
I.Vavilovem provedli řadu pokusů pro objasnění vlastností tohoto záření, přičemž dospěli k částečnému vysvětlení, 
že pozorované záření je způsobeno elektrony. Definitivní objasnění mechanismu tohoto jevu na základě 
zákonitostí elektrodynamiky v látkovém prostředí podali v r.1937 jejich další kolegové I.M.Frank a I.J.Tamm. 
   Podmínkou pro vznik Čerenkovova záření je tedy pohyb nabité částice rychlostí nejméně 
rovnou prahové rychlosti vmin=c'=c/n. Z relativistického vztahu pro kinetickou energii (Ekin= moc2/√(1 - v2/

c2) - moc2 - viz vzorec (1.79) v §1.6 "Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity" knihy "Gravitace, černé díry 

a fyzika prostoročasu") pak plyne, že této rychlosti vmin odpovídající (kinetická) prahová energie 

nabité částice pro vznik Čerenkovova záření při průletu látkovým prostředím s indexem lomu n je: Emin 

= moc2[1/√(1-1/n2) - 1]. Pro tento případ prahové rychlosti je cosϑmin=1, tj. ϑmin=0 - vyzařování jde ve 

směru pohybu částice. Při nižší rychlosti či energii k vyzařování nedochází. Pro ultrarelativistické 
částice pohybující se maximální možnou rychlostí vmax=c je maximální úhel vyzařování cosϑmax=1/n. 
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Ve vodě s indexem lomu n=1,33 činí prahová rychlost pro vznik Čerenkovova záření vmin=0,75c, což 

pro elektron odpovídá prahové kinetické energii Emin=0,26MeV; ultrarelativistický elektron 

prolétající vodou (cosϑmax=0,75) bude pak Čerenkovovsky vyzařovat pod úhlem ϑmax=41,5°. Prahové 

energie některých částic pro vznik Čerenkovova záření v plexiskle, vodě a vzduchu (za 
normálního atmosférického tlaku) jsou uvedeny v následující tabulce:

Látka elektron e- mion m-,+ pion p-,+ proton p+

plexisklo (n=1,5) 0,173 MeV 36 MeV 49 MeV 320 MeV

voda (n=1,33) 0,26 MeV 50 MeV 68 MeV 460 MeV

vzduch (n=...) ...doplnit... ...... ...... .....

Energie dW emitovaná po dráze dl částicí s nábojem q, letící rychlostí v (β=v/c ), zářením s 
úhlovou frekvencí ω=2πf a ve frekvenčním intervalu dω, je dána Frank-Tammovou rovnicí 
            d2W = (q2ε/4π).ω.[1 - 1/β2n2] dl dω .  
Celkové množství energie*) dW vyzářené částicí na jednotku dl dráhy je pak po integraci dáno vztahem 
            dW/dl = (q2/4π) ň (1 - 1/β2n2) ε.ω dω ,  
kde se integruje přes kruhovou frekvenci záření ω=2πf=2π/λ (s okrajovou podmínkou v>c/ε). Z 
tohoto výrazu plyne, že počet fotonů dN s energií h.f=h.ω na jednotku dráhy dl je 
            dN/dl = (dW/dl).(λ/hc) = (4π2q2/h.c).ň (1 - 1/β2n2)/λ2 dλ, 
kde výraz za integrálem vyjadřuje spektrum Čerenkovova záření. Plyne odtud, že spektrum je stejné 
pro všechny částice se stejným nábojem q, spektrum je spojité a počet fotonů klesá s druhou 
mocninou vlnové délky λ. A intenzita Čerenkovova záření roste s indexem lomu n látkového prostředí. 
*) Čerenkovovské vyzařování v principu přispívá k energetickým ztrátám a brzdění částice při průletu prostředím, avšak 
ve srovnání s ostatními mechanismy (ionizace, excitace, brzdné záření) je tento vliv zcela zanedbatelný. 
   Je-li látkové prostředí pro světelné záření transparentní, tj. jedná se o optické prostředí, může 
být Čerenkovovo záření viditelné (modravé světélkování při silnějším toku částic), nebo může být 
za pomoci fotonásobičů použito k detekci rychlých nabitých částic, ať již primárních, nebo 
sekundárních vzniklých interakcí primárního záření s látkou - viz §2.4 "Scintilační detektory", 
pasáž "Čerenkovovy detektory". Tyto detekční metody nacházejí své uplatnění u urychlovačů, při 
detekci neutrin i kosmického záření (viz též pasáž "Neutrina" v §1.2 "Radioaktivita" nebo níže "Kosmické záření").

Přechodové záření 
Dalším radiačně-optickým efektem při průchodu rychlé nabité částice nehomogenním látkovým prostředím je emise 
tzv. přechodového záření (transition radiation). Toto záření vzniká při průletu nabité částice optickým 
rozhraním látkových prostředí s různými indey lomu, především pokud se liší elektrické permitivity ε1 a ε2 obou 

prostředí. Při přechodu (rychlém průletu) nabité částice takovým rozhraním se podle Coulombova zákona E = (1/4πε).q/
r2 intenzita elektrického pole v okolí částice velmi rychle změní z hodnoty E1(r) na E2(r), což podle Maxwellových 

rovnic elektrodynamiky vzbudí elektromagnetické vlnění, zvané podle mechanismu svého vzniku přechodové záření *) 
- obr.1.6.2 vpravo. Intenzita tohoto záření je přibližně úměrná energii nabité částice a obecně je velmi malá. ........
doplnit: Frank-Ginzburgova rovnice ...... 
*) Mechanismus vzniku přechodového záření objasnili na základě zákonitostí elektrodynamiky v látkovém prostředí v r.1945 
I.Frank a V.Ginzburg. 
   Pro rychlé nabité částice vzniká v látkovém prostředí současně Čerenkovovo i přechodové záření. Přechodové záření 
se však liší od Čerenkovova záření ve dvou aspektech: 
♦ Přechodové záření vzniká v principu i pro nabité částice pohybující se rychlostí menší než rychlost světla v 
daném prostředí, stačí aby prostředí bylo opticky (elektricky) nehomogenní. Při nižších rychlostech (energiích) 
nabitých částic, nebo pozvolné změně ε prostředí, však vzniká přechodové záření velmi slabé a dlouhovlnné - v 
optickém oboru (zde je předpokladem opticky průzračné prostředí), popř. v oblasti infračerveného záření či 
radiovln. Takové záření většinou není detekovatelné. 
♦ Průchodem relativistických částic vysokých energií (především elektronů) rozhraním se skokovou změnou idexu 
lomu vzniká krátkovlnné přechodové záření rentgenové oblasti - měkké X-záření, fotony o energii několika keV, které 
lze detekovat metodami pro ionizující záření (TRD - Transition Radiation Detector), např. proporcionálními 
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ionizačními komorami.  
   Obecně je přechodové záření nejméně významné ze všech druhů sekundárního záření, vznikajícího při interakci 
nabitých částic s látkou. Jelikož je velmi slabé (často jen necelý jeden foton na průchod částice rozhraním), je 
většinou přezářeno mnohem intenzívnějším brzdným zářením a zářením z deexcitace atomů. Přechodové 
záření rentgenové oblasti se někdy používá při analýze vysokoenergetického záření k detekci elektronů (TRD) a 
jejich oddělení od těžších částic (pionů či protonů), které vysílají přechodové záření v rentgenové oblasti až 
při mnohonásobně vyšších energiích než elektrony. 
Impaktní přechodové záření  
Přechodové záření vzniká též při dopadu rychlých nabitých částic na povrch těles. Pokud jsou to tělesa z nevodivé 
látky (dielektrika), lze vznik přechodového záření vysvětlit shora zmíněným mechanismem náhlé změny elektrického 
pole částice při průchodu z vakua s permitivitou εo do prostředí s permitivitou ε>εo. Přechodové záření však vzniká i 

při nárazu nabité částice na kovový povrch (bylo poprve pozorováno již v r.1919 J.E.Lilienfeldem), např. při dopadu 
elektronů na anodu v rentgence. Vzniká tím, že při přibližování rychlé nabité částice ke kovovému povrchu dochází k 
rychlé časové změně dipólového momentu d dvojice [nabitá částice q ↔ elektrony na povrchu kovu q´], která efektivně 
tvoří elektrický dipól. A podle Maxwellovy elektrodynamiky časová změna dipólového momentu vede k 
vyzařování elektromagnetických vln - přechodového záření, obr.1.6.2 vpravo dole. Toto záření je možno pozorovat 
jako slabé modravé světlo (je polarizované) u anody vysokonapěťových vakuových trubic, např. u anody rentgenky.

Elektrické nabíjení 
Samozřejmým, ale většinou zcela opomíjeným jevem při interakci elektricky nabitých částic s látkou, je elektrické 
nabíjení původně neutrálního látkového prostředí. Podle zákona zachování elektrického náboje se elektrický 
náboj každého místa, v němž dojde k absorbci a zabrzdění elektricky nabité částice, zvýší o hodnotu náboje částice. 
Při nízkých tocích záření, nebo pokud je ozařované těleso aspoň částečně vodivě spojeno se zemí, je tento 
jev zanedbatelný. Ozařujeme-li však elektricky izolované těleso intenzívním tokem záření α či β, bude se postupně kladně 
či záporně nabíjet i na vysoký elektrický potenciál až stovek kV (podle své elektrické kapacity). Tento jev se plně 
projeví pouze ve vakuu, neboť ve vzduchu způsobuje záření ionizaci, prostředí se stává částečně elektricky vodivé a 
náboj je z ozařovaného tělesa odváděn. 
   Vlastní radioaktivní zářič α nebo β se rovněž elektricky nabíjí, neboť tyto částice odnášejí elektrický náboj a v látce 
zářiče pak převládají opačné náboje než je znaménko náboje emitovaných částic.

Nyní se již můžeme obrátit ke specifickým vlastnostem interakcí konkrétních částic přímo 
ionizujícího záření :

Interakce těžkých nabitých částic - záření alfa, protonové a deuteronové 
záření, těžší ionty 
a - záření,  
což je proud rychle letích héliových jader 4He2 (2p+,2no), se vyznačuje tím, že ze všech běžných kvant 

záření mají α-částice největší hmotnost a hlavně též největší elektrický náboj - je to kladný náboj 
dvou protonů p+. Vnikne-li α-částice do látky, působí při svém průletu kolem atomů značnou 
elektrickou (Coulombovskou) silou na elektrony, které velmi účinně vytrhává z atomových obalů. 
Těmito silnými ionizačními účinky se částice α, i když má zpravidla vysokou kinetickou energii, v 
látce značně rychle brzdí, takže její dolet je velmi malý - při energii řádu jednotek MeV cca 0,1mm 
v látkách hustoty vody. Nejsilnější ionizační účinky vznikají na konci doletu částice (Braggovo maximum) 
- viz obr.1.6.1. 
..........jaderné reakce, tvorba neutronů ..........-doplnit 
Protonové a deuteronové záření 
Do značné míry podobné vlastnosti interakce s látkou má i protonové záření - proud rychlých protonů p+ 
(vodíkových jader) a deuteronové záření, což je proud rychlých jader deuteria D=2H1 (složených z protonu p+ a 

neutronu no). S tímto zářením se v pozemské přírodě nesetkáváme, avšak ve vyšších vrstvách atmosféry a ve vesmíru 
je vysokoenergetické protonové záření hlavní složkou kosmického záření (viz níže "Kosmické záření"). Protonové 
a deuteronové záření umělého původu se vytváří v urychlovačích (§1.5, část "Urychlovače nabitých částic"). 
Záření těžších iontů 
Rychle letící jádra těžších prvků než hélia, zvaná též těžší ionty, vyvolávají analogické ionizační účinky jako záření α, 
avšak úměrně vyšší vzhledem k svému většímu náboji. 
Mionové záření 
S mionovým zářením, což je proud rychlých mionů µ+ či µ−, se můžeme setkat i na zemském povrchu. Je 
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součástí sekundárního kosmického záření, vznikajícího interakcemi vysokoenergetických částic primárního 
kosmického záření (viz níže "Kosmické záření"). Mionové záření je značně pronikavé, vedle své vlastní ionizace se miony µ
± nakonec rozpadají na elektrony e± (což je vlastně ionizující záření beta±) a neutrina.

Interakce záření beta- 

Vnikne-li do látky částice b-, což je záporně nabitý elektron e−, pak při svém průletu kolem atomů 
působí elektrickými odpudivými silami na elektrony, které vyráží z atomového obalu a tím 
atomy ionizuje. Jelikož jsou elektrony velmi lehké částice, při každé takové ionizaci atomu elektron 
β prudce změní směr svého pohybu - odpudivými elektrickými silami se odrazí od atomu. A hned pak 
od dalšího a dalšího atomu - elektron β se bude "cik-cak" pohybovat a odrážet mezi atomy, které ionizuje 
a přitom ztrácí energii - obr.1.6.1 vlevo. Zabrzdí se, v závislosti na své energii, v hloubce do 1-4mm v 
látce hustoty vody, v těžkých kovech pak nedoletí hlouběji než do cca 0,1mm. Střední dolet (dosah) 
Rs záření β v látce *) závisí na energii záření a na hustotě a protonovém čísle látky (..........-empirický 

vzorec?). Pro energie v rozmezí cca 0,6-3 MeV závisí dolet na energii přibližně lineárně, pro nižší energie 
se závislost poněkud zplošťuje. Dolet 3mm, uvedený jako příklad v měřítku na obr.1.6.1 vlevo, 
odpovídá přibližně tvrdšímu záření β o energii kolem 1,5MeV (jako má např. 32P) ve vodě. Pro 
střední energie kolem 500keV průměrný dolet ve vodě činí necelý 1mm, pro měké β (jako má 3H) je 
dolet velmi malý, řádově setiny mm. 
*) Vlivem srážek a rozptylu je stopa částice β v látce velmi křivolaká, takže i dva elektrony o stejné počáteční 
energii, emitované z téhož místa a ve stejném směru, se mohou zabrzdit ve značně rozdílných hloubkách. Ty 
elektrony, které se pohybovaly v přímějším směru a prodělaly menší počet kolizí s menšími ztrátami energie, 
proniknou dále, zatímco elektrony, které mnokrát změnily svůj směr a ztratily při srážkách více energie, se zabrzdí 
blízko. Částice β z radioaktivních zdrojů mají navíc spojité spektrum energií, což ještě více "rozmaže" skutečné délky 
doletu kolem hodnoty středního doletu Rs. Pro záření β je proto výstižnější hodnota maximálního doletu R

max
. Často 

se též dosah záření v látce popisuje pomocí veličiny efektivního doletu R
90

, což je vzdálenost, v níž se absorbuje 

90% původní emitované energie částic (resp. poloměr kulového prostoru látky kolem bodového zdroje, v němž 
se absorbuje 90% energie emitované zdrojem). 
   Ke konci dráhy, kdy již energie elektronu nestačí na ionizaci, bude elektron β ztrácet energii 
excitací elektronů v atomech. Pokud není tento elektron zachycen v některém atomu, posléze se 
jeho kinetická energie sníží na termální hodnotu ≈3/2 k.T (k je Boltzmanova konstanta), která při 

pokojové teplotě činí jen cca 0,04 eV. 
   Při průchodu β-záření látkou vzniká, jak již bylo výše obecně uvedeno, sekundární 
záření: elektromagnetické brzdné X-záření se spojitým spektrem, charakteristické X-záření s 
čárovým spektrem daným druhem látky; při průletu vysokoenergetického β-záření opticky 
průzračnou látkou (např. vodou) dále vzniká viditelné Čerenkovovo záření (kolem silných β-zářičů je 
vidět namodralé světélkování), v nehomogenních optických prostředích pak příp. i slabé přechodové záření. 

Interakce záření beta+ 

Vnikne-li do látky částice b+, což je kladně nabitý pozitron e+, bude zpočátku podobně jako β− při 
svém průletu kolem atomů Coulombovskými silami vytrhávat elektrony z atomů, přičemž díky své 
stejně malé hmotnosti jako elektron se bude opět "cik-cak" pohybovat a odrážet mezi atomy, které 
bude ionizovat a přitom ztrácet energii. Zabrzdí se, v závislosti na své energii, rovněž v hloubce cca 1-
4mm v látce hustoty vody, proces brzdění a termalizace je podobný jako u β−. Po zabrzdění je však 
osud pozitronu zcela jiný než u elektronu β− (obr.1.6.1 dole): při setkání s elektronem dojde k 
vzájemné anihilaci elektronu a pozitronu e+ + e− → 2γ, při níž pozitron i elektron zaniknou a přemění 
se na dvě kvanta tvrdého záření γ o energiích 511keV, které vylétají z místa anihilace v přesně 
protilehlých směrech - pod úhlem 180° *).  
*) Tyto zákonitosti platí přesně jen v těžišťové vztažné soustavě pozitronu a elektronu. Energie fotonů 2×511keV 
je důsledkem zákona zachování energie (klidová energie elektronu i pozitronu je m0e.c2 = 511keV), protilehlý směr 180° 

je důsledkem zákona zachování hybnosti. Při srážkách pozitronů a elektronů vyšších energií by se úhel 
rozletu anihilačních fotonů lišil od 180°. V látce však pozitron a elektron mají v okamžiku, kdy dojde k anihilaci, již 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadFyzika6.htm (12 of 32) [15.10.2008 12:13:55]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Jaderná a radiační fyzika. 1.6 . Ionizující záření

poměrně malé rychlosti, takže emitovaná kvanta vylétají skutečně téměř opačným směrem. 
Pozitronium 
Těsně před vlastní anihilací elektron e− a pozitron e+ mohou na chviličku kolem sebe obíhat (obíhají kolem 
společného těžiště) - utvoří zvláštní vázaný systém (podobný atomu vodíku) zvaný positronium (Ps). Rozměr 
"atomu" pozitronia je dvojnásobek atomu vodíku, vazbová energie pozitronia je 6,8 eV. Podle vzájemné orientace 
spinů elektronu a pozitronu může být pozitronium buď v singletním stavu 1S0 s opačně orientovanými spiny - 

tzv. parapozitronium p-Ps (1/4 případů), nebo v tripletním stavu 3S1 se souhlasně orientovanými spiny - 

tzv. orthopozitronium o-Ps (3/4 případů). 
   Tento systém pozitronia je však nestabilní, obě částice se za vyzařování elektromagnetických vln k sobě po 
spirále přibližují; u p-Ps za cca 120ps na sebe "dopadnou" a dojde k vlastní anihilaci na dva fotony γ. V případě o-Ps 
je anihilace na dva fotony zakázána kvantovými výběrovými pravidly (souvisí se zákonem zachování spinového 
momentu hybnosti - každý z fotonů má spin 1), takže o-Ps by se ve vakuu rozpadalo emisí 3 fotonů s poměrně 
dlouhou dobou života cca 140ns; v látce však pozitron vázaný v o-Ps daleko dříve stačí anihilovat s některým 
"cizím" elektronem z okolního prostředí, který má opačnou orientaci spinu - vznikají opět dva fotony γ. 
   Při anihilaci pozitronu s elektronem vznikají v naprosté většině případů 2 fotony gama, jak bylo výše uvedeno. Někdy 
jich však může vzniknout i více, avšak s velmi malou pravděpodobností (pravděpodobnost, že při e−e+-anihilaci vznikne 
2+n fotonů je úměrná αn, kde α=1/137 je konstanta jemné struktury). Pokud pozitron interaguje s elektronem vázaným 
v atomovém obalu, může být zánik takového páru doprovázen i vysláním pouze jediného fotonu, přičemž část energie 
a příslušná hybnost mohou být předány buď atomovému jádru nebo některému z ostatních elektronů; 
pravděpodobnost tohoto procesu je však velice malá a v praxi se neuplatňuje. 
   Doba života pozitronů v látkách činí řádově stovky pikosekund. Přesná hodnota však záleží na lokálních 
elektronových hustotách a konfiguracích, čehož se využívá ve spektroskopické metodě PLS (Positron 
Lifetime Spectroscopy). Zkoumaný materiál se lokálně ozařuje β+- γ zářičem (nejčastěji 22Na), přičemž doba 
života pozitronů se stanovuje na základě měření zpožděných koincidencí mezi detekcí fotonu záření γ z 
ozařujícího radionuklidu (u 22Na je to γ 1274 keV) a detekcí anihilačního fotonu γ 511 keV. 
   Při průletu β+-záření látkou vzniká dále brzdné i charakteristické X-záření a Čerenkovovo 
záření analogickým způsobem jako u záření β-.

Interakce nepřímo ionizujícího záření 
Interakce záření gama a X 
Fotony záření g a X-záření *) nemají elektrický náboj, takže nemohou přímými elektrickými 
silami ionizovat atomy. Foton je však kvantem rychle kmitajícího elektrického a magnetického pole, 
takže když se do "těsné blízkosti" tohoto kmitajícího pole dostane elektron, může 
obdržet elektromagnetickou energii a být fotonem urychlen. Nebo může dojít k excitaci 
atomového jádra. 
*) Obě tato záření mají stejnou fyzikální povahu (fotonové záření) a do značné míry podobné vlastnosti, mohou se 
lišit způsobem svého vzniku. V §1.2 "Radioaktivita", část "Radioaktivita gama " jsme uvedli terminologickou dohodu, 
že fotonové záření emitované z atomových jader se nazývá záření g (i v případě, když má nízkou energii několika 
keV), zatímco záření vznikající přeskoky elektronů v atomovém obalu a brzdné záření elektronů se nazývá záření 
X (rentgenové - i tehdy, když má vyšší energii desítky a stovky keV). Fotonové záření o velmi vysokých energiích 
(řádově MeV) však již obvykle nazýváme zářením gama, bez ohledu na způsob jeho vzniku.

Neionizační procesy 
Bez dalšího rozboru zde jen zmíníme neionizační procesy, k nimž dochází při nterakci elektromagnetického záření s látkou:

�●     Bez interakce - kvantum záření může volně proletět mezi atomy látky. K tomu často dochází zvláště u tvrdého záření 
při průchodu lehkými materiály

�●     Rayleighův koherentní rozptyl záření na elektronech vázaných v atomovém obalu, při němž se přenáší pouze 
hybnost, nikoli energie (lehký foton se odráží od celého atomu, jehož hmotnost je mnohonásobně větší)

�●     Thomsonův rozptyl na volných elektronech
�●     Excitace elektronů na vnějších slupkách atomů, načež se při deexcitaci vyzařuje viditelné nebo infračervené záření

   Z hlediska vlastní fyziky ionizujícího záření nemají tyto procesy téměř žádný význam - pro záření gama nastávají jen 
s velmi malým účinným průřezem a nevedou k ionizačním účinkům. Jsou však důležité z hlediska atomové fyziky, 
interakce měkčího záření s atomy. Interference X-záření při koherentním rozptylu na atomech v krystalových mřížkách 
se využívá při rentgenové difrakční analýze struktury pevných látek (viz §3.3 "Radiační měření 
mechanických vlastností materiálů"). Thomsonův rozptyl na elektronech je důležitý ve fyzice plasmy a v 
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astrofyzice, excitace a následná deexcitace atomů je zdrojem značné části viditelného, infračerveného a 
UV elektromagnetického záření, které v přírodě pozorujeme.

Ionizační procesy 
Interakce záření γ a X (pro krátkost budeme v dalším psát jen γ, pro X-záření je situace analogická) s látkou, vedoucí 
k ionizačním účinkům, může probíhat čtyřmi různými způsoby vyznačenými na obr.1.6.3 (pátý 
způsob, rezonanční jaderná absorbce - Mösbauerův jev, zde zobrazen není, je však níže podrobně popsán):

 
Obr.1.6.3. Čtyři způsoby interakce záření gama s látkou.

■     Fotoefekt  
Foton záření γ se "srazí" s elektronem e− vázaným v atomovém obalu, předá mu veškerou svou energii 
a zanikne. Energie fotonu při tomto absorbčním ději se spotřebuje na uvolnění elektronu z 
atomového obalu a na kinetickou energii vyraženého fotoelektronu. Elektron který získal tuto energii 
se uvolní z vazby v atomu a vyletí s kinetickou energií Ee = Eγ - Ev, danou rozdílem energie záření Eγ 

a vazbové energie Ev elektronu v atomu. Další chování tohoto fotoelektronu e− je stejné jako u záření 

β: bude se "cik-cak" pohybovat a odrážet mezi atomy, ionizovat je až se nakonec zabrzdí (a 
příp. zrekombinuje s některým atomem). Na místo "uprázdněné" po elektronu, který vyletěl 
fotoefektem, okamžitě přeskočí z vyšší slupky v atomovém obalu elektron, přičemž energetický 
rozdíl vazbové energie na vyšší a nižší slupce se vyzáří ve formě kvanta (fotonu) 
elektromagnetického záření - vyzáří se charakteristické rentgenové záření (pokud je to slupka K, jedná se 
o čáry Kα,β o energiích cca 20-80keV u těžších prvků, pro slupku L jsou to čáry Lα,β o podstatně nižších energiích). 

Při tomto pochodu však nemusí dojít k vyzáření charakteristického elektromagnetického záření, ale 
jako alternativní jev může nastat předání energie některému elektronu na vyšší slupce, který se pak 
uvolní a vyzáří jako tzv. Augerův elektron. Tento jev bývá někdy vykládán jako proces vnitřní 
konverze Rentgenova záření, i když podobně jako u vnitřní konverze záření γ jde o alternativní jev, při 
němž se energie předává elektromagnetickou interakcí přímo, bez faktického vyzáření fotonu - viz obr.1.2.7 
v §1.2 "Radioaktivita", pasáž "Vnitřní konverze záření gama". 
   Pro účinný průřez σK fotoefektu záření γ o vlnové délce λ na K slupce atomu s protonovým číslem Z 

platí přibližná závislost σK ∼ Z5.λ7/2 ∼ Z5/Eγ3 (platí za předpokladu, že energie Eγ je vyšší než vazbová 

energie elektronu na této slupce). Pravděpodobnost fotoefektu je tedy úměrná 5.mocnině protonového 
čísla ozařovaných atomů a nepřímo úměrná 3.mocnině energie fotonů γ či X. A pro látku celkově 
tato pravděpodobnost roste s hustotou terčových atomů, tj. s hustotou látky ρ. Fotoefekt proto 
nastává nejčastěji u záření γ s nižšími energiemi a v látkách s velkým protonovým číslem Z. Nejvyšší 
účinný průřez pro fotoefekt je tehdy, když záření γ má energii jen o málo vyšší než je vazbová 
energie elektronů EK na slupce K či EL na slupce L v atomech dané látky (rezonanční jev - viz zářez na grafu 

na obr.1.6.4). Při energiích γ nad 1-2MeV je pravděpodobnost fotoefektu již minimální.
■     Comptonův rozptyl  

Pokud se foton záření γ "srazí" s elektronem buďto volným, nebo jen slabě vázaným (energie fotonu musí 
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být podstatně větší než vazbová energie elektronu v atomu), předá mu jen část své energie, pružně se "odrazí" 
od tohoto elektronu a bude pokračovat ve svém pohybu ve změněném směru a s nižší 
energií. Kinematickou analýzou srážky fotonu s volným elektronem, při níž platí zákony zachování 
energie a hybnosti, lze pro energii Eγ ' kvanta γ' rozptýleného o úhel ϑ vzhledem ke směru 

primárního dopadajícího fotonu γ s energií Eγ odvodit vztah: 

                  Eγ ' = Eγ /[1 + (Eγ /moec2).(1 - cos ϑ)] , 
kde moe je klidová hmotnost elektronu. Energie rozptýleného fotonu je tedy závislá na úhlu rozptylu - 

čím větší úhel rozptylu, tím více energie foton ztratí (a tím více jí získá odražený elektron). Pro zpětný 
rozptyl (tj. ϑ=180°, cos ϑ =-1) je Eγ ' = Eγ /[1 + (Eγ /0,256)] - v MeV. 

   Elektron se touto "srážkou" urychlí na příslušnou kinetickou energii Eγ- Eγ ' a bude ionizovat podobně 

jako každé jiné záření beta.  
   Pravděpodobnost Comptonova rozptylu roste s hustotou terčových elektronů v látce, tedy s 
hmotnostní hustotou látky ρ a protonovým číslem Z; klesá s rostoucí energií fotonů. Comptonův rozptyl 
se relativně nejvíc uplatňuje u záření γ středních a vyšších energií a v látkách s nízkým protonovým 
číslem Z (voda, tkáň). 
Pozn.: Comptonův rozptyl v zásadě může probíhat i na atomových jádrech; má však velmi nízký účinný průřez a vzhledem 
k velké hmotnosti jader je změna energie odraženého kvanta γ též relativně velmi malá. Tento jev se v praxi 
neuplatňuje, projevuje se jen v korekcích materiálových parametrů, charakterizujících průchod záření γ látkami. 
   Comptonův rozptyl se může několikrát opakovat, až foton buď opustí látku, nebo ztratí tolik energie, 
že zaniká fotoefektem na některé z elektronových hladin atomů.

■     Tvorba elektron-pozitronových párů  
Pokud do látky vletí foton záření γ o dostatečně vysoké energii (větší než 2.meoc2 = 1,022MeV - 

součet klidové energie elektronu a pozitronu, které jsou stejné), pak při svém průletu kolem atomového jádra 
se může foton γ přeměnit na dvojici částic elektron+pozitron: γ → e− + e+. Z této dvojice zůstává 
(po ionizačním zabrzdění stejným mechanismem jako β−) v látce jako trvalá částice jen elektron. 
Pozitron po zabrzdění anihiluje s některým z dalších elektronů za vzniku dvou fotonů záření γ o 
energii 511keV, jak již bylo výše zmíněno u záření β+. 
   Samovolná přeměna fotonu záření γ při jeho pohybu ve vakuu na elektron-pozitronový pár není možná z původu 
zákona zachování hybnosti: součet hybností vzniklého elektronu a pozitronu je menší než hybnost dodaná fotonem. 
Proto je třeba třetí částice, která by přebytek hybnosti přijala; částicí, která přebírá tento přebytek v bilanci 
hybnosti elektron-pozitronového páru je atomové jádro. 
Přeměna fotonu na elektron-pozitronový pár probíhá v bezprostřední blízkosti atomového jádra pod vlivem 
jeho elektrického pole, takže čím větší bude mít jádro náboj, tím bude větší pravděpodobnost vzniku 
elektron-pozitronového páru. Podrobnější výpočty ukazují, že účinný průřez tvorby elektron-pozitronových párů je 
úměrný Z2 - druhé mocnině protonového čísla atomů látky. 
   Proces tvorby elektron-pozitronových párů se nejvíce uplatňuje při vysokých energiích záření γ a u látek 
s vysokým protonovým (atomovým) číslem.
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Obr.1.6.4. Závislost účinného průřezu pro fotoefekt, Comptonův rozptyl a tvorbu elektron-pozitronových párů v olovu 

na energii záření γ - je vyjádřeno pomocí příslušných příspěvků k lineárnímu absorbčnímu koeficientu µ.  
Pro lehčí materiály jsou křivky nižší (menší hodnoty µ), plošší a jakoby posunuty k nižším energiím; relativně nejvíce 

snížen je podíl fotoefektu.

■     Jaderný fotoefekt (fotojaderná reakce)  
Pokud mají kvanta záření γ dostatečně vysokou energii (větší než je vazbová energie nukleonů v 
jádře, nejméně cca 2,5 MeV), mohou vyvolat přímo v jádře jadernou reakci (viz §1.3), při níž je z 
jádra vyražen neutron či proton: fotojaderné reakce (γ, n), (γ, p); při velmi vysokých energiích γ popř. i 
více částic: (γ, 2n), (γ, np), (γ, 2p), (γ, α). Nejjednodušší fotojadernou reakcí je vyražení neutronu z 
jádra deuteria γ + 2H1 → p + n (tj. jeho rozštěpení na proton a neutron), která má prahovou energii 

2,23 MeV. Pro těžší jádra je ke vzniku fotojaderné reakce potřeba zpravidla podstatně vyšší energie záření 
γ. Výsledné jádro po fotojaderné reakci může být radioaktivní - říkáme, že dochází k tzv. gama-aktivaci. 
   Při ozáření těžkých jader v oblasti transuranů (jako je 238U) tvrdým zářením γ o energii vyšší než 
15MeV, může dojít k fotoštěpení takových jader na dva fragmenty - středně těžká jádra z 
prostředku Mendělejevovy tabulky, podobně jako při jejich štěpení spontánním či účinkem neutronů.  
   Při velmi vysokých energiích záření gama, přesahujících ≈150MeV, pak již dochází k produkci 
nových elementárních částic (jako jsou π-mezony, při ještě vyšších energiích pak i K-mezony a 
hyperony), jak je podrobněji zmíněno v §1.5 "Elementární částice".

■     Rezonanční jaderná absorbce - Mössbauerův jev  
Pokud mají kvanta záření γ energii přesně rovnou energii určité vzbuzené jaderné hladiny, může být takový γ-
foton pohlcen jádrem, čímž se jádro excituje na příslušnou energetickou hladinu. Vzápětí nastane deexcitace za 
vyzáření fotonu γ téže energie (který však samozřejmě vyletí obecně jiným směrem, než foton dopadající); jedná se tedy 
o jadernou fluorescenci. Zatímco v atomovém obalu je buzení rezonančního fluorescenčního záření běžným 
jevem, rezonanční jaderná absorbce se za normálních okolností nevyskytuje a je ji možno uskutečnit pouze ve 
speciálním experimentálním uspořádání. Důvodem je to, že jaderné absorbční čáry jsou velice úzké (cca 10-5-10-9 

eV), takže je velmi obtížné se energeticky "trefit" do tak úzkého rozmezí. Dokonce i tehdy, když ozařujeme zářením 
γ, emitovaným určitými (dceřinnými) excitovanými jádry, látku složenou z téhož isotopu prvku, který záření γ 
emituje, nedochází k jaderné absorbci, neboť skutečná energie kvanta se poněkud liší od energie jaderné hladiny 
z následujícího důvodu: Při přechodu jádra z excitovaného stavu se vyzáří energie Eexcit daná rozdílem 

počátečního (excitovaného) a konečného (základního) stavu. Celou tuto energie však neodnese foton γ, ale podle 
zákona akce a reakce se tato energie rozdělí mezi energii Eγ vyslaného kvanta γ a kinetickou energii Ek odraženého 

jádra, tj. Eγ = Eexcit - Ek < Eexcit. Obráceně, při dopadu fotonu a jeho absorbci se rovněž část jeho energie přemění 

na kinetickou energii odraženého jádra, takže na vybuzení jádra na energii Eexcit je potřeba vyšší energie Eγ 

dopadajícího záření (právě o tuto hodnotu Ek). Energie emitovaného a absorbovaného záření γ jsou tedy vůči 

sobě posunuty o hodnotu ∆E = 2.Ek. Kinetická energie odraženého jádra plyne ze zákona zachování hybnosti, tj. když 

je původní jádro v klidu, musí se hybnost pγ fotonu γ rovnat hybnost pnucl odraženého jádra, takže Ek = p2
nucl/2mnucl 
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= p2γ /2mnucl = E2γ /(2mnucl.c2) ≈ E2
excit/(2mnucl.c2). Pro přechody o energii Eexcit cca 100 keV ve středně těžkých 

jádrech hodnota Ek činí několik setin eV, což podstatně převyšuje energetickou šířku jaderné hladiny. Aby mohlo dojít 

k rezonanční jaderné absorbci, je nutno tuto ztracenou energii odraženého emitujícího a absorbujícího jádra ve 
vhodném experimentálním uspořádání nahradit - kompenzovat Dopplerovým jevem. Toho je možno dosáhnout 
třemi způsoby:  
♦ 1. Mechanickým pohybem zdroje směrem k absorbátoru, např. umístěním zdroje na rotující kotouč, aby 
se Dopplerovým efektem zvýšila frekvence (a tedy i energie) emitovaného záření. Potřebná rychlost v tohoto pohybu 
je dána vztahem v/c = Ek/Eγ.Tímto způsobem se v r.1951 podařilo P.B.Moonovi pozorovat rezonanční rozptyl záření γ 

energie 412keV emitovaného dceřinným jádrem 198Hg radioisotopu 198Au. V r.1958 pak R.L.Mössbauer prokázal 
rezonanční absorbci záření γ energie 129keV emitovaného dceřinným jádrem 191Ir radioisotopu 198Os *); podle něj byl 
pak příslušný jev nazván Mössbauerův. 
*) V Mössbauerově experimentu byl navíc zdroj i absorbátor chlazen na teplotu 88°K (nižší než tzv. Debyeova teplota materiálu), 
čímž byla zvýšena pravděpodobnost emise záření γ bez odrazu emitujícího jádra, a podobně i absorbce. Není-li totiž 
energie odraženého jádra Ek dostatečná k tomu, aby vybudila krystalovou mřížku, v níž je atom vázán, ze základního stavu do 

prvého vzbuzeného stavu, nemůže být žádná energie přenesena na krystalovou mřížku a emise záření γ nastává bez odrazu 
jádra. Jaderná rezonanční absorbce má pak své maximum kolem nulové rychlosti pohybu zdroje vzhledem k absorbátoru. 
♦ 2. Zahříváním radioaktivního zdroje, aby se Dopplerovým jevem "rozmítala" frekvence a zvýšila se tak šířka 
čáry emitovaného záření γ.  
♦ 3. Využitím předcházejícího rozpadu β či jaderné reakce k získání vhodné rychlosti emitujícího jádra pro 
dosažení Dopplerova frekvenčního posuvu. 
   Na Mössbauerově jevu rezonanční jaderné absorbce záření γ s využitím způsobu 1. je založena metoda 
Mössbauerovy spektroskopie, zmíněná v §3.3. 
   Nejvhodnější podmínky pro realizaci Mössbauerova jevu jsou u jader isotopu železa 57Fe. Jako zdroj záření γ se 
použije radionuklid 57Co, který se s poločasem 270 dní elektronovým záchytem rozpadá na excitované jádro 57Fe. 
Toto jádro při deexcitaci emituje záření γ o energiích 692keV (0,14%), 136keV (11%), 122keV (87%) a 14,4keV (9%). 
Právě záření γ dílčího přechodu z excitované hladiny o energii 14,4keV je díky nízké energii vhodné pro buzení 
rezonanční jaderné absorbce. Vzhledem k vysoké Debyeově teplotě Fe (360°K) probíhá Mössbauerův jev i za 
normální laboratorní teploty, přičemž Dopplerův frekvenční posun, potřebný pro kompenzaci odrazu jádra 57Fe, 
se dosahuje mechanickým posuvem zdroje rychlostí pouze řádu 1mm/s. 
Pozn.: Vysokou citlivost Mössbauerova jevu rezonanční jaderné absorbce γ-záření 14,4keV 57Fe využili v r.1960 R.V.Pound 
a G.A.Rebka ke změření gravitačního frekvenčního posuvu v tíhovém poli Země, což bylo významným testem 
správnosti Einsteinovy obecné teorie relativity jakožto fyziky gravitace a prostoročasu - viz §2.4 "Fyzikální zákony 
v zakřiveném prostoročase", pasáž "Gravitační frekvenční posun" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Sekundární záření generované při interakcích g s látkou 
Při shora rozebíraných interakcích primárního záření γ s látkou dochází k pochodům, při nichž 
je generováno sekundární záření:

�●     Fotoelektrony uvolněné z atomového obalu v důsledku fotoefektu primárního γ-záření
�●     Charakteristické X-záření následující po fotoefektu primárního γ-záření
�●     Augerovy elektrony vznikající vnitřní konverzí charakteristického X-záření
�●     Brzdné záření vznikající při pohybu elektronů a pozitronů v látce
�●     Comptonovsky rozptýlené g-záření
�●     Elektronové a pozitronové záření vznikající z primárního vysokoenergetického γ-záření při 

tvorbě elektron-pozitronových párů
�●     Anihilační g-záření o energii 511keV, vznikající anihilací pozitronů vytvořených při tvorbě 

elektron-pozitronových párů
�●     Světelné záření vznikající při deexcitacích elektronů na vnějších slupkách atomového obalu, 

při Čerenkovovském vyzařování sekundárních elektronů, popř. při deexcitacích v luminiscenčních 
centrech určitých látek

   Fotoelektrony, Augerovy elektrony a elektron-pozitronové páry jsou v látce většinou 
absorbovány, vylétat jich může jen velmi malá část z vrstev při povrchu ozařované látky. 
Comptonovsky rozptýlené γ-záření, charakteristické X-záření, brzdné záření a anihilační γ-záření 
však mohou snadno vylétat z ozařované látky ven a obohacovat tak původní pole záření γ. 
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Sekundární světelné záření se může uplatnit v případě opticky transparentních látek; má důležité využití 
ve scintilační detekci a spektrometrii záření γ - viz §2.4 "Scintilační detekce a spektrometrie 
záření gama", popř. v detekci Čerenkovova záření pomocí fotonásobičů.

Neutronové záření 
Pod neutronovým zářením se rozumí proud pohybujících se neutronů. Ve vakuu se neutrony 
pohybují sice volně a bez odporu, avšak jejich "dolet jakožto neutronů" není neomezený jak by se 
dalo čekat: volné neutrony se spontánně rozpadají radioaktivitou β− s poločasem asi 12minut na 
protony, elektrony a (anti)neutrina. 
   Jelikož neutrony nemají elektrický náboj, při průchodu látkou samy neionizují (jedná se o záření 
nepřímo ionizující). Ionizaci prostředí způsobují až sekundární částice, jež vznikají při interakci neutronů 
s jádry atomů (odražená lehká jádra, záření γ, protony, částice alfa a pod.). Neutrony po vstupu do 
látky reagují téměř výhradně s atomovými jádry, a to čtyřmi způsoby:

�●     Pružný rozptyl neutronů na jádrech je nejčastějším způsobem interakce rychlých neutronů při 
jejich průchodu látkovým prostředím, zvláště s lehkými jádry. Letící neutron narazí na jádro, předá mu 
část své kinetické energie, odrazí se od něj (podobně jako kulečníková koule) a pokračuje v pohybu 
se změněným směrem a sníženou energií. Odražené jádro díky svému kladnému náboji při svém 
pohybu vyvolává ionizaci a excitaci okolních atomů, čímž ztrácí svou energii. Předaná energie při 
pružném rozptylu neutronu je největší pro jádra vodíku (zde je při jedné srážce předána téměř 
polovina energie) a s rostoucí hmotností (nukleonovým číslem) jader klesá. Proto jsou rychlé 
neutrony nejvíce zpomalovány látkami obsahujícími lehké prvky (vodík, berylium, uhlík a pod.).

�●     Nepružný rozptyl, při němž neutron opět předá část své energie jádru, avšak tato energie se spíše než 
na mechanický pohyb jádra spotřebuje na zvýšení vnitřní energie jádra - nastane excitace jádra. 
Při návratu jádra do původního stavu (deexcitaci vzbuzených jaderných hladin) se vyzáří foton 
záření gama, který již vyvolává ionizaci mechanismy popsanými v předchozím odstavci 
(fotoefekt, Comptonův rozptyl, ...).

�●     Radiační záchyt, při němž je neutron jádrem pohlcen a následně je emitován jeden nebo více 
fotonů záření gama (při deexcitaci jaderných hladin vzbuzených při absorbci neutronu). Záření gama 
pak již vyvolává ionizaci. Další ionizace pak může nastat i následně a dlouhodobě: jádra jež 
pohltila neutron jsou často radioaktivní a rozpadají se za vyzáření dalšího ionizujícího záření, 
především beta. Radiační záchyt neutronů je nejúčinnější pro pomalé neutrony s nízkou energií, 
zvláště pro "tepelné" neutrony s energií pouze cca 0,025eV (což odpovídá tepelnému pohybu atomů) a 
je velice odlišný pro různá jádra. K látkám, které nejúčinněji zachycují neutrony, patří zvláště bor 
a kadmium, které se proto používají jako stínící materiál pro neutronové záření a pro 
regulaci neutronového toku v jaderných reaktorech.

�●     Jaderné reakce, kdy po vniknutí neutronu do jádra je emitována jiná částice, např. proton nebo 
částice alfa (do této kategorie fakticky patří i předchozí způsob), které ionizují. O následné aktivaci platí totéž 
co bylo zmíněno v předchozím bodě. Jaderné reakce vyvolané neutrony jsou podrobněji zmíněny v 
§1.3 "Jaderné reakce".

   V praxi se jednotlivé mechanismy interakce neutronového záření s látkou kombinují. Např. 
rychlé neutrony snadno vnikají do látky, rychle ztrácejí svou energii při srážkách hlavně s lehkými 
jádry, které pak ionizují a excitují okolní atomy. Po zpomalení na "tepelnou" energii vnikají neutrony 
do jader a způsobují tam jaderné reakce za vzniku radioisotopů - neutronovou aktivaci, která se 
může stát i dlouhodobějším zdrojem ionizujícího záření. Nezmiňujeme se zde o interakcích neutronů 
s těžkými jádry v oblasti uranů a transuranů, vedoucích ke štěpení jader, které je podrobněji rozebráno 
v §1.3 "Jaderné reakce", část "Štěpení atomových jader".

Neutrinové záření 
I když z hlediska fluence částic patří neutrinové záření mezi nejhojněji se vyskytující a nejintenzívnější záření v přírodě, 
je jeho radiační význam zcela nepatrný (prakticky nulový) a většinou se ani mezi ionizující záření nezařazuje. Je to 
díky extrémně malému účinnému průřezu interakce neutrin s látkou. Vznik a vlastnosti neutrin jsou podrobně rozebírány 
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v §1.2, část "Neutrina".

Absorbce záření v látkách. Stínění. 
Všechny výše popsané mechanismy interakce záření s hmotou způsobují, že aspoň část kvant 
ionizujícího záření se při průchodu látkou absorbuje. U málo pronikavého záření se pohltí 
prakticky všechno, u pronikavého záření se část kvant pohltí a část projde. Budeme se zabývat 
především absorbcí záření γ, které je pronikavé.

 
Obr.1.6.5. Zákonitosti absorbce ionizujícího záření v látce hustoty r, protonového čísla Z a tloušťky d.

Na obr.1.6.5 je znázorněna situace, kdy rovnoběžnému svazku záření γ o výchozí intenzitě Io postavíme 

do cesty vrstvu absorbující látky (s hustotou ρ a protonovým číslem Z) o tloušťce d. Část záření 
se absorbuje, intenzitu prošlého záření označíme I. Na čem bude záležet množství pohlceného a 
prošlého záření? Samozřejmě v prvé řadě na tloušťce materiálu d, přičemž závislost bude 
exponenciální (je odvozeno níže):

I   =   I
 o

  .  e -
 m . d   ,    

kde absorbční koeficient µ se nazývá lineární součinitel zeslabení. Jeho hodnota závisí na hustotě 
a protonovém čísle absorbčního materiálu a výrazně též na energii záření Eγ : µ = µ(ρ,Z,Eγ). 

Lineární součinitel zeslabení je tím vyšší, čím vyšší je hustota ρ a protonové číslo Z dané látky a tím 
nižší, čím vyšší je energie záření Eγ. 
   Celkový lineární součinitel zeslabení µ je součtem jednotlivých dílčích absorbčních koeficientů pro fotoefekt 
µf, Comptonův rozptyl µC a tvorbu elektron-pozitronových párů µe : µ = µf + µC + µe. Relativní zastoupení těchto 

dílčích složek závisí na materiálu a velmi podstatně na energii záření γ (viz obr.1.6.4). 
   Vedle lineárního součinitele zeslabení µ se někdy zavádí i hmotnostní zeslabovací koeficient µ/ρ, který 
je nezávislý na hustotě. Zvláště pro technické účely (jako je navrhování stínění - viz níže) se 
místo lineárního součinitele zeslabení µ v tabulkách často uvádí hodnoty tzv. polovrstvy 
(polotloušťky) absorbce d1/2= ln2/µ ≅ 0,693/µ, což je taková tloušťka vrstvy daného materiálu, která 
zeslabí intenzitu daného záření na polovinu. A někdy se uvádí hmotnostní polovrstva absorbce ρ/d1/2 

[g/cm2], která závisí především na energii a druhu záření. 
Zeslabení širokého svazku záření 
Uvedený exponenciální zákon platí přesně pro rovnoběžný úzce kolimovaný svazek záření, kdy se berou v úvahu 
jen fotony, které prošly absorbátorem bez rozptylu. V případě širokého svazku záření bez kolimace může být detektor 
v prostoru za absorbujícím materiálem zasažen i rozptýleným zářením, takže intezita I bude poněkud vyšší. Tato okolnost 
se v exponenciálním zákonu absorbce vyjadřuje zavedením tzv. vzrůstového faktoru B: I = Io.B.e-µ .d. Velikost 
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vzrůstového faktoru (Bł1) závisí na tloušťce a druhu látky, energii záření, jakož i na geometrickém uspořádání zdroje 
záření, prozařované vrstvy a detektoru.

Účinný průřez interakce a lineární součinitel zeslabení 
V §1.3 "Jaderné reakce" a §1.5 "Elementární částice" byl zaveden pojem účinný průřez interakce σ, který 
geometrickým způsobem vyjadřuje pravděpodobnost daného druhu interakce. Zde se jedná o účinný průřez 
interakce záření, např. γ, s atomy látky (buď celkový účinný průřez interakce, nebo jednotlivé dílčí účinné průřezy 
pro fotoefekt, Comptonův rozptyl a tvorbu elektron-pozitronových párů). Při interakci rovnoběžného svazku záření 
o intenzitě I prochází 1cm2 látky každou sekundu I částic, které interagují s atomy látky s účinným průřezem σ. Počet 
atomů v 1cm3 je L ≈ ρ.mp/N, kde ρ je hustota materiálu a N nukleonové číslo atomů látky. Ve vrstvičce tloušťky dx je v 

1cm2 obsaženo L.dx atomů, z nichž každý představuje pro záření účinnou stínící plošku interakce o velikosti σ, 
takže intenzita I svazku se zeslabí o -dI = I.σ.L.dx. Integrací tohoto diferenciálního vztahu získáme pro intenzitu I(x) svazku 
v hloubce x vztah I(x) = Io.e-σ.L.x = Io.e-µ .x, kde Io je původní intenzita svazku na povrchu a koeficient µ = σ.L = σ.ρ.mp/

N představuje lineární součinitel zeslabení. Lineární součinitel zeslabení je úměrný hustotě ρ absorbujícího materiálu 
a díky účinnému průřezu σ výrazně závisí na energii záření a též na protonovém čísle atomů látky (neboť protonové 
číslo určuje i elektronovou hustotu atomů).  
Vedle lineárního součinitele zeslabení µ se někdy zavádí i hmotnostní zeslabovací koeficient µ/ρ, který je nezávislý 
na hustotě.

Stínění ionizujícího záření 
Při řadě aplikací ionizujícího záření je třeba zabránit tomu, aby do určitých míst, nebo z určitých 
směrů, ionizující záření vnikalo - je tedy třeba určitou část záření odstínit. Tato potřeba vzniká např. 
při ochraně před ionizujícím zářením (kap.5, §5.3), při detekci ionizujícího záření (kde je detektor 
potřeba stínit vůči pozadí, popř. detekovat jen záření z určitých směrů - kap.2), při 
zobrazovacích metodách jako je scintigrafie (kde pomocí kolimace detekujeme jen záření z 
přesně vymezených směrů - kap.4), při radioterapii kde kolimací vymezujeme úzký svazek záření, atd. 
S odkazem na výše uvedené mechanismy interakce záření s látkou se zde stručně zmíníme o 
některých obecných zásadách pro dosažení optimálního stínění u některých druhů záření.

Stínění záření gama 
Pro záření gama a X jsou nejvhodnějšími stínícími materiály látky s velkou měrnou hmotností (hustotou) 
– především olovo, wolfram, uran (kromě vysoké ceny je třeba mít na paměti, že uran samotný je 
radioaktivní). Používají se olověné kontejnery pro přepravu a skladování zářičů, zástěny z olověného 
plechu, tvarované olověné cihly atd. Pro účinné odstínění záření gama o energii cca 100keV stačí 
vrstva olova tloušťky 2mm; čím vyšší je energie fotonů záření gama, tím silnější vrstvu stínění je 
nutno použít. Pokud je potřeba zachovat optickou viditelnost, používá se olovnaté sklo s vysokým 
obsahem kysličníku olova v tavenině. 
   Z ekonomických důvodů je někdy výhodnější použít větší tloušťky materiálu o nižší stínící 
schopnosti, pokud to konfigurace zářiče, ozařovaných látek a detektoru umožňuje. Tak tomu zpravidla 
bývá při stavebním řešení pracovišť s ionizujícím zářením, kde vedle cihlového zdiva se používají 
hutnější stavební materiály - beton s příp. příměsí barytu, barytové omítky a pod.

Polotkoušťka absorbce 
Tloušťka potřebného stínění závisí na hustotě (a nukleonovém čísle) stínícího materiálu, na energii záření γ a na 
požadovaném zeslabení. Vedle lineárního součinitele zeslabení µ se v tabulkách často uvádí hodnoty tzv. 
polovrstvy (polotloušťky) absorbce d1/2= ln2/µ ≅ 0,693/µ, což je taková tloušťka vrstvy stínícího materiálu, která 

zeslabí intenzitu daného záření na polovinu (2 polovrstvy pak na 1/4, 3 polovrstvy na 1/8 atd. – stínící účinek 

roste exponenciálně s tloušťkou stínění podle shora uvedeného vzorce). Pro některé běžné materiály a energie záření γ (resp. 
X) jsou polovrstvy následující :

 Polovrstva [mm]

E
 g

 [keV] voda beton železo olovo
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100     

200 51 21 6,6 1,4

500 78 30 11,1 4,2

1000 102 45 15,6 9

2000 144 59 21 13,5

5000 231 99 28,8 14,7

Zeslabení intenzity záření absorbční vrstvou tloušťky d se pomocí polotloušťky d1/2 dá vyjádřit jednoduchým vztahem I/Io = 

2-d/d1/2. Stínění o tloušťce odpovídající 7 polotloušťkám zeslabí záření přibližně na 1%, 10 polotlouštěk pak pod 0,1%.

Stínění záření beta 
K odstínění záření β− stačí lehké materiály (jako je plexisklo nebo hliník) tloušťky cca 5-10mm, nejlépe 
v kombinaci s následnou tenkou vrstvou olova k odstínění brzdného elektromagnetického záření 
vzniklého zabrzděním elektronů β v lehkém stínícím materiálu. Olovo samotné není vhodným 
stínícím materiálem pro záření β, neboť v něm vzniká tvrdé a intenzívní brzdné záření, k jehož odstínění 
by bylo nutno použít zbytečně silnou vrstvu olova. 
   Pro odstínění pozitronového záření β+ je kromě vrstvy lehkého materiálu potřeba použít poměrně silné vrstvy 
olova (nejméně cca 3 cm), abychom odstínili tvrdé záření gama o energii 511keV, vznikající při anihilaci pozitronů β+ 
s elektrony e−.

Stínění záření alfa 
Záření α, vzhledem k jeho malé pronikavosti, lze odstínit velmi snadno. Stačí tenká vrstva (milimetrová) 
lehkého materiálu, třebas plastu. Často není proti záření alfa potřeba stínit vůbec, protože i ve vzduchu je dolet částic α 
jen několik centimetrů, při vyšších energiích max. desítky centimetrů. Pokud je zářič smíšený α+γ, stínění proti 
gama automaticky dokonale odstíní i záření alfa.

Stínění neutronového záření 
Stínění proti neutronům je obecně složitějším problémem než proti záření beta či gama. Jedná-li se 
o rychlé neutrony, je třeba je nejprve zpomalit, aby mohly být účinně pohlceny 
vhodným absorbátorem. Neutrony se nejúčinněji zpomalují průchodem látkami bohatými na vodík, 
kde ztrácejí energii při pružném rozptylu na jádrech vodíku (protonech). K asi 10-násobnému 
zmenšení počtu rychlých neutronů je zapotřebí vrstva cca 20cm parafinu či plastu. Pro absorbci 
takto zpomalených neutronů se pak využívá jejich záchyt vhodnými jádry atomů. Nejúčinnější 
absorbce probíhá v kadmiu, bóru, či indiu. Absorbce neutronů v jádrech kadmia nebo boru je 
doprovázena emisí záření gama (jedná se o reakce (n, γ) radiačního záchytu neutronu), které je 
potřeba rovněž odstínit, a to těžkým materiálem - olovem. Stínění proti neutronům tedy obecně 
musí sestávat ze tří vrstev: vrstva lehkého materiálu bohatého na vodík (např. polyetylén), vrstva 
kadmia nebo bóru, a nakonec vrstva olova. 
Pozn.: Při stínění neutronů je třeba pamatovat i na to, že při záchytu neutronů v některých jádrech dochází ke 
vzniku radionuklidů, kdy se z původně neaktivních materiálů mohou stát zářiče β a γ. Tyto radionuklidy pak 
"vnitřně" kontaminují stínění a konstrukční materiály. Např. pokud je neutronům vystavena ocel legovaná kobaltem 
59Co, vzniká záchytem neutronů známý radionuklid 60Co s poločasem rozpadu přes 5 let!

Kosmické záření 
Světlo kosmického původu ze Slunce a hvězd pozorovali lidé od nepaměti. První indicií pro to, že k nám 
z vesmíru přichází i neviditelné ionizující záření, bylo pozorování rakouského badatele Viktora Hesse 
r.1912 při odvážném výstupu na balónu, že úroveň radiace indikovaná na elektroskopu roste s výškou 
*). Další měření při výškových letech do stratosféry, pozemská měření dokonalejšími detektory a 
pozdější měření na kosmických sondách, nejen spolehlivě potvrdila existenci tohoto kosmického 
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záření, ale zároveň byly detailně změřeny jeho vlastnosti.  
*) Toto zjištění bylo tehdy značně překvapující, neboť odborníci se v té době domnívali, že veškerá přírodní 
radiace, způsobující ionizační vybíjení elektroskopů, má svůj původ ve vyzařování radioaktivních látek obsažených 
v zemské kůře. Úroveň radiace by proto měla s výškou nad zemí klesat. Tomu částečně nasvědčovalo pozorování T.
Wulfa, který vynesl elektrometr na vrchol Eiffelovy věže, kde ve výšce 330m naměřil asi poloviční ionizaci než při zemi. 
I tento pokles byl však mnohem menší než kdyby šlo pouze o záření (γ) pocházející ze zemského povrchu. Při 
balónových výstupech V.Hesse a jeho následovníků bylo použito vzduchotěsných elektrometrů, aby rychlost 
vybíjení nemohla být ovlivněna změnou tlaku vzduchu. Při výstupu do prvních asi 800m ionizace skutečně ubývalo, 
ale pomaleji než se očekávalo; při dalším stoupání ionizace naopak jevila vzrůst, který ve výšce asi 3km byl již 
značně prudký; ve výšce 5km byla ionizace 3-krát větší než při povrchu Země. Nabízelo se jediné vysvětlení: "zhora", 
z kosmického prostoru, přichází pronikavé záření mimozemského původu, které částečně prochází atmosférou 
a přispívá k ostatní přírodní radiaci a ionizaci i při zemském povrchu. Tyto pokusy pak v r.1925 potvrdil R.Milikan s 
použitím elektrometru s automatickým záznamem měření na film, který na balónu bez lidské posádky mohl vystoupit 
do daleko větších výšek; toto záření nazval "kosmické záření". 
   Elektrometry byly schopny pouze ukázat, zda je záření přítomno a jaká je jeho přibližná intenzita. Velký pokrok v 
chápání povahy kosmického záření přineslo použití částicových detektorů, zvláště Geiger-Müllerova detektoru (viz §2.3) 
a též detektorů stop částic - mlžných komor a jaderných fotografických emulzí (viz §2.2). První stopu částice 
kosmického záření v mlžné komoře zaznamenal D.Skobelcyn v r.1922. S pomocí koincidenčních měření G.-M. 
detektory bylo zjištěno, že kosmické záření obsahuje nabité částice o vysokých energiích přesahujících 1GeV. V 
r.1938 Pierre Auger detekoval koincidence impulsů pocházejících se spršek částic (sekundárního) kosmického 
záření, vznikajících v atmosféře. Pomocí stop kosmického záření v mlžných komorách a fotografických emulzích bylo 
nejen odhaleno složení kosmického záření, ale byla objevena řada nových částic, do té doby fyzice neznámých - pozitron 
e+, mion µ, mezony π a K, nakonec i některé těžké hadrony (hyperony), viz §1.5 "Elementární částice". Studium 
kosmického záření tak sehrálo neobyčejně významnou úlohu při poznávání zákonitostí mikrosvěta (ostatně, tak 
vysoké energie jaké se vyskytují v kosmickém záření, dosud neumíme dosáhnout v pozemských urychlovačích, viz níže). 
   Kosmické záření, které přichází z vesmíru se označuje jako primární; tím se budeme zabývat nejdříve. 
Při průchodu primárního kosmického záření zemskou atmosférou pak vzniká sekundární 
kosmické záření (o něm se zmíníme v druhé části této pasáže o kosmickém záření).

Složení a energie kosmického záření 
Pod kosmickým zářením (primárním) rozumíme vysokoenergetické záření vesmírného původu, které 
je tvořeno z největší části protony (88%), dále jádry hélia (10%) a dalších prvků (1%); obsah různých jader 
v kosmickém záření zhruba odpovídá zastoupení prvků ve vesmíru, jak se ustavilo v důsledku prvotní 
a hvězdné nukleosyntézy. Z lehkých částic pak rychlé elektrony a neutrina. Součástí kosmického záření 
jsou i vysokoenergetické fotony záření gama. Energie částic (primárního) kosmického záření se pohybuje 
v širokém rozmezí. Dolní hranice je asi 109eV - nabité částice o nižších energiích totiž k Zemi 
obtížně pronikají v důsledku magnetického pole vytvářeného nabitými částicemi pohybujícími se 
ze Slunce ("slunečního větru"). Samotné záření ze Slunce (tzv. solární složka tvořená zejména protony a 
5-10% iontů hélia) se vzhledem ke svému lokálnímu významu mezi kosmické záření zpravidla 
nezařazuje. Horní hranice energií dosud registrovaného kosmického záření dosahuje cca 1020eV; 
srovnáme-li to se zatím nejvyššími energiemi částic cca 1012eV dosaženými na pozemských 
urychlovačích, jsou v kosmickém záření obsaženy daleko nejvyšší energie částic, jaké známe *) - 
převyšují o 8 řádů (tj. stomilionkrát!) nejvyšší energie, dosahované zatím v pozemských urychlovačích.  
*) V r.1991 byla zaznamenána částice kosmického záření s energií 3.1020eV, což v běžných jednotkách odpovídá cca 
50 Joulům. Takže mikročástice - proton - má "makroskopickou" energii! 
   S rostoucí energií E počet částic kosmického záření rychle klesá (je úměrný zhruba E-3), takže zatímco 
tok částic s energiemi kolem 1GeV je poměrně intenzívní (cca 104/sec./m2), vysokoenergetických částic 
je jen velmi málo - pro energie 1016eV pozorujeme již jen několik málo částic na 1m2 za 1rok, pro 
nejvyšší energie kolem 1019eV je to již jen cca 1částice/1km2 za rok. Částice o nejvyšších energiích 
1020eV jsou detekovány jen ojediněle za několik let. 
   Energetické zastoupení částic, tj. spektrum primárního kosmického záření, je schématicky znázorněno v levé 
polovině obr.1.6.6 v logaritmickém měřítku. Tvar tohoto spektra se někdy přirovnává k tvaru natažené lidské nohy: 
po víceméně rovnoměrném poklesu počtu částic do energií cca 1015-16eV se na křivce objevuje ohyb jakoby tvaru 
"kolena", za nímž pokles počtu částic s energií začíná být o něco rychlejší až do velmi vysokých energií cca 1018-19eV, 
kde úbytek částic začíná být opět o něco pomalejší - na tvaru křivky se objevuje jakýsi "kotník" a "nárt". Toto zpomalení 
je poněkud překvapující, neboť z astrofyzikálního hlediska by se v oblasti nejvyšších energií dal očekávat spíše 
ještě rychlejší pokles četnosti, m.j. v důsledku pionových interakcí energetických protonů s kosmologickým 
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reliktním zářením (GZK-mez, viz níže). Četnost těchto částic nejvyšších energií je však velice malá a kvantifikace energie 
je zde obtížná, takže v důsledku statistických fluktuací může být četnost a energie v této oblasti nadhodnocena. 
Problém zůstává zatím otevřený, očekávají se rozhodující výsledky z měření velkého počtu spršek kosmického záření 
na observatoři AUGER (viz níže).

Obr.1.6.6.  
Vlevo: Energetické spektrum primárního 

kosmického záření.

Vpravo: Snižování energie vysokoenergetického 
protonového záření interakcí s reliktním fotonovým  

zářením v závislosti na uražené vzdálenosti ve vesmíru.

Šíření kosmického záření; GZK mez 
Směrové rozložení kosmického záření je téměř izotropní, což souvisí se složitými zakřivenými 
drahami nabitých částic v magnetických polích v rámci galaxie i v mezigalaktickém prostoru. 
Zakřivení dráhy je přímo úměrné náboji částice a intenzitě magnetického pole a nepřímo 
úměrné hmotnosti částice a tedy její energii - tzv. Larmorův poloměr kružnice, po níž pohyb 
probíhá. Částice, které zachycujeme, prošly na své cestě k Zemi velmi složité zakřivené dráhy, čímž 
ze bohužel ztrácí směrová informace o zdroji v němž vznikly. Pouze nejenergetičtější částice (nad 
1019eV) mají dostatečně velký Larmorův poloměr zakřivení (řádově kiloparseky), který by umožňoval 
jejich přibližnou lokalizaci; jelikož se nepozoruje zvýšený počet takových částic přicházejících z 
okolí roviny naší Galaxie, mají tyto vysokoenergetické částice pravděpodobně extragalaktický původ. 
   Kromě zakřivené dráhy dochází při šíření nabitých částic kosmického záření i k jeho 
postupným energetickým ztrátám interakcemi s fotony reliktního mikrovlnného záření (obr.1.6.6 
vpravo), při němž tyto částice ztrácejí energii obráceným Comptonovým rozptylem. Při 
dostatečně vysokých energiích - vyšších než tzv. GZK energetická mez *), která pro protony činí 
asi 5.1019eV, srážka s fotonem reliktního záření vede dokonce k produkci pionu reakcemi p + γ2,7°K → p 

+ πo, p + γ2,7°K → n + π+ (neutron se potom β-přeměnou změní opět na proton + elektron + neutrino) 

**). Tyto procesy, spojené se značnou ztrátou kinetické energie (cca 2.108eV na jednu interakci), jsou 
tím intenzívnější, čím má částice vyšší energii, což vede k tomu, že ať byla energie částice na 
počátku jakkoli vysoká (třebas 1020-1022eV), po překonání vzdálenosti cca 100-200 Mpc se 
postupnými srážkami s reliktními fotony za vzniku π-mezonů sníží energie na hodnotu GZK-
energie (≈5.1019eV); pod touto mezí je účinný průřez pro tvorbu pionů již velmi malý a brzdění 
nabitých částic reliktním zářením je podstatně pomalejší - probíhá již jen obráceným 
Comptonovým rozptylem. Na druhé straně z tohoto rozboru plyne, že ty částice kosmického záření, 
které mají energii vyšší než ≈5.1019eV, musí pocházet z oblasti bližší než ≈50÷100 Mpc; a toto vysvětlit 
je obtížné, vhodné blízké zdroje schopné produkovat částice o tak velké energii neznáme... 
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*) Tato energetická mez se tak nazývá podle K.Greisena, G.T.Zacepina a V.A.Kuzmina, kteří studovali 
interakce vysokoenergetických protonů kosmického záření s fotony a stanovili energii, nad níž jsou při této 
interakci účinně produkovány p-mezony reakcí p + γ2,7°K → p + πo, popř. analogickou reakcí za vzniku neutronu 

(obr.1.6.6 vpravo). 
**) Může vypadat podivně, že foton reliktního záření, což je relativně dlouhovlnné mikrovlnné záření odpovídající 
teplotě 2,7°K, jsme označili jako "záření gama" (γ2,7°K)! Je to však oprávněné díky efektům speciální teorie relativity. 

Částice kosmického záření se totiž pohybuje relativistickou rychlostí, takže fotony reliktního záření z hlediska její 
klidové vztažné soustavy mají natolik velký modrý dopplerovský posuv, že se pro ni stávají gama-fotony, s nimiž 
nastává interakce "fotojadernou" reakcí za vzniku pionu. 
............

Jak kosmické záření vzniká? 
Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem o energetickém spektru a charakteru šíření je 
vysvětlení mechanismu vzniku kosmického záření velmi nesnadné a naráží na značné těžkosti. 
Potenciální zdroje kosmického záření a mechanismy jeho vzniku lze rozdělit do tří kategorií: 

1. Plynulé urychlování 
Jelikož při běžných interakcích částic nevznikají tak vysoce energetické částice jaké jsou pozorovány, 
je třeba odhalit příslušný "kosmický urychlovač". E.Fermi navrhl mechanismus určitého plynulého 
či difuzního urychlování při opakované interakci částic s pohybujícími se rozlehlými oblaky 
ionizovaného plynu (ať již v rámci galaxie, nebo plynu mezigalaktického, popř. při srážkách galaxií), 
za spolupůsobení magnetického a elektrického pole. Magnetické pole musí být buď velmi silné 
(u neutronových hvězd), nebo velmi rozlehlé (radiové laloky aktivních galaxií).

2. Katastrofické astrofyzikální procesy 
Vysoké energie částic tvořících kosmické záření naznačují, že toto záření patrně nevzniká při 
běžných rovnovážných procesech evoluce hvězd a galaxií, ale spíše při kataklyzmatických 
procesech souvisejících s uvolňováním extrémního množství energie. Při těchto procesech může 
být generováno elektrické pole o vysokém potenciálu řádově až 1019V. Částice jsou zde 
urychlovány většinou jednorázově. Zdrojem energie kosmického záření by mohly být především 
dva druhy takových "katastrofických" procesů:

■     Výbuch supernovy,  
kdy hvězda o dostatečně velké hmotnosti v konečných fázích své evoluce dosáhne ve svém nitru 
takových teplot a tlaků, že elektrony jsou "vtlačeny" do jader a tím se sloučí s protony za vzniku 
neutronů. Dochází přitom k prudkému smrštění jádra hvězdy a vzniká neutronová hvězda. Při 
tomto procesu se uvolní obrovské množství energie - dojde k výbuchu supernovy, při němž jsou 
vnější vrstvy hvězdy rozmetány do okolního prostoru (viz obr.4.2 a 4.3 v kapitole "Černé díry" knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). Prudce rotující neutronová hvězda má extrémně silné 
magnetické pole, v němž tzv. synchrotronovým efektem vzniká záření vyzařované v kuželu, který 
podobně jako světlo majáku periodicky zasahuje okolní prostor včetně Země - takovou 
neutronovou hvězdu pozorujeme jako pulzar. V magnetosféře neutronových hvězd (kde 
změna magnetického pole může indukovat silná urychlující elektrická pole) může docházet k 
urychlování nabitých částic na energie desítek GeV. Při výbuchu supernovy se vnější části hvězdy 
rozpínají rychlostí blízkou rychlosti světla, přičemž ve vzniklé rázové vlně mohou být v prudce 
expandující ionizované hmotě protony Fermiho mechanismem urychlovány na energie až stovky TeV. 
Pozn.: Dále, interakcí těchto protonů s materiálem slupky jsou produkována (přes piony a miony) mimo jiné i 
neutrina vysokých energií (1÷1000 TeV), která jsou pak součástí primárního kosmického záření. V současné době jsou 
pro detekci vysokoenergetických neutrin budovány rozsáhlé systémy v ledovcích anarktidy a v mořských hlubinách 
(viz kap.1.2 "Radioaktivita", pasáž "Neutrina", závěrečná část).

■     Pohlcování hmoty černou dírou,  
kdy velké množství hmoty, přitahované černou dírou, vytvoří kolem ní tzv. akreční disk, v jehož 
nejnižší centrální oblasti dochází k extrémně silnému ohřevu pohlcované látky klesající po spirále do 
černé díry. Podél osy symetrie tohoto tlustého rotujícího disku pak "trychtýři" z vnitřní části uniká 
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proud částic a záření - tzv. jet neboli výtrysk, který obsahuje částice urychlené na velmi 
vysoké relativistické energie. Ve výtryscích z černé díry by mohly fungovat urychlovací 
mechanismy kosmického záření. Turbulence v akrečním disku mohou vést k rázovým vlnám, v 
nichž vznikají podmínky pro urychlování částic na velmi vysoké energie. Výtrysky z nitra 
rotujících akrečních disků černých děr by tak mohly být (vedle supernov) významným 
zdrojem kosmického záření - vysokoenergetických nabitých částic, především protonů, šířících se 
do velkých vzdáleností ve vesmíru.  
   Při vhodné orientaci rotační osy disku pak elektromagnetickou složku tohoto záření můžeme pozorovat 
i na Zemi. Masívní černé díry (o hmotnostech 104-108 hmotností našeho Slunce) se 
pravděpodobně nacházejí v jádrech mnoha galaxií; pokud se kolem této černé díry utvoří masívní 
akreční disk, je takovéto aktivní galaktické jádro ze směru rotační osy disku pozorováno jako tzv. kvasar 
- viz §4.8 "Astrofyzikální význam černých děr" ve zmíněné monografii "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu". 
   O "exotických" procesech v okolí černých děr a o bezkonkurenční schopnosti černých děr "ždímat" z hmoty energii 
viz kapitolu 4 "Černé díry" , §4.4 a §4.8. v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

3. Energetické interakce exotických částic 
Vyskytly se i spekulace o možném vzniku vysokoenergetického kosmického záření při rozpadech dosud 
neznámých hypotetických supertěžkých částic s klidovými hmotnostmi až 1024eV, jejichž existenci předpovídají 
tzv. supersymetrické teorie (magnetické monopóly, doménové stěny, kosmické struny ...). Podle některých hypotéz 
by mohly ve vesmíru existovat i extrémně energetická neutrina (snad i reliktního původu po bouřlivých procesech 
při velkém třesku), která by při srážkách s ostatními (pomalými) neutriny mohla vytvářet bosony Zo slabé interakce, 
jejichž rozpadem by mohly vznikat i protony a elektrony o vysokých energiích až do 1021eV. Částice o velmi 
vysokých energiích by mohly vznikat též v závěrečné fázi kvantové evaporace černé díry (Hawkingův efekt), při 
hypotetické kvantové expozi černé minidíry - viz §4.7 "Kvantové vyzařování a termodynamika černých děr" 
knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". Tato třetí kategorie možných zdrojů kosmického záření zatím 
nemá žádnou oporu ve výsledcích pozorovacích či experimentálních.

   Je bohužel nutno přiznat, že otázka původu kosmického záření, zvláště jeho složky s 
nejvyššími energiemi, dosud není definitivně objasněna (určité světlo do této problematiky by mohly vnést 
nové metody pozorování kosmického záření, především budované rozsáhlé zařízení AUGER - viz níže).

Kosmické X a gama záření 
Vedle korpuskulárního ionizujícího záření přichází z vesmíru i ionizující záření vlnového charakteru 
- elektromagnetické rentgenové a gama záření. 
   Pomocí družicové detekce X-záření bylo ve vesmíru pozorováno velké množství rentgenových zdrojů. 
X-záření zde vzniká zřejmě při akreci látky na neutronové hvězdy a černé díry, kdy ve vnitřních 
částech akrečního disku se plyn zahřívá na tak vysokou teplotu, že emituje i X-záření. V důsledku 
turbulencí a rázových vln v akrečních discích má toto rtg záření nepravidelnou, rychle se měnící intenzitu. 
   Záření gama přichází z vesmíru (pokaždé z jiného místa) ve formě poměrně krátkých záblesků záření 
g (zkratka GRB - Gamma Ray Burts), jejichž doba trvání se pohybuje od desetin sekundy, přes jednotky 
a desítky vteřin, někdy až po minuty. Energie záření γ se pozoruje v intervalu cca 100keV až několika 
MeV; je zajímavé, že krátké záblesky záření γ s dobou trvání menší než cca 2sec. obsahují poměrně 
více vysokoenergetického záření, než záblesky dlouhé. Záblesky záření γ jsou doprovázeny "dosvitem", 
při němž se energie snižuje na X-záření, posléze pak na viditelné světlo a nakonec radiovlny. 
   Původ záblesků záření γ není dosud s úplnou jistotou objasněn. Nejpravděpodobnějšími zdroji GRB 
by mohly být katastrofické procesy - výbuchy supernovy či hypernovy, akrece hmoty na černé díry, 
nebo srážky a splynutí kompaktních útvarů jako jsou neutronové hvězdy a černé díry (zde by se 
jednalo nejspíš o krátké záblesky γ) - viz §4.8 "Astrofyzikální význam černých děr" v knize Gravitace, černé 

díry a fyzika prostoročasu. Vlastní záření γ nevzniká přímo v oblasti černé díry nebo neutronové hvězdy, ale 
v obklopujícím disku ze zbylého (či vyvrženého) materiálu, v němž výtrysky s rychlostí blízkou 
rychlosti světla vyvolávají rázové vlny. Postupné zpomalování rázové vlny výtrysku při interakci s 
okolním materiálem pak může vést k emisi "dosvitu" s postupnou degradací energie od γ-záření 
k rentgenovému, viditelnému světlu a nakonec k rádiovým vlnám. 
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   Vedle γ záření musí při takových procesech docházet i k emisi obrovského množství 
vysokoenergetických částic, tj. kosmického záření v pravém slova smyslu. Žádné záblesky 
korpuskulárního záření, které by následovaly s příslušným časovým zpožděním po γ-záblesku, však 
nebyly pozorovány. Je to způsobeno tím, že dráhy nabitých částic jsou galaktickými a 
mezigalaktickými magnetickými poli odchylovány a rozptylovány do všech možných směrů, takže k 
nám buď neproniknou vůbec, nebo jejich "rozředěný" tok splyne s celkovým kosmickým pozadím. 
   Možné ohrožení života na Zemi intenzívním zábleskem γ-záření a následnou sprškou korpuskulárního záření z 
blízkého kosmického zdroje je diskutováno v pasáži "Kosmické záření a život" na konci tohoto §1.6.

Sekundární kosmické záření 
Při průchodu primárního kosmického záření zemskou atmosférou dochází k řadě interakcí s 
částicemi vzduchu. Vznikají fotony brzdného záření, dochází k tříštivým reakcím atomových 
jader. Interakcí vysokoenergetických primárních protonů p s nukleony N (v jádrech dusíku, kyslíku, 
uhlíku) vznikají energetické protony, neutrony, π-mezony: p + N → p + N + π+ + π− + πo + .... Vzniklé π
±-mezony jsou nestabilní, rozpadají se vzápětí (s poločasem ≈2,5.10-8s) na miony µ± a neutrina: π−→ µ− 
+ ν'µ , π+ → µ+ + νµ (neutrální πo-mezony se s velmi krátkým poločasem ≈10-16s rozpadají na dvě 

kvanta gama: πο → γ + γ). 
   Miony jsou rovněž nestabilní, avšak jejich poločas ≈2.10-6s je 100-krát delší než u pionů, takže 
mnohé miony dopadají až na povrch země (umožňuje to efekt relativistické dilatace času - viz 
pasáž "Miony" §1.5 "Elementární částice"). Miony µ± se rozpadají na elektrony e± a neutrina *): µ− → e− + 
ν'e+ νµ , µ+ → e+ + νe+ ν'µ , přičemž vzniklé elektrony a pozitrony mají kinetickou energii do 50MeV.  
*) Při rozpadech pionů a mionů vznikají mionová a elektronová neutrina; označují se někdy jako "atmosférická 
neutrina". Celková bilance neutrin vznikajících rozpadem pionů π± a následně mionů µ± vede k poměru počtu 
mionových a elektronových neutrin n(νµ) : n(νe) = 2 : 1. Konfrontace tohoto očekávaného poměru "atmosférických" 

neutrin se skutečně změřeným zastoupením neutrin v experimentech Super KamiokaNDE umožnilo 
experimentálně prokázat tzv. oscilaci neutrin - viz §1.2, část "Radioaktivita beta", pasáž "neutrina".

   K interakcím primárního kosmického záření s atmosférou dochází nejčastěji ve výšce cca 30km. 
Srážkami vznikají v kaskádách další a další částice, reakce se rozvětvuje, dokud energie 
sekundárních částic neklesne pod asi 80MeV, kdy již interakce nevedou ke vzniku nových částic, ale již jen 
k jejich absorbci. Na zemský povrch dopadne celá sprška kosmického sekundárního záření, 
obsahující nejčastěji elektrony e±, fotony γ, miony µ± a menší počet vysokoenergetických protonů 
a neutronů (obr.1.6.7). Značná část elektronů, pozitronů a fotonů gama v malých nadmořských 
výškách vzniká rozpadem mionů µ. Sekundární kosmické záření se někdy rozděluje na měkkou složku 
(e±, γ s energií do 100MeV - elektron-fotonová sprška) a tvrdou složku (µ±, menší množství π±, p+, s 
energií vyšší než 500MeV - mionová a hadronová sprška). Při povrchu Země zasahuje sprška 
kosmického záření často značně rozsáhlé území mnoha kilometrů čtverečních. 
Pozn.: Vysoká pronikavost mionů je dána tím, že mají asi 200-krát vyšší klidovou hmotnost než elektrony a vykazují 
pouze elektromagnetickou a slabou interakci (na rozdíl od protonů či pionů, které mohou silně interagovat a 
atomovými jádry). 
   Tyto rozsáhlé spršky sekundárního kosmického záření v atmosféře poprvé detekoval Pierre Auger v 
r.1938 v Alpách v nadmořské výšce kolem 3000m.
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Obr.1.6.7. Interakcí vysokoenergetických částic primárního kosmického záření se zemskou atmosférou vznikají 

spršky sekundárního kosmického záření.

Kosmogenní radionuklidy 
Jedním z vedlejších účinků kosmického záření je aktivace některých jader za vzniku 
přírodních kosmogenních radionuklidů (např.14C, 3H) - obr.1.6.7 vpravo. Nejdůležitější je zde 
radiouhlík 14C, který vzniká účinkem neutronů, vyrážených kosmickým zářením z jader atomů, na dusík 
ve vyšších vrstvých zemské atmosféry: no + 14N7 → 14C6 + p+. Takto vznikají asi 2 atomy 14C za sekundu 

na 1cm2 atmosféry. Uhlík 14C, jakožto dlouhodobý radionuklid (T1/2 = 5720roků, čistý β−, energie 
158keV) neustále kontaminuje biosféru, v atmosféře oxiduje na 14CO2, vstupuje do biocyklu 

(fotosyntézou se dostává do rostlin, odtud do těl živočichů) a je proto obsažen ve všech 
živých organismech. Ustaví se koncentrace 1 atomu 14C na cca 8.1013 atomů běžného 12C; jeden 
gram přírodního uhlíku ve všech živých organismech obsahuje aktivitu asi 0,25 Bq 14C. Po 
odumření organismu se jeho styk s atmosférou a přísun 14C přeruší, takže koncentrace radiouhlíku se 
začne snižovat s poločasem 5720 roků. Na tom je založena radiouhlíková datovací metoda: Změříme-
li specifickou aktivitu 14C ve zkoumaném historickém předmětu biologického původu (třebas 
dřevo, pozůstatky organismů a pod.*) a srovnáme to se specifickou aktivitou radiouhlíku v atmosféře a 
v živých organismech, můžeme přibližně stanovit stáří tohoto předmětu. 
   Méně důležité je kosmogenní tritium 3H (T1/2 = 12,3 roků, čistý β−, energie jen 18keV; vzniká v množství cca 0,25 
atomu/cm2/s), které v atmosféře oxiduje na "těžkou" vodu 1H3HO, která se s dešťovými srážkami dostává na zemský 
povrch. Ve velmi malých množstvích vznikají i některé další kosmogenní radionuklidy - např. 7,10Be, 32P, 35S, 36Cl. 
*) Radiouhlíková metoda není použitelná pro datování anorganických látek jako jsou horniny, a též pro velmi dlouhá 
časová období milonů či miliard let. Zde lze za určitých okolností využít rozpady dalších přírodních radioaktivních 
izotopů, jako je rozpad draslíku 40K na argon, rozpad radioaktivního izotopu rubidia 87 na stroncium, nebo rozpad uranu 
a thoria na konečný prvek rozpadové řady - olovo. Radioaktivní datování pomocí stanovení relativního 
zastoupení dceřinných produktů rozpadu umožňuje v geologii určit absolutní stáří hornin, trvání 
jednotlových geologických epoch, stáří meteoritů, samotné Země i Měsíce. Přesnost těchto stanovení je však, 
vedle technických obtíží stanovení nepatrných množstvá nuklidů, omezena různorodostí nalezených vzorků a 
jejich předchozích osudů. 

Detekce a spektrometrie kosmického záření 
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Motivace, proč detekovat a analyzovat kosmické záření, přichází ze třech rozdílných oblastí: 
¨ Astrofyzika:  
Kosmické záření nám přináší užitečné informace o procesech ve vzdáleném vesmíru, často o 
těch nejbouřlivějších procesech při zániku hvězd gravitačním kolapsem (výbuchy supernov) či 
akreci hmoty na černou díru (v kvasarech). 
¨ Jaderná a částicová fyzika:  
V kosmickém záření se setkáváme s částicemi těch nejvyšších energií, o mnoho řádů převyšující 
energie, které budeme v dohledné době schopni vytvořit na pozemských urychlovačích. Interakce 
těchto vysokoenergetických částic mohou přinášet důležité poznatky o vnitřní stavbě částic a 
vlastnostech jejich interakcí. 
¨ Vliv kosmického záření na přírodu a život:  
Kosmické záření představuje nejvýznamější přírodní zdroj trvalého ionizujícího ozařování lidí, zvířat 
i ostatních živých tvorů. Sehrálo též patrně významnou roli v procesech chemického vývoje 
vesmíru, vzniku a evoluce života. 
   Problematiku detekce kosmického záření můžeme z globálního hlediska dělit na dvě oblasti:  
1. Přímá detekce primárního kosmického záření;    2. Detekce sekundárního kosmického záření. 
   Podle místa, kde detekci provádíme, máme tři možnosti:  
a) Pozemní detekce;    b) Atmosférická detekce;    c) Detekce ve vesmíru. 
   Jednotlivé metody detekce kosmického záření níže stručně rozebereme.

Detekce primárního kosmického záření 
Možnosti přímé detekce primárního kosmického záření, zvláště částic s nejvyššími energiemi, jsou pro 
nás značně omezené ze třech důvodů: 1. Kosmické záření interaguje již s atomy v horních 
vrstvách atmosféry; 2. Nízká hustota toku vysokoenergetických částic; 3. Nízký účinný průřez 
interakce vysokoenergetických částic s materiálem detektoru. 
   Z hlediska metodiky detekce jsou pro částice primárního kosmického záření vhodné dva 
druhy detektorů: 
× Fotografické emulze, mlžné a bublinkové komory, 
uložené v magnetickém poli, zaznamenávají dráhy částic (jsou popsány v §2.2, část "Detektory stop 
částic"). Zvláště fotografické emulze byly vynášeny na balonech do velkých výšek, následně vyvolávány 
a analýzou stop částic se získala řada důležitých informací o složení primárního kosmického záření 
a částečně i o energiích částic. 
× Komplexní elektronické detekční systémy částic, 
zahrnující polovodičové či ionizační trackery, spektrometry a kalorimetry (viz §2.1, část "Uspořádání 
a konfigurace detektorů záření"). Spektrometrický systém je umístěn v magnetickém poli; ze 
zakřivení stop nabitých částic lze stanovit náboj a hybnosti částic. Jsou v zásadě podobné 
detektorům částic na velkých urychlovačích, ale musý být menší a podstatně lehčí, aby bylo možno 
je vynést na oběžnou dráhu. Tento požadavek však na druhé straně podstatně snižuje detekční účinnost 
a možnosti spektrometrie zvláště pro částice nejvyšších energií. Omezuje se tím detekovaný 
energetický rozsah na max. stovky GeV; takových částic je ještě relativně hodně a jsou schopny ztratit v 
ne příliš hmotném detektoru potřebnou část energie. Pokud je takový elektronický detekční 
systém umístěn na kosmickém satelitu, může dlouhodobě vysílat data o druhu, energii a interakcích 
částic kosmického záření. 
   Z hlediska místa detekce je primární kosmické záření možné detekovat dvěma způsoby: 
l Detektory umístěné na balonech, 
schopných vystoupat do výšky desítek kilometrů, provést tam měření a pak sestoupit zase na zemi. 
Do balónů se instalovaly většinou speciální filmové emulze 
l Detektory ve vesmíru na kosmických sondách (satelitech) 
Oproti balonům mají detektory na kosmických sondách dvě zásadní výhody: 1. Detekují skutečně 
primární částice, bez ovlivňování interakcemi s atmosférou; 2. Mohou pracovat dlouhodobě. 
Nejvhodnější jsou zde shora zmíněné elektronické multidetektorové systémy, s automatickým 
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radiovým odesíláním měřených signálů do pozemského koordinačního centra. 
   V současné době se v rusko-italském projektu připravuje kosmická sonda PAMELA (Payload for Antimatter-
Matter Exploration and Light-nuclei Astrophysics) pro detekci částic a antičástic v kosmickém záření a měření jejich 
energií. Obsahuje magnetický částicový spektrometr (magnetická indukce 0,4T) s křemíkovým pixelovým 
trackerem, absorbční spektrometr ("kalorimetr") tvořený absorbčními vrstvami wolframu proloženými 
křemíkovými detektory sekundárního záření a též hadronový detektor tvořený héliovými ionizačními trubicemi 
pro detekci neutronů a protonů (v trubicích je izotop 3He, který má vysoký účinný průžez pro záchyt 
neutronů, zpomalených v polyetylenovém moderátoru obklopujícím trubice). 
   Problematika přímé detekce primárního kosmického záření mimo Zemi je složitá, ale budoucí 
detekční systémy jistě přinesou zajímavé výsledky. Účinný "prostředek" k detekci kosmického záření 
nám však poskytuje naše pozemská příroda: takovým "detektorem" je zemská atmosféra. Interakcí 
s atomy atmosféry se vysoká a obtížně detekovatelná energie primární částice "rozmělní" na velký 
počet sekundárních částic o energiích, které lze snadněji detekovat, a to i pozemními detektory. 
Dále, vysokoenergetické záření (primární částice, ale hlavně sekundárních částic ve spršce) vyvolává 
při průchodu atmosférou světelné efekty (Čerenkovovo záření, fluorescenční záření excitovaných 
atomů), které lze detekovat - atmosféra může sloužit jako jakýsi obrovský "scintilační 
detektor" primárního kosmického záření. Díky těmto dvěma mechanismům může detekce 
sekundárního kosmického záření, rozebíraná v následujícím odstavci, hodně říci i o 
vlastnostech primárního kosmického záření - může sloužit jako nepřímá detekce 
primárního kosmického záření.

Detekce sekundárního kosmického záření 
Jednotlivá kvanta sekundárního kosmického záření jsou běžně detekována ionizačními, scintilačními 
a polovodičovými detektory, tvoří součást přírodního radiačního pozadí (často nežádoucího). 
Pro komplexnější analýzu celých spršek sekundárního kosmického záření však nestačí jeden 
prostý detektor, jsou potřeba složitější detekční systémy. Lze postupovat v zásadě dvěma způsoby:

■     Pozemní detekce částic 
pomocí rozlehlé sítě většího počtu detektorů, rozmístěných na úzení několika desítek km2. Mohou to 
být buď scintilační detektory, nebo vodní Čerenkovovy detektory. Záblesky scintilačního záření 
nebo Čerenkovova záření jsou registrovány fotonásobiči (viz zde výše "Čerenkovovo záření" a §2.4 
"Scintilační detekce a spektrometrie"). Jednotlivé detektory zaznamenají částice spršky v 
průběhu několika mikrosekund. Z časové analýzy impulsů z jednotlivých detektorů je možné přibližně 
určit směr příchodu spršky. Z množství registrovaných částic v různých detektorech lze určit 
celkovou energii spršky a tím i primární částice (energetická kalibrace je však složitá, vychází z geometrické 
analýzy a z účinných průřezů interakcí). 
   První takový detekční systém byl vybudován v Novém Mexiku pod názvem "Volcano Ranch Array" v r.1960, sestával z 
19 scintilačních detektorů na ploše 8km2. Dále to byl sovětský "Jakutsk" (pracuje od r.1970 dosud), kde na ploše 20km2 
je rozmístěno 15 scintilačních detektorů a 25 Čerenkovových detektorů, důmyslně elektronicky propojených pro 
určování obzorových úhlů příchodu spršky. Britský Haverah Park (pracoval v letech 1968-1987) sestával ze soustavy 
vodních Čerenkovových detektorů, doplněných scintilačními detektory (trigrovacími) na ploše 12km2. Australský 
SUGAR (Sydney University Gigant Air Shower Recorder), pracující v letech 1968-79, byl tvořen polem 54 
scintilačních detektorů (s kapalnými scintilátory) na ploše 100km2; zaznamenal řadu spšek s energiemi 1019-
1020eV. Japonský experiment AGASA (Akeno Gigant Air Shower Array) u Akeno pracoval v letech 1990-2004; 
obsahoval 111 scintilačních detektorů na ploše cca 100km2 a zaznamenal řadu spršek o energiích kolem 1020eV. 

■     Detekce fluorescenčního záření z atmosféry 
Ionizující částice spršky sekundárního kosmického záření při průletu atmosférou způsobují ionizaci 
a excitaci molekul vzduchu, především dusíku, načež se jejich návratem do původního stavu 
(deexcitací) vyzařují fotony ve viditelném oboru světla - fluorescenční záření. Intenzita 
tohoto fluorescenčního záblesku je přímo úměrná energii primární částice (která se konvertovala 
na energie všech částic spršky). Rychlé nabité částice generují při průletu atmosférou též 
Čerenkovovo záření. 
   Fluorescenční detektory jsou tvořeny soustavou zrcadel (je to vlastně teleskop), soustřeďujících světlo 
na kamery složené z většího počtu fotonásobičů (i několika stovek). Tyto detektory mohou 
samozřejmě pracovat jen během jasné bezměsíčné noci, aby hladina světelného pozadí 
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nepřezařovala slabé fluorescenční světlo. Sumární výška impulzů z fotonásobičů je úměrná energii 
spršky. Poziční analýzou impulsů z jednotlivých fotonásobičů lze určit místo (směr) na obloze, 
odkud sprška přichází. Časovou analýzou signálů z fotonásobičů lze v principu sledovat i postupný 
rozvoj spršky v atmosféře. 
   První funkční detektor tohoto typu, nazvaný "Fly´s Eye" ("muší oko"), byl v r.1982 spuštěn v Utahu. Skládal se z 67 
zrcadel (o průměru 1,5metru) a 880 fotonásobičů. Zde se podařilo r.1991 detekovat spršku zatím nejenergetičtější 
částice, jejíž energie byly odhadnuta na asi 3.1020 elektronvoltů! Nedaleko tohoto prvního typu byl v r.1998 
zkonstruován dokonalejší detektor s vyšším rozlišením, nazvaný HIRes (High Resolution Fly´s Eye). V Namibii v 
oblasti dobrých atmosférických podmínek byl v letech 2002-4 vybudován systém 4 teleskopů detekujících 
atmosférické Čerenkovovo záření, pod názvem HESS (High Energy Stereoscopic System); bude se soustřeďovat 
především na detekci spršek pocházejících z interakce vysokoenergetického kosmického γ-záření.

Detekční systém AUGER 
Pro účinnou a komplexní detekci spršek (sekundárního) kosmického záření je nyní v Argentinské stepi v provincii 
Mendoza budován rozsáhlý systém detektorů zvaný Pierre AUGER (podle francouzského fyzika Pierra Augera, který 
v r.1938 poprvé detekoval spršky kosmického záření a který též objevil elektrony vyzařované při vnitřní 
konverzi charakteristického X-záření v excitovaných atomech). V mezinárodní spolupráci (pod vedením J.Cronina a 
A.Watsona) zde bude na ploše asi 3000 km2 rozmístěno velké množství detektorů spršek kosmického záření. Ve 
stádiu přípravy je severní větev projektu AUGER v Coloradu v USA. 
Observatoř AUGER pracuje jako hybridní detekční systém: spršky kosmického záření zaznamenávají soustavy 
dvou rozdílných druhů detektorů (všechny tyto detektory jsou elektronicky propojeny) : 
Čerenkovy detektory rychlých nabitých částic 
dopadajících na zemský povrch, tvořené nádržemi s vodou, kde záblesky z průletu částic jsou snímány fotonásobiči. 
Bude vytvořena pozemní síť 1600 těchto detektorů ve vzdálenostech 1,5 km. Každý obsahuje 1200 litrů vysoce čisté vody 
a 3 fotonásobiče. 
Atmosférické fluorescenční teleskopy 
detekují záblesky fluorescenčního záření, jež vzniká při průletu částic spršky sekundárního kosmického záření 
zemskou atmosférou. Nabité částice kosmického záření při svém průchodu ionizují a excitují molekuly v 
atmosféře (především dusíku) a ty při svém přechodu zpět do základního stavu vysílají viditelné světlo a UV záření. 
Tyto záblesky fluorescenčního záření, trvající řádově mikrosekundy, jsou detekovány optickými teleskopy o 
vysoké světelnosti a zorném úhlu 180-360° (mají tvar jakéhosi "mušího oka" z mnoha zrcadlových segmentů), 
vybavené fotonásobiči nebo CCD detektory. Bude rozmístěno 24 těchto detektorů, každý se sběrnou plochou 3,6x3,6 m2 
a 440 fotonásobiči. 
   Observatoř Pierre Auger detekuje sekundární kosmické záření, avšak s hlavním cílem analyzovat primární 
kosmické záření, především to s nejvyššími energiemi. Analýza dat z řady teleskopů umístěných v různých 
místech systému, v korelaci s údaji z pozemních Čerenkovových detektorů, by mohla poskytnout 
geometrickou (stereoskopickou) a energetickou rekonstrukci spršky, což by mohlo přispět i ke kinematické 
rekonstrukci směru primárních vysokoenergetických kvant kosmického záření - a zjistit tak, odkud z vesmíru přicházejí. 
   Přichází kosmické záření náhodně ze všech směrů, nebo jsou nějaké význačné směry odpovídající určitým 
konkrétním zdrojům ve vesmíru? Jak bylo uvedeno výše, dráhy kosmického záření nízkých a středních energií jsou 
velmi křivolaké (zakřivené magnetickými poli) a určení směru jejich zdroje je nemožné. Svůj směr jsou schopny si 
zachovat jen částice o velmi vysokých energiích nad 1019eV; na ty se projekt AUGER zaměřuje především. 
   Je naděje, že u signifikantního počtu vysoce energetických částic se podaří najít směr jejich příletu a ztotožnit jej 
se směrem k některé z pozorovaných supernov nebo ke galaxii s aktivním jádrem (kvasarem - masivní černou dírou) v 
jejím nitru. Taková pozorování by nás významným způsobem mohla posunout k nalezení zdrojů a 
vysvětlení mechanismů vzniku kosmického záření. Kosmické záření vysokých energií by se tak zároveň mohlo stát 
novým "pozorovacím oknem" do bouřlivých procesů ve vesmíru.

Kosmické záření a život 
Vedle důležitých informací, které kosmické záření nese o vlastnostech elementárních částic a o jevech 
ve vzdáleném vesmíru, je kosmické záření zajímavé i svým vztahem k fenoménu života. 
Sehrálo pravděpodobně důležitou úlohu při vzniku a evoluci života, a to přinejmenším ve dvou směrech :

■     Syntéza biogenních sloučenin 
Primární kosmické záření při interakci s mezihvězdnou hmotou, především s částečkami 
mezihvězdného prachu, stimulovalo chemické reakce mezi atomy uhlíku, vodíku, kyslíku a dusíku, při 
nichž ve velkém množství vznikly některé důležité biogenní sloučeniny (jednoduché i složité 
uhlovodíky, aminokyseliny, ...), které se dostaly na Zemi a později sloužily jako výchozí "stavební 
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materiál" pro vznik a vývoj živé hmoty.
■     Mutagenní účinky kosmického záření 

Sekundární kosmické záření v raných stádiích vývoje života na Zemi způsobovalo pestré spektrum 
mutací, z nichž přírodním výběrem byly do dalších generací přenášeny "pozitivní" mutace jakžto 
nositelé evoluce.

   Kosmické záření, spolu s tehdejší vysokou úrovní radiace z přírodních radionuklidů, se též postaralo 
o vývoj účinných reparačních mechanismů buněk vůči radiačnímu poškození (viz §5.2. Biologické 
účinky ionizujícího záření). 
   Kosmické záření tvoří důležitou část přirozeného radiačního pozadí, kterému je vystavený život na 
Zemi od jeho vzniku dodnes. Tok částic kosmického záření činí cca 200částic/m2 za sekundu (v 
malých nadmořských výškách), průměrná roční efektivní dávka z kosmického záření pro člověka je asi 
0,4 mSv. Dávkový příkon z kosmického záření však závisí na nadmořské výšce - při mořské hladině činí 
asi 0,3 mSv/rok, v 1000 metrech nad mořem 0,45 mSv/rok, ve výšce 5km cca 2mSv/rok, v 8km je to již 
cca 10mSv/rok. Dále závisí i na zeměpisné šířce - vlivem působení magnetického pole Země je větší 
v oblasti pólů a menší na rovníku.

Smrtící kosmické záření? 
Zatím jsme se zabývali hlavně "pokojným" kosmickým zářením, které přichází z vesmíru s téměř 
neměnnou průměrnou intenzitou po miliony let. V pasáži o kosmickém X a gama záření jsme se však 
již zmínili o intenzívních záblescích záření γ, které pozorujeme přicházet z vesmíru (naštěstí 
vzdáleného). Tyto záblesky, jakož i další astronomická pozorování a teoretické analýzy (viz kapitolu 4 
"Černé díry" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"), ukazují, že ve vesmíru probíhají i velmi bouřlivé 
a katastrofické procesy, při nichž se náhle uvolňuje obrovské množství zářivé energie. Jedná se 
o výbuchy supernov, gravitační kolaps a vznik černých děr, srážky či splynutí neutronových hvězd 
a černých děr. Tyto procesy jsou prostřednictvím svých mohutných zářivých projevů 
astronomicky pozorované zatím jen ve vzdáleném vesmíru, což na jedné straně ztěžuje jejich analýzu 
a správné pochopení, na druhé straně však obrovské zeslabení intenzity záření velkou vzdáleností 
a rozptylujícím působením mezigalaktických a galaktických magnetických polí na nabité částice chrání 
nás zde na Zemi před nebezpečnými účinky tvrdého záření. 
   Co by se však stalo, kdyby k podobnému energetickému procesu došlo v naší Galaxii u některé z 
relativně blízkých hvězd (ve vzdálenosti několika desítek či stovek světelných let)? Nesmírné 
množství zářivé energie, které by Zemi zasáhlo, by patrně představovalo obrovskou přírodní 
katastrofu, která by mohla vážně ohrozit samotnou existenci života zde na Zemi! Nejdříve by nás 
zasáhl krátce trvající, ale mohutný záblesk záření γ, které by svými ionizačními účinky rozložilo 
značnou část molekul v horních vrstvách zemské atmosféry; při následných chemických reakcích 
by vzniklo velké množství oxidů dusíku, který by svými absorbčními vlastnostmi světla vedl ke 
ztemnění oblohy na straně přivrácené k záblesku. Kromě toho by došlo k destrukci ozónové vrstvy. Již 
tyto atmosférické účinky by měly velmi vážné ekologické důsledky pro rostliny, zvířata i celkové klima 
na Zemi. 
   Za zábleskem záření gama by však za několik dní k Zemi dorazil ještě ničivější mohutný 
proud korpuskulárního kosmického záření, před nímž by nás vzhledem k relativně krátké dráze 
jeho pohybu vesmírem nestačilo slabé galaktické magnetické pole ochránit; ten by trval desítky dní. 
Každá takováto částice o energii řádově GeV by kaskádou interakcí s atomy v atmosféře vyvolala 
spršku energetického sekundárního záření, obsahujícího m.j. i miony. Toto záření by proniklo na 
zemský povrch a dokonce i hluboko pod hladinu vody a pod zemský povrch. Radiační dávka 
by mnohonásobně převýšila smrtelnou dávku pro lidi i pro ostatní vyšší organismy; přežít by mohly 
jen radiačně vysoce odolné druhy. Částice vysokých energií by dále způsobovaly jaderné reakce 
v atmosféře i na zemském povrchu, přičemž by vznikala i radioaktivní jádra, z nichž mnohá by 
měla poločasy rozpadu řadu let (např. tritium), některá i miliony let. Zemský povrch a povrchové i 
spodní vody by po dlouhou dobu zůstaly radioaktivně zamořené a dlouhodobě neobyvatelné. 
   Není vyloučeno, že takováto "vesmírná radiační katastrofa" ve vzdálené minulosti již Zemi postihla 
a mohla způsobit náhlá vyhynutí druhů *), či naopak urychlený vývoj nových druhů zvýšenými 
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mutacemi. Některé odhady počtu masívních hvězd na konci své evoluce (které pak vybuchnou 
jako supernovy) a výskytu těsných dvojic neutronových hvězd (které se budou k sobě postupně 
přibližovat v důsledku ztrát orbitální energie vyzařováním gravitačních vln, až nakonec splynou za 
vyzáření mohutného záblesku) ukazují, že k takovým katastrofickým událostem v blízkém okolí cca 
stovek světelných let kolem Sluneční soustavy by mohlo docházet zhruba jednou za 100 miliónů let. 
Tento odhad pozoruhodně koresponduje se středním časem (opět však jen odhadnutým) mezi 
největšími paleontologickými změnami v rané prehistorii Země. 
*) Příčin hromadného vymizení živočišných druhů během evoluce života na Zemi však mohlo být více a některé z nich 
se považují za ještě pravděpodobnější či častější - srážky Země s asteroidy, tektonické pohyby zemské kůry, erupce 
vulkánů. Totéž se týká možného ohrožení života na Zemi v budoucnosti - i zde je ničivý záblesk kosmického 
záření potenciálním rizikem až ve vzdálené budoucnosti.  
   Přesto však vzniká otázka, jak bychom se před ním mohli chránit? Na rozdíl od dopadu asteroidu, kde 
rozvoj pozorovacích metod a raketové techniky v blízké budoucnosti snad umožní odvrátit takové "lokální 
příhodičky", nebude patrně nikdy v našich silách zabránit tak mohutným procesům jako je výbuch supernovy nebo 
srážka neutronových hvězd, a to desítky či stovky světelných let daleko. Jedinou možností záchrany života na Zemi by 
bylo odstínění svazku kosmického záření. Odstínění terénními překážkami na Zemi (pohoří, kaňony, opačná polokoule 
v případě výbuchu ve směru severního či jižního pólu) by nebylo dlouhodobě příliš účinné vzhledem k rozšíření již 
zmíněné radioaktivity atmosférickým prouděním. Vhodným řešením by bylo jedině odstínění celé Země 
pomocí dostatečně tlustého stínícího štítu (tloušťky min. stovky metrů) umístěného na vhodné oběžné dráze v 
kosmickém prostoru nad zemí, ve směru předpokládaného zdroje záření. Takovýto stínící štít by se dal možná 
sestavit právě z asteroidů, které nás jinak lokálně ohrožují. V současné době patří takový projekt spíše do oblasti sci-fi. 
Avšak na rozdíl od asteroidů, které se mohou v cestě oběžné dráhy Země objevit náhle, je výbuch supernovy či 
srážka neutronových hvězd procesem, který se "chystá" a je předvídatelný několik miliónů let dopředu. Pro 
pokročilou civilizaci budoucnosti, která bude mít jistě podrobně "zmapovány" všechny potenciálně nebezpečné objekty 
v okolních částech naší galaxie, by to mohl být technicky i časově schůdný úkol. Další možností by bylo přesídlení lidstva 
do jiné části vesmíru, stovky či tisíce světelných let daleko - ale to jsme již zcela v oblasti sci-fi.... 
   Krátké zamyšlení nad globálními perspektivami života ve vesmíru je v pasáži "Astrofyzika 
a kosmologie: - lidská beznaděj?" §5.6 "Budoucnost vesmíru. Šipka času." monografie "Gravitace, černé 
díry a fyzika prostoročasu".

1.5.Elementární částice  3. Detekce záření

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření
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Anotace

Kniha seznamuje se širokým okruhem otázek souvisejících s obecnou teorií 
relativity jakožto fyzikou gravitace, prostoročasu a zákonitostí vzniku, stavby a 

vývoje vesmíru a vesmírných těles.

Po úvodním rozboru souvislostí gravitace s ostatní fyzikou, především s 
elektromagnetismem a speciální teorií relativity (v klasické vektorové i 

čtyřrozměrné tenzorové formulaci), je podrobně probírána Einsteinova obecná 
teorie relativity - důsledky principu ekvivalence, fyzikální zákony v zakřiveném 

prostoročasu, rovnice gravitačního pole, specifické vlastnosti gravitační 
energie, vznik a šíření gravitačních vln.

V kapitole o geometrii a topologii prostoročasu jsou analyzovány vlastnosti 
některých význačných řešení Einsteinových rovnic, otázky příčinnosti a 

globální struktury prostoročasu, horizontů, asymptotické vlastnosti různých 
druhů nekonečna, geometricko-topologické tunely a možnosti více vesmírů, 

problém prostoročasových singularit a další otázky důležité pro vlastnosti 
vesmíru a černých děr.

Posléze je podrobně rozebírána fyzika černých děr jako nejkrajnější projev 
vlastností gravitace - evoluce hvězd a gravitační kolaps, černé díry statické 

Schwarzschildovy i rotující Kerovy-Newmanovy, exotické jevy v okolí černých 
děr, zákony dynamiky a termodynamiky černých děr, kvantová evaporace 

černých děr, astrofyzikální význam černých děr.

Poslední kapitola je věnována vztahům gravitace a globální struktury vesmíru - 
relativistické kosmologii. Kromě relativistických kosmologických řešení a 
standardního modelu vesmíru jsou zde rozebírány i vztahy mikrofyziky a 

kosmologie, inflační expanze, antropického principu a možností existence více 
vesmírů.

Ve dvou dodatcích je nakonec stručně diskutován Machův princip, kvantování 
gravitačního pole a problematika unitárních teorií pole.

O většině otázek rozebíraných v této knize se v naší odborné literatuře dosud 
nepsalo buď vůbec, nebo jen velmi stručně. Hlavním cílem této monografie je 
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ukázat čtenářům, jakou zajímavou a fundamentální silou je gravitace, jak 
hluboké jsou její souvislosti s vlastnostmi prostoročasu a stavbou vesmíru a 

kde je třeba hledat podstatu a původ gravitace.

Fyzikálně-matematický výklad je na řadě míst oživen pasážemi diskutujícími 
gnoseologické, filosofické a obecně-přírodovědné aspekty příslušných teorií a 

poznatků - otázky nekonečna, poznatelnosti, determinismu a náhody či 
chaosu, cestování časem, mnohosti vesmírů, perspektivy života ve vesmíru ...

Kniha "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu" je určena především 
fyzikům pracujícím v různých oblastech, astronomům, přednášejícím, 

studentům a všem vážnějším zájemcům o teorii relativity, gravitaci, astrofyziku, 
kosmologii a fundamentální zákonitosti přírody.

O b s a h :

Anotace  
Předmluva 
Seznam symbolů a označení

1.  Gravitace a její místo ve fyzice 
1.1. Historický vývoj poznatků o přírodě, vesmíru, gravitaci 
1.2. Newtonův gravitační zákon 
1.3. Mechanická LeSageova hypothéza podstaty gravitace; 
1.4. Analogie mezi gravitací a elektrostatikou 
1.5. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. 
1.6. Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity

2.  Obecná teorie relativity - fyzika gravitace 
2.1. Zrychlení a gravitace z hlediska speciální teorie relativity 
2.2. Univerzálnost - základní vlastnost a klíč k pochopení podstaty gravitace 
2.3. Lokální princip ekvivalence a jeho důsledky 
2.4. Fyzikální zákony v zakřiveném prostoročase 
2.5. Einsteinovy rovnice gravitačního pole 
2.6. Deviace a fokusace geodetik 
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2.7. Gravitační vlny 
2.8. Specifické vlastnosti gravitační energie 
2.9.Geometrodynamická soustava jednotek 
2.10. Experimentální ověřování teorie relativity a gravitace

3.  Geometrie a topologie prostoročasu 
3.1. Geometricko-topologické vlastnosti prostoročasu 
3.2. Minkowského rovinný prostoročas a asymptotická struktura 
3.3. Cauchyova úloha, příčinnost a horizonty 
3.4. Schwarzschildova geometrie 
3.5. Reissnerova-Nordströmova geometrie 
3.6. Kerrova a Kerrova-Newmanova geometrie 
3.7. Prostoročasové singularity 
3.8. Hawkingovy a Penroseovy teorémy o singularitách 
3.9. Nahé singularity a princip "kosmické cenzury"

4.  Černé díry 
4.1. Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd 
4.2. Konečné fáze hvězdné evoluce. Gravitační kolaps 
4.3. Schwarzschildovy statické černé díry 
4.4. Rotující a elektricky nabité Kerrovy-Newmanovy černé díry 
4.5. Teorém "černá díra nemá vlasy" 
4.6. Zákony dynamiky černých děr 
4.7. Kvantové vyzařování a termodynamika černých děr 
4.8. Astrofyzikální význam černých děr 
4.9. Úplný gravitační kolaps - největší katastrofa v přírodě

5.  Gravitace a globální struktura vesmíru: 
Relativistická kosmologie 
5.1. Základní východiska a principy kosmologie 
5.2. Einsteinův a deSitterův vesmír. Kosmologická konstanta. 
5.3. Friedmanovy dynamické modely vesmíru 
5.4. Standardní kosmologický model. Velký třesk. Formování struktury vesmíru. 
5.5. Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír. 
5.6. Budoucnost vesmíru. Šipka času. Skrytá hmota. 
5.7. Antropický princip a existence více vesmírů 
5.8. Kosmologie a fyzika
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Dodatky :

A.  Machův princip a obecná teorie relativity 
A.1. Machův princip a původ setrvačnosti 
A.2. Bransova-Dickeova teorie gravitace 
A.3. Machův princip a experiment; anizotropie setrvačnosti 
A.4. Status Machova principu v obecné teorii relativity

B.  Unitární teorie pole a kvantová gravitace 
B.1. Proces sjednocování ve fyzice 
B.2. Einsteinovy vize geometrické unitární teorie pole 
B.3. Wheelerova geometrodynamika. Gravitace a topologie. 
B.4. Kvantová geometrodynamika 
B.5. Kvantování gravitačního pole 
B.6. Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny. 
B.7. Obecné principy a perspektivy unitární teorie pole

Z á v ě r Literatura D o s l o v Poděkování

Obraz inspirovaný knihou "Gravitace, černé díry ....."

áVlatní texy jednotlivých kapitol knihy se vyvolávají kliknutím na příslušnou položku v 
obsahuá 

Omluva autora : 
*************************************  

Kniha vznikla v době, kdy ještě nebyly textové editory a elektronická forma informací. Rukopis se 
přepsal na strojopis, z něj se udělaly matrice ze kterých probíhal ofsetový tisk. 

Pro vytvoření elektronické formy bylo tedy třeba skenerem do počítače sejmout tištěné stránky textu, 
převést jej pomocí optického rozpoznávání znaků (program Recognita) do alfanumerické podoby, 

opravit chyby převodu, zpracovat vhodným textovým editorem a převést do formátu "html". Obrázky 
bylo třeba snímat odděleně, zpracovat grafickým editorem a implantovat do textu. Velké problémy 
byly se vzorci, které se při převodu rozpadly. Některé vzorce byly zatím zkopírovány z tištěné verze, 

bude se ještě upravovat. Celé to bylo velmi pracné a náročné!  
Řada nových poznatků a koncepcí vznikla až po sepsání rukopisu knihy "Gravitace, černé díry a fyzika 

prostoročasu" (popř. se včas k autorovi nedostaly, nebo jim nebyla přikládána patřičná důležitost), 
takže v knižním vydání nebyla obsažena. Na koncích příslušných kapitol, popř. i jinde v textu, budou 
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postupně tyto poznatky doplňovány. 
Při převodu vznikla řada chyb, postupně se to budu snažit dát do pořádku - nějakou dobu to potrvá.. 

Děkuji za pochopení. Ullmann V. 
***********
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- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 1  
GRAVITACE A JEJÍ MÍSTO VE FYZICE 

1.1. Historický vývoj poznatků o přírodě, vesmíru, gravitaci 
1.2. Newtonův gravitační zákon 

1.3. Mechanická LeSageova hypothéza podstaty gravitace 
1.4. Analogie mezi gravitací a elektrostatikou 

1.5. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. 
1.6. Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity

1.1. Historický vývoj poznatků o přírodě, vesmíru, gravitaci 

Gravitace je síla, se kterou je ve formě zemské tíže každý člověk bezprostředně a neustále ve 
styku od narození po celý život a lidstvo se takto s gravitačními jevy setkává od prvopočátků. 
Přesto (nebo snad právě proto), podobně jako u většiny základních přírodních jevů, na gravitaci 
panovaly velmi dlouhou dobu naprosto zcestné názory a můžeme říci, že původ a podstata 
gravitace není zcela vysvětlena ani nyní. V tomto odstavci si velmi stručně zrekapitulujeme, jak se 
názory na gravitaci, prostor, čas, hmotu, vesmír a přírodu vůbec, postupně vyvíjely a tříbily od 
starověku až po dnešek.

Přírodověda ve starověku 
Prvopočátky vědy ve starověku vznikaly z pohnutek veskrze pragmatických: systematicky a 
správně řešit problémy, které život přinášel. Takovými konkrétními problémy byly např. stavby 
kultovních objektů a budování zavlažovacích systémů, racionální hospodaření a obdělávání půdy, 
distribuce potravin nebo jiných předmětů a jejich směňování a pod. K řešení takových úkolů bylo 
třeba naučit se stanovovat vzdálenosti, výškové rozdíly a rozlohy, studovat a předpovídat počasí, 
počítat a rozdělovat zboží co do kvality i kvantity.

Potřeby směny a distribuce vedly k zavedení základních aritmetických úkonů sčítání, odčítání, 
násobení a dělení. Tyto operace, které jsou vyjádřením vlastností běžných materiálních objektů, 
zobrazují (modelují) skutečně probíhající procesy s reálnými tělesy. K určování vzdáleností a 
velikostí objektů byla zavedena měřítka *), tj. určité standardní předměty, pomocí nichž lze 
srovnáváním vyjádřit velikosti jiných předmětů. Jinými slovy, množství a velikostem skutečných 
těles byla přiřazena čísla - jejich počet a rozměry - s nimiž se operovalo podle pravidel aritmetiky 
a výsledná čísla se zpětně převáděla na odpovídající množství a velikosti reálných předmětů. 
Takto se v lidské činnosti objevila matematika jakožto nauka o modelech a začalo se (zpočátku 
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podvědomě) používat obecné schéma :

skutečnost ® model ® skutečnost 
ň ń 

matematika 

*) V minulosti lidé volili základní mechanické jednotky pro měření vzdáleností, času a hmotnosti (množství 
hmoty) podle okolí v němž žili a s použitím předmětů, s nimiž se setkávali. Pro délku to byly nejdříve lidské míry 
jako "stopa", "loket" nebo "palec", později, když již byl znám tvar a přibližná velikost Země, se délková jednotka 
"kilometr" stanovila jako 1/40000 délky zemského rovníku, z ní pak "metr". Čas se odvozoval z doby jedné otáčky 
Země - "den"; ten se rozdělil na 24 "hodin", hodina na 60 "vteřin" (sekund). I když dnes jsou tyto jednotky 
definovány mnohem přesněji, než pomocí vlastností Země, z historických důvodů zůstaly v zásadě zachovány a 
jejich fakticky náhodný výběr zastiňuje některé fundamentální vztahy v přírodních zákonitostech, kde se 
vyskytují složité konstanty, jejichž velikost je dána právě volbou jednotek.

Astronomická pozorování. Astrologie, alchymie; šarlatánství 
Již v prehistorických dobách lidé vypozorovali, že periodicky se opakuje nejen den a noc, ale též 
roční období, přičemž existuje těsná souvislost mezi těmito denními a ročními obdobími a 
pohybem Slunce, Měsíce a planet po obloze. Nutnost určovat a předpovídat denní a roční období, 
tj. přírodní podmínky pro zemědělské i jiné práce, proto přirozeně vedla k astronomickým 
pozorováním a k zavedení jim odpovídajících časových jednotek: den, měsíc, rok (měření času 
jak krátkodobé - hodiny, tak dlouhodobé - kalendář). V pozorování oblohy ve starověku vynikli 
zvláště Babylóňané a Egypťané.

Pozorované souvislosti mezi periodickými přírodními ději a pohybem nebeských těles, jejichž 
příčiny starověcí pozorovatelé neznali, navodily představu, že s polohami a pohyby nebeských 
těles souvisejí i další jevy na Zemi *) - různé katastrofy, války a dokonce průběhy lidských osudů. Z 
této falešné představy se vyvinula astrologie, která až do konce středověku byla hlavním 
motivem astronomickych pozorování. Již Koperníkovy a Keplerovy poznatky a pohybu planet 
však činily astrologická tvrzení značně nepravděpodobnými: jednotlivé planety se při 
pozorování z jiné planety - Země - během svého pohybu náhodně promítají do různých 
souhvězdí (ostatně také náhodně se promítajících) na hvězdné obloze; není důvod připisovat 
těmto náhodným projekcím jakýkoli reálný vliv na průběh dějů a událostí. Skutečně, od těch dob 
již vzdělaní lidé většinou v astrologii nevěřili; vzpomeňme jen slova J.A.Komenského: "Astrologové, 
to nejsou hvězdáři, ale z hvězd lháři ! ". Další přírodovědné poznatky toto stanovisko ještě určitěji 
potvrdily. Těžko si představit, že zdánlivé projekce Sluncem ozářených planet na náhodné 
obrazce souhvězdí na obloze by mohly nějak ovlivňovat třebas složitou strukturu makromolekul 
DNA uvnitř zárodečných buněk druhu homo sapiens na jedné z dalších planet obíhajících kolem 
Slunce! Astrologie tedy již dávno není vědou, ale může být pěknou hrou, používající 
astronomické rekvizity... 
*) Je zajímavé, že s představami vesmírného působení se opět setkáváme i v moderní fyzice v souvislosti s 
některými interpretacemi Machova principu, podle nichž lokální fyzikální zákony jsou určeny rozložením a 
pohybem veškeré hmoty ve vesmíru - viz "dodatek A". S astrologickými představami to však nemá nic 
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společného.

S astrologií úzce souvisela i další falešná cesta *) zkoumání přírody - alchymie, která se na základě 
některých metafyzických principů a filosofických představ snažila dosáhnout transmutace prvků a 
nalézt univerzální "kámen mudrců". Alchymisté však při svých pokusech (z hlediska tehdy 
požadovaných cílů zákonitě neúspěšných!) nashromáždili velké množství empirických poznatků, 
které se později, po opuštění nesprávných alchymistických představ, staly důležitým východiskem 
pro poznání skutečné podstaty chemického slučování látek - základem pro vybudování chemie. 
*) Pozn.: Toto kritické hodnocení se vztahuje jen na přírodovědnou stránku alchymie a astrologie! Některé 
duchovní a filosofické aspekty, zvláště snaha o jednotné pojetí jsoucna, o duchovní zdokonalování, přeměnu 
neušlechtilého v ušlechtilé, sloučení umění a vědy, byly na svou dobu na vysoké úrovni a mohou nás oslovovat i 
dnes. U nynějších zastánců alchymie a astrologie se však často setkáváme s nedorozuměním, souvisejícím se 
zaměňováním a slučováním chybných přírodovědeckých představ minulosti s hodnotnými duchovními a 
filosofickými myšlenkami trvalé platnosti.

Šarlatánství versus přírodověda 
Z myšlenkového podhoubí astrologie, alchymie a náboženských představ vyrůstají i některé novější šarlatánské 
směry - parapsychlogie označující sama sebe zavádějícím názvem psychotronika, různé představy o auře, 
kosmické energii, geopatogenních zónách, megalytické legendy, homeopatie a alternativní medicína. Při této 
příležitosti učiníme stručnou zmínku o těchto znepokojivých omylech, které se paradoxně v posledních 
desítiletích čím dál častěji vyskytují ve vědomí lidí. 
Zasatánci těchto představ často tvrdí, že naši předkové již v dávnověku ("megalytická kultura") znali a využívali 
tajemnou "kosmickou energii" a disponovali zázračnými schopnostmi. Dnešní vědu obviňují z ignorance, že to 
neuznává... 
Moderní šarlatáni vybavují staré pověrečné představy novými "vědeckými" rekvizitami - mluví, aniž vědí co to 
je, o kvantech energie, gravitonech, sjednocených interakcích, informačních polích, relativistických efektech a 
cestování v čase, tachyonech a nadsvětelných rychlostech a řadě dalších pojmů, které si, bez hlubšího 
prostudování a pochopení, vypůjčili z arzenálu platných teorií současné vědy. Používají počítače a své 
fantasmagorie šíří pomocí informačních technologií... 
Pro většinu šarlatánských směrů je příznačné nedorozumění, s jakým zacházejí s pojmem energie. Mluví se o 
mentální, životní, psychické, magnetické, vesmírné, božské, éterické, negativní či pozitivní energii, o 
energetických zónách. Fyzikální význam energie se přitom plete a zaměňuje s běžnou lidovou představou o 
biologické a psychické (mentální) "energii", která je z faktického hlediska kombinatorickou a biochemickou 
vlastností uspořádání složitých molekul a jejich systémů v organismu; s fyzikálním pojetím energie nemá nic 
společného. Nepřekvapuje, že v důsledku takového zmatení pojmů vznikají často velmi bizarní bláboly. Mluví 
se o různých energetických vysílačích, přijímačích či odrušovačích, zónách, aurách, "energeticky aktivní" vodě a 
jiných látkách, zázračných energetických vlastnostech pyramid či jiných staveb... 
Žádná odění do moderního, zdánlivě vědeckého hávu, nemohou nic změnit na skutečnosti, že všechna tato 
tvrzení jsou jen zcela nepodloženými doměnkami, pocházejícími z předvědeckého období a z mylných 
přírodovědných představ minulosti. Nyní jsou tato východiska již dávno vyvrácena. Přesto však vývodům z nich 
mnoho důvěřivých lidí, s nedostatečně rozvinutým kritickým myšlením, i nadále věří. Nedokáží rozeznat, že 
zdánlivé úspěchy alternativní medicíny jsou způsobeny placebo-efektem a proklamovaná úspěšnost 
psychotroniky je ve skutečnosti jen výběrovým efektem - z pravděpodobnosti 50% na 50% jsou neúspěšné 
případy vyňaty a zapomenuty, zatímco (náhodně) úspěšné případy jsou glorifikovány a široce publikovány. 
Objektivnímu porovnání a konfrontaci (nezávislé pokusy "naslepo" s následným statistickým vyhodnocením) se 
šarlatáni většinou důrazně brání; argumentují, že "vědecký dozor" vede k inhibici jejich mentálních schopností, 
nebo ruší jejich spojení s transcendentnem, kosmickou energií, bohy či démony a pod. Pokud se podařilo některá 
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taková porovnání přece jen uskutečnit (např. vrty pro nalezení vody virgulí), neprokázala se statistická 
významnost paranormálních jevů. 
Toto všechno by by ve fyzikálně orientované práci vůbec nestálo za zmínku, kdyby se v posledních letech tyto 
iracionální představy stále více nešířily... Pro srovnání viz též esej "Věda a náboženství".

Prostor, čas, hmota, vesmír 
Při empirickém pozorování přírody a nacházení jejich zákonitostí se utvářely důležité abstraktní 
pojmy jako je prostor, čas, pohyb, hmota, které jsou jistými obrazy obecných (univerzálních) 
vlastností jsoucna. Vznikaly snahy dát jednotlivé izolované poznatky do souvislosti, zobecňovat 
je a extrapolovat. Otázky jako "Kdy a jak vznikl svět (vesmír)?", "Jak velký je vesmír?", "Z čeho je 
složena hmota?" a pod., jsou zřejmě tak staré, jako je uvědomělé přemýšlení lidí o přírodě.

Jednou ze základnich otázek, které klade filosofie je, kde najít podstatu veškerého jsoucna - 
základní "prahmotu" (nejjednodušší a nerozložitelnou pralátku) z níž vznikly a z níž jsou složeny 
všechny věci, rostliny, zvířata a lidé. Starověká filosofie, která do skutečné podstaty věcí a jevů 
nemohla proniknout, naivně považovala za podstatu některé povrchní a čistě jevové aspekty 
skutečnosti, založené na bezprostředních smyslových počitcích. Tak byla za základní pralátku 
považována voda (Thales)*), vzduch (Anaximenes) nebo oheň (Herakleitos). Později byly 
postulovány čtyři základní (nezávislé a nepřecházející jedna v druhou) pralátky, neboli prvky 
(živly), z nichž je celý svět vybudován: voda (jako podstata kapalin), vzduch (jako představitel 
plynného skupenstvi), země (jako nositelka vlastnosti pevných látek) a oheň (jako původce 
pohyblivosti a proměnlivosti). Spojením těchto čtyř živlů v určitých poměrech mělo vznikat vše, 
co v přírodě pozorujeme. 
*) Ve světle dnešních poznatků však lze říci, že Thales nebyl zase tak daleko od pravdy: podle současné 
astrofyziky se skutečně všechny prvky utvořily ve hvězdách jadernými reakcemi z vodíku, který vznikl z 
elementárních částic generovaných při velkém třesku (viz. kap.5).

Toto učení o čtyřech základních prvcích světa bylo rozvinuto zvláště Aristotelem (384-322 př.n.l.), 
který jej doplnil koncepcí čtyř základních vlastností (podstat), kterými jsou teplo, chlad, vlhkost a 
suchost. Vzájemným spojením takových "podstat" měly vznikat jednotlivé základní prvky světa 
(např. voda z vlhkosti a chladu, oheň z tepla a sucha). Podobné představy se udržely až do 
středověku, kde byly základem alchymie.

Filosofové se zabývali rovněž otázkou, jak je ze základních prvků hmota sestavena. Co se týče 
struktury hmoty, jsou v podstatě dvě možnosti: buď je hmota spojitá (neomezeně dělitelná), 
nebo se skládá z určitých malých "zrníček" (atomů), které jsou již dále nedělitelné. Ve starověku 
nebylo možno mezi těmito dvěma možnostmi nijak spolehlivě rozhodnout, takže v různých 
filosofických školách se razily obě koncepce. Nauku o atomech rozvinul hlavně Demokritos (asi 
460-370 př.n.l.), který nutnost existence dále již nedělitelných atomů odůvodňoval tím, že při 
neomezené dělitelnosti by nakonec nezbylo nic, co by mohlo být nositelem vlastností dané látky. 
Tato spekulativní úvaha je založena na předpokladu, že dělením se vlastnosti látek nikdy nemění 
a že látka sama je nositelem všech svých vlastností. Filosofická theze o strukturnosti hmoty je 
téměř všeobecně přijímána v metodologii přírodních věd.
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Gravitace a vesmír ve starověku 
V nejstarších dobách, před začátkem uvědomělého zkoumání přírody, lidé zřejmě o gravitaci 
nijak nepřemýšleli; byla natolik běžná a všední, že si na ni lidé zvykli a nevšímali si jí. Zemskou tíži 
chápali jako naprostou samozřejmost a přirozenou snahu předmětů padat dolů k zemi. Poznávání 
toho, čemu dnes říkáme gravitace, bylo dříve spojeno ponejvíce s astronomií. Astronomie a 
filosofie vůbec (veškeré učení o přírodě bylo tehdy součástí filosofie) dosáhla zvláště vysoké 
úrovně v období antické řecké kultury. Některé antické filosofické školy (reprezentované 
Thalesem Miletským, Pythagorasem, Aristarchosem, v Indii pak Arjabhátou) tehdy měly kupodivu 
poměrně realistický obraz o tvaru, rozmístění a pohybu blízkých planet (včetně Země) kolem 
Slunce *).  
*) Názory na skutečnou úroveň starověké vědy se někdy různí. Vyskytují se senzační tvrzení o využívání elektřiny 
a atomové energie a o znalostech vzdáleného vesmíru u starověkých civilizací. Tato trvzení jsou však naprosto 
nepodložená. Odkaz starověkých myslitelů je totiž natolik bohatý a obsáhlý, že mezi stovkami a tisíci myšlenkami 
a výroky (často vzájemně protichůdnými) lze najít i takové, které se, víceméně náhodně, shodují se závěry 
moderní vědy. Do těchto tvrzení pak někdy vkládáme smysl, kterému by se jejich autoři asi velice podivili.

Rozvoj přírodních věd, především astronomie a celkového světového názoru, na dlouhou dobu 
výrazně (a bohužel převážně negativně) ovlivnilo učení nejvýznamnějšího představitele řecké 
filosofie - Aristotela. Toto učení bylo vrcholem antické naturfilosofie. Aristoteles vyšel ze 
základních smyslových zkušeností z pozemského života, že těžká tělesa se snaží padat dolů k 
zemi, zatímco "lehké" objekty jako dým nebo oheň stoupají vzhůru. Na základě toho Aristoteles 
vyhlásil koncepci "přirozených míst" a "přirozených pohybů": přirozeným místem těžkých látek 
(zeminy a vody) je "být dole", přirozené místo lehkých látek (ohně a vzduchu) je "nahoře". Těchto 
přirozených míst dosahují tělesa svými "přirozenými pohyby", které trvají jen potud, než je 
dosaženo přirozeného místa. Přirozeným pohybem zeminy a vody je klesat dolů, přirozeným 
pohybem vzduchu a ohně je stoupání vzhůru *). Všechny jiné pohyby jsou vynuceny vnější silou. 
*) Filosofickou thezi, že "podobné směřuje k podobnému", vyslovil jíž Platón, který tak vysvětloval skutečnost, že 
hmotná tělesa padají k zemi.

Tato koncepce spolu s předpokladem, že Vesmír má jen jeden střed tíže, vedla Aristotela k 
následujícímu obrazu světa: ve středu vesmíru stojí nehybná Země, v níž se shromáždila nejtěžší 
hmota vesmíru - zemina a voda (Země je složena ze zeminy a vody nacházejících se na svém 
přirozeném místě, takže je v klidu). Vesmír (tj. Země a okolí) se skládá z jednotlivých sférických 
vrstev: zemina, voda, vzduch, oheň. Všechna nebeská tělesa jsou složena z nejlehčí a 
"nejdokonalejší" látky - éteru - a vykonávají "dokonalý" rovnoměrný kruhový pohyb po jakýchsi 
sférách, jimiž jsou neseny. V Aristotelově pojetí je tedy vesmír složen ze dvou diametrálně 
odlišných částí: pozemské a nebeské.  
Co se týče pohybu jako takového, Aristoteles učil, že tělesa se pohybují jen tehdy, když jsou 
poháněna nějakou silou (vůz tažený oslem se zastaví, když osel přestane táhnout). Setrvačnost 
Aristoteles neznal, protože neprováděl pokusy a nedokázal dostatečně snížit nebo odmyslit si 
tření. O pádu těles k zemi Aristoteles tvrdil, že rychlost pádu tělesa je úměrná jeho váze; tento 
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chybný závěr opět vznikl na základě běžné zkušenosti, že lehká řídká tělesa padají daleko 
pomaleji než hutná těžká tělesa.

Aristotelovu geocentrickoou kosmologii dále propracoval Ptolemaios (asi 100-160n.l.), který 
rozpory mezi předpokládaným dokonale rovnoměrným pohybem a pozorovanými 
nepravidelnostmi pohybu planet spolu se změnami jejich jasnosti (svědčícími o změnách 
vzdáleností mezi Zemí a planetami) vyřešil hypothézou, že skutečné pohyby planet vznikají 
skládáním dvou nebo více rovnoměrných kruhových pohybů (tzv. deferentu, epicyklu a ekvantu). 
Ptolemaios tak dosáhl poměrně dobré shody s astronomickými pozorováními, ovšem za cenu 
značné složitosti a vyumělkovanosti. Aristotelovo-Ptolemaiovo geocentrické učení bylo pak 
kanonizováno církví a udrželo se jako dogma po celý středověk; rozvoj astronomie a přírodních 
věd tím byl zbrzděn po dobu více než tisíce let.

Rozvoj vědecké astronomie a fyziky 
Heliocentrický systém 
První významný průlom do tak dlouho vládnoucí zcestné koncepce stavby vesmíru učinil M.
Koperník (1473-1543), který si všiml, že pozorované pohyby Slunce a planet se daleko jednodušeji 
a přirozeněji vysvětlí předpokladem, že nehybným středem vesmíru je Slunce, kolem něhož 
obíhají planety a Země. Sestavil tak heliocentrický systém a ukázal, že Země je jen jednou z 
ostatních planet. Tím dal základ k odstranění nesmyslného rozporu mezi "pozemským" a 
"nebeským" a ke sblížení astronomie s ostatní přírodovědou, především s fyzikou. Poznání, že 
Země (a jak se později ukázalo, ani sluneční soustava, ani naše Galaxie) nemá žádné privilegované 
místo ve vesmíru, se nazývá "Koperníkův princip" a hraje důležitou roli v současné kosmologii 
(kap.5, §5.1"Základní východiska a principy kosmologie").

Koperník si rovněž uvědomil, že není zřejmě správné předpokládat jen jeden střed tíže ve 
vesmíru, ale že každé těleso by mělo mít svou vlastní tíži. U Koperníka se tak setkáváme již s 
náznakem realistického pojetí tíže jako snahy těles a jejich částí spojovat se v celek, tj. s náznakem 
pojetí všeobecné gravitace. Na Koperníkovu koncepci navázal J.Bruno (nekonečnost světa v 
prostoru i čase, stejná povaha stálic a Slunce) a zvláště J.Kepler (1571-1630), který na základě 
astronomických pozorování zformuloval své tři důležité zákony pohybu planet kolem Slunce 
(§1.2). Kepler tušil, že příčinou těchto pohybů planet je síla vycházející ze Slunce, avšak vzhledem 
k neznalosti mechaniky nemohl dospět ke správnému vysvětlení; to později podal Newton.

Experiment - zrod vědecké fyziky a přírodovědy 
Rozhodujícím způsobem přispěl k rozvoji astronomie a fyziky Galileo Galilei (1564-1642), kterého 
lze považovat za zakladatele fyziky jako vědecké discipliny. Zavedl totiž do fyziky experiment 
jakožto rozhodující nástroj poznání. Na základě jednoduchých pokusů s pohyby těles Galilei 
zformuloval zákon setrvačnosti (který popřel Aristotelovo učení o pohybu), skládání pohybů a 
rovněž dospěl k principu relativnosti pohybu (viz §1.2 a §1.6). Stal se tak průkopníkem 
mechaniky pohybu těles, především kinematiky. V astronomii a kosmologii byl Galilei rozhodným 
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stoupencem Koperníkova heliocentrického systému, který svými objevy s použitím dalekohledu 
rozhodujícím způsobem podpořil. 
Galilei je též prvním učencem v historii, který přímo a významným způsobem přispěl k poznání 
gravitačních jevů. Svými experimenty s volně padajícími tělesy (údajně z nakloněné věže v Pise) 
dospěl totiž k proslulému zákonu volného pádu, podle něhož při volném pádu všechna tělesa 
padají k zemi s konstantním zrychlením, které je nezávislé na váze (hmotnosti) a složení tělesa. 
Vyvrátil tím Aristotelovu koncepci o přirozených pohybech nahoru nebo dolů: jedná se vždy o 
pohyby těles pod vlivem tíže, avšak v prostředí s větší nebo menší hustotou. Zákon volného pádu, 
zobecněný na princip univerzálnosti gravitačního působení a princip ekvivalence, se stal 
jedním z hlavních východisek moderní fyziky gravitace - Einsteinovy obecné teorie relativity (viz 
kap.2, zvláště §2.2 "Univerzálnost - základní vlastnost a klíč k pochopení podstaty gravitace").

Rozhodujícím mezníkem ve vývoji fyziky, astronomie a přírodní vědy vůbec, byl Isaac Newton 
(1642-1727). Newton především navázal na Galileiho poznatky a vybudoval mechaniku, v níž přesně 
zformuloval a matematicky vyjádřil tři základní pohybové zákony (§1.2). Dále objevil základní 
zákony hydrodynamiky, akustiky a optiky. Svou epochální práci pak Newton završil tím, že sloučil 
svoji a Galileiho mechaniku pohybu pozemských těles s Keplerovou kinematikou pohybu planet, 
čímž dospěl ke svému skvělému zákonu všeobecné gravitace a k vytvoření dynamiky sluneční 
soustavy; k tomu podrobněji v §1.2 "Newtonův gravitační zákon".

Elektrodynamika, atomová fyzika, teorie relativity, kvantová fyzika 
V polovině 18.století byl vývoj mechaniky zdánlivě ukončen. Fundamentální fyzika se 
soustřeďovala na zkoumání dalších fyzikálních jevů - tepelných a hlavně elektrických a 
magnetických.  
Elektřina a magnetismus 
Na tomto místě bude možná užitečné stručně zrekapitulovat vývoj poznatků o neobyčejně důležitých 
přírodních jevech elektrických a magnetických. První pozorování elektrických (elektrostatických) 
jevů pochází již z antického Řecka. U předmětů z jantaru, což je přírodní zkamenělá pryskyřice z 
níž se zhotovovaly šperky a ozdobné předměty, se při tření pozorovalo přitahování drobných 
lehkých tělísek - vlasů, pírek, příze (Thales Milétský v 6. stol. př. n. l. popsal, že jantarový nástroj, který se 
používal při předení lnu, začal k sobě přitahovat různá drobná tělíska, zatímco vlákna lnu se začala vzájemně 
odpuzovat). Jantar se řecky nazývá elektron (ελεκτρον), což dalo později souhrnný název všem 
těmto jevům (název elektricitas odvozený od jantaru použil W.Gilbert při studiu statické elektřiny, přesto že při 
tření pozoroval přitažlivé síly i u některých jiných materiálů, především u skla). Po dlouhá staletí tyto jevy 
sloužily jen jako zajímavost pro eskamotérské demonstrace, o jejich příčině a podstatě se nic 
nevědělo. 
Jen se zjistila existence dvou druhů elektrických nábojů (nazvaných konvenčně kladné "+" a 
záporné "-"), přičemž náboje stejného druhu se odpuzují a opačného druhu přitahují. Později byl 
vysloven zákon zachování elektrického náboje (B.Franklin). Ch.A.Coulomb v r.1784 s pomocí 
citlivých torzních vah vlastní konstrukce měřil silové působení elektrických nábojů a objevil 
základní zákon elektrostatiky - Coulombův zákon (1.20b), podobný Newtonovu gravitačnímu 
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zákonu (porovnání zákonů elektrostatiky a gravitace je podrobně rozebíráno v §1.4). V r.1789 
Galvani při svých známých pokusech s žabími stehýnky pozoroval stahování svalů při dotyku o 
železné zábradlí - nepřímo pozoroval biologické účinky vybíjení elektrických nábojů, tj. 
elektrického proudu (tehdy se ještě rozlišovalo mezi elektřinou "galvanickou" a vyrobenou třením). V r.1799 
A.Volta poprve zkonstruoval zdroj "galvanického proudu" - elektrochemický Voltův článek; 
ukázalo se že tento proud je stejného původu jako "vybíjecí proud" vznikající nakrátko při vodivém 
spojení opačně nabitých vodičů. Elektrochemické zdoje - Voltovy články sestavované do baterií - 
umožnily studovat trvalé procházení elektrického proudu vodiči, sestavovat první elektrické 
obvody. 
   Zcela odděleně a nezávisle na jevech elektrických se pozorovaly další jevy "záhadného" silového 
působení - jevy magnetické. Již ve starověku bylo pozorováno, že některé nerosty se vzájemně 
přitahují nebo odpuzují a že přitahují železné předměty. V tomto směru nejvíce proslula železná ruda 
těžená u města Magnesie v Malé Asii; tato ruda (je to oxid železa Fe3O4) byla nazvána 
magnetovec, což dalo souhrnný název magnetickým jevům. Při umístění na korkový plovák na 
vodě, nebo při zavěšení na nit, se u této magnetické rudy pozorovalo její natočení vždy stejným 
směrem - jedním koncem na sever a druhým na jih. Byly tak vytyčeny dva magnetické póly - 
severní a jižní; magnetické "střelky" našly důležité uplatnění v kompasech (Číňané používali takovýto 
magnet již před 4000 lety k určování správného zeměpisného směru při cestování). V Evropě se pokusy s 
magnety podrobně zabýval kolem r.1600 anglický lékař W.Gilbert. Podobně jako u jevů 
elektrických, ani o podstatě magnetických jevů neměl do konce 18.stol. nikdo ani tušení (fluidová 
představa neurčitě hovořila o severních a jižních "magnetických množstvích", které se však na rozdíl od 
elektrických nábojů od sebe nedají oddělit). 
První důležitý průlom do podstaty magnetických jevů a jejich souvislostí s jevy elektrickými začal 
náhodným objevem H.Ch.Oersteda v r.1820, který si při pokusech s elektrickým obvodem všiml, že 
se magnetická střelka vychyluje v blízkosti vodiče, kterým prochází proud - tedy že elektrický 
proud způsobuje vznik magnetického pole úplně stejně, jako kdyby místo vodiče s elektrickým 
proudem byl přiložen permanentní magnet. Ukázalo se postupně, že záhadné magnetické 
působení, které bylo do té doby doménou jen přírodních látek, permanentních magnetů, má 
patrně elektrický původ - vzniká pohybem elektrických nábojů. 
To zanedlouho ještě určitěji ukázaly experimenty A.Ampéra (1775-1889), který objevil zákon 
vzájemného silového (magnetického) působení elektrických proudů. Biot a Savart v r.1820 měřili 
intenzitu magnetického pole v okolí vodiče protékaného el. proudem, tyto výsledky pak dále 
zobecnil Laplace - vznikl Biot-Savart-Laplaceův zákon (1.33a) udávající závislost intenzity 
magnetického pole buzeného proudem v elementu vodiče na velikosti proudu a vzdálenosti. 
Dalším klíčovým poznatkem byl zákon elektromagnetické indukce objevený v r.1831 M.
Faradayem, podle nějž časová změna magnetického pole vyvolává (indukuje) elektrické pole, 
přičemž indukované napětí je úměrné rychlosti časové změny magnetického toku plochou uvažované 
smyčky vodiče - vztah (1.37a). Tyto poznatky se staly nejen základem elektrodynamiky (sloučení 
nauky o elektřině a magnetismu), ale i praktického použití elektromagnetických jevů - vznikla 
elektrotechnika.  
Faraday dále na základě svých pokusů vyslovil myšlenku, že elektrické a magnetické silové působení 
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neprobíhá bezprostředně od jednoho náboje k druhému, ale šíří se prostředím ležícím mezi nimi. 
Položil tím základy učení o elektromagnetickém poli, které dále rozpracoval, zobecnil a 
matematicky zformuloval J.C.Maxwell (1831-1879) v šedesátých letech minulého století. Teorie 
elektromagnetického pole přivedla Maxwella k poznatku o konečné rychlosti šíření 
elektromagnetického působení rovné rychlosti světla *), k předpovědi elektromagnetických vln a 
k hypothéze o elektromagnetické povaze světla. Experimenty H.Hertze a jeho následovníků, které 
prokázaly existenci elektromagnetických vln a zjistily některé jejich vlastnosti, plně potvrdily 
správnost Maxwellovy teorie. Teorie elektromagnetického pole je z fyzikálně-matematického 
hlediska rozebírána v §1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice". 
*) Rychlost světla je ve srovnání se všemi ostatními pozemskými rychlostmi neobyčejně velká (miliónkrát větší 
než rychlost zvuku ve vzduchu), takže v dřívějších dobách ji nebylo snadné přesněji změřit (byla často 
považována za nekonečnou). První přibližné stanovení bylo provedeno astronomicky v r.1675 při pozorování 
zatmění Jupiterových měsíčků, avšak reálné změření rychlosti světla s použitím pozemských zdrojů a opticko-
mechanických prostředků provedl Fizeau až v r.1849. Při tomto klasickém experimentu se paprsek světla při 
odrazu od zrcadel nechal procházel tam a zpět přes zuby rotujícího ozubeného kola. Při zvyšování otáček 
ozubeného kola bylo pozorováno, že při určité frekvenci otáček odražený paprsek ozubeným kolem již neprošel - 
paprsek, který projde mezerou mezi zuby kola, se po překonání vzdálenosti k zrcadlu, odrazu a překonání 
vzdálenosti zpět, vrátí do prostoru ozubeného kola až tehdy, když se kolo otočí o takový úhel, že místo mezery je 
v dráze paprsku již zub. Je-li vzdálenost mezi ozubeným kolem a odrážejícím zrcadlem d a ozubené kolo rotující 
frekvencí f má po obvodu N zubů, platí mezi rychlostí světla c a první frekvencí f, kdy odražený paprsek přestane 
procházet, jednoduchý vztah c = 4.d.f.N (koeficient 4 vzniká z toho, že vzdálenost d je překonávána dvakrát a 
doba otočení kola z mezery na zub je 1/2.f.N).  

V dalších experimentech bylo měření rychlosti světla postupně zpřesňováno, nynější hodnota činí 299 792,458 
km/sekundu pro vakuum. V látkových optických prostředích je rychlost světla o něco nižší a poněkud závisí na 
vlnové délce světla (tzv. disperze). Např. ve vodě rychlost světla pro červené světlo činí (zaokrouhleně) 
226000km/s, pro fialové 223000km/s. 
Rychlost světla nezávisí na rychlosti pohybu zdroje. Měření Michelsona a Morleye v r.1881 až 1904 (měřili rychlost 
světla ve směru a proti směru pohybu Země) dokonce ukázala, že rychlost světla ve vakuu nezávisí na 
pohybovém stavu zdroje ani pozorovatele - je stejná ve všech inerciálních soustavách, ať se pohybují vzájemně 
jakoukoli rychlostí. Tato skutečnost, vyjádřená v principu konstantní rychlosti světla, se stala základem 
speciální teorie relativity a tím i celé relativistické fyziky.

Klasická Faradayova, Ampérova a Maxwellova elektrodynamika je teorií makroskopickou a 
fenomenologickou - výborně popisuje vlastnosti elektrických a magnetických polí ve vakuu i v 
látkových prostředích, jejich časové změny a vzájemné přeměny. Nepřihlíží však k detailům 
struktury hmoty, k povaze vlastních a základních "nositelů" elektrických a magnetických sil. První 
"mikroskopickou" teorii elektromagnetismu vypracoval v r.1895 H.A.Lorentz, avšak plné pochopení 
vztahů mezi elektromagnetismem a stavbou hmoty umožnil až rozvoj atomové a jaderné fyziky - 
viz níže.

Velkým stimulem pro rozvoj fyziky v průběhu 19.století byly technické problémy vznikající při 
průmyslové revoluci. Vznikaly tak zásadní objevy, které daly fyzice charakter ucelené vědy. 
Některé metodologické otázky stavby fyziky a jejího začlenění do ostatní přírodovědy, i do 
kontextu vědeckého poznání vůbec, jsou diskutovány v §1.0 "Fyzika - fundamentální přírodní 
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věda" monografie "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření".

Mikrostruktura hmoty - atomová fyzika 
Výzkum elektrických jevů otevřel na přelomu 19. a 20.století dveře i k pochopení jedné z 
nejzákladnějších nevyřešených otázek - stavby a složení hmoty. A zase naopak, odhalení 
základních stavebních částic hmoty umožnilo lépe pochopit povahu a původ elektrických sil. 
Když koncem 19.stol chemikové (především J.Dalton) znovu oživili představu atomů, o povaze a 
stavbě samotných atomů se prakticky nic nevědělo. Faradayovy pokusy s elektrolýzou v r.1836 
naznačovaly, že chemické slučování má hodně společného s jevy elektrickými. V r.1895 J.J.
Thomson při pokusech s výboji v plynech objevil elementární částici nesoucí záporný náboj - 
elektron a navrhl první představu atomu ("pudinkový model"). E.Rutheford spolu s Geigerem a 
Marsdenem provedli v r.1911 důležitý experiment s rozptylem částic a, který vedl k objevu 
atomového jádra a dal vznik planetárnímu modelu atomu. V r.1913 N.Bohr doplnil planetární 
model o tři kvantové postuláty; takto vzniklý Bohrův model atomu je s určitými modifikacemi 
používán dosud.  
  Atomová a jaderná fyzika ukázala, že původ elektrických a magnetických sil tkví v základních 
elementárních částicích tvořících hmotu - v elektronech a protonech, které jsou nositeli 
záporných a kladných elektrických nábojů. Vysvětluje i všechny elektrické a magnetické vlastnosti 
látek, m.j. i příčinu magnetických vlastností permanentních magnetů. Atomová fyzika dále 
vysvětluje mechanické a optické vlastnosti látek a především chemické slučování - podstatou 
chemického slučování jsou elektrické přitažlivé síly mezi atomy, které si při dostatečném 
vzájemném přiblížení sdílejí část obalových elektronů ve valenční slupce. 
O stavbě atomů a atomových jader je podrobněji pojednáno §1.1 "Atomy a atomová jádra" monografie 
"Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". Pro objasnění vlastností atomů a atomových jader sehrály 
rozhodující úlohu výzkumy v oblasti radioaktivity (objevené v r.1896 H.Becguerelem) a ionizujícího záření - viz 
§1.2 "Radioaktivita" a §1.6 "Ionizující záření" v tomtéž pojednání.

Živá příroda - biologie 
Souběžně s fyzikou, astronomií, chemií a ostatními vědami o neživé přírodě, docházelo od 18.stol. k významným 
objevům i v biologii - vědě zkoumající živé organismy. Dřívější popisné zkoumání vnějších projevů a často 
náhodných podobností, bylo vystřídáno systematickým zkoumáním stavby, vývoje, metabolismu, druhového 
členění a vzájemných vztahů živých organismů. Základem biologie se stala nauka o stavbě a činnosti buňky 
jakožto základního stavebního kamene organismů. Biologické děje v buňkách i v celém organismu jsou založeny 
na chemických reakcích především složitých organických sloučenin uhlíku, vodíku, kyslíku, dusíku, síry, fosforu a 
dalších prvků. Byla rozpoznána struktura buněčného jádra a úloha deoxiribonukleové kyseliny (DNA) jako 
nositele informace v buňkách, vypracovány jsou i základní rysy evoluční teorie. Procesy v živých organismech 
jsou natolik složité, že toho zatím zůstává mnoho neznámého. Přesto však aplikace fyzikálních a chemických 
poznatků na molekulární a atomární úrovni umožňuje v biologii postupně chápat čím dál složitější podrobnosti a 
souvislosti a začleňuje tuto vědu plně do kontextu ostatní přírodovědy.

Teorie relativity, kvantová fyzika 
Fyzika 17. a 18.století se snažila všechny jevy vysvětlovat pomocí mechanických modelů - pohybů 
ať již atomů a molekul (kinetická teorie tepla, hydrodynamika, termodynamika) nebo pružného 

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-1.htm (10 of 18) [15.10.2008 12:14:00]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

"éteru" *) - nositele elektromagnetických jevů. Na konci 19.století se zdálo, že téměř všechno ve 
fyzice je v zásadě rozřešeno; zbýval jen problém éteru, nejasnosti kolem spektra záření "absolutně 
černého" zahřátého tělesa (vedoucí k tzv. "ultrafialovému paradoxu") a některých vlastností 
fotoelektrického jevu. Snahy o rozřešení problému záření absolutně černého tělesa, spolu s výzkumy 
v atomistice, vedly k vytvoření kvantové fyziky - viz např. pasáž "Korpuskulárně- vlnový dualismus" v 
§1.1 "Atomy a atomová jádra" monografie "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". Problematika éteru se 
stala odrazovým můstkem k vytvoření teorie relativity. 
*) Problematika éteru je stručně diskutována na konci §1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice".

Jak se hromadily podrobnější experimentální poznatky, narážely mechanistické modely a představy 
klasické fyziky vůbec, na stále větší obtíže. Projevovalo se to zvláště při zkoumání mikrosvěta, 
které začalo koncem 19.století. Při pozorování pohybu rychlých elektronů v elektrických a 
magnetických polích (kterým se zabýval zvláště Lorentz) se zjistilo, že klasická Newtonovská 
mechanika zde již není v souladu s experimentem. Byly vyslovovány různé částečné hypothézy, až 
nakonec novou a obecnější mechaniku, dobře popisující i velmi rychlé pohyby částic, vybudoval A.
Einstein v rámci své speciální teorie relativity. Speciální teorie relativity (§1.6 "Čtyřrozměrný 
prostoročas a speciální teorie relativity") je spolu s kvantovou mechanikou nejdůležitější a 
nejvšestrannější mezioborovou teorií dnešní fyziky; je též "odrazovým můstkem" obecné teorie 
relativity jakožto fyziky gravitace a prostoročasu.  
  Zkoumání zákonitostí mikrosvěta nesmírně obohatilo a prohloubilo poznatky o struktuře hmoty. Pro 
objasnění vlastností prostoru a času, stejně jako pro pochopení podstaty gravitace, však fyzika 
mikrosvěta přinesla zatím velmi málo. Je však naděje, že se to v budoucnu změní. Kvantová teorie 
gravitace a zvláště unitární teorie pole po svém úspěšném završení patrně spojí kvantovou fyziku, 
elektrodynamiku, jadernou a částicovou fyziku s gravitací, s teorií prostoru a času (kap. B "Unitární 
teorie pole a kvantová gravitace").

Elektromagnetické záření - základní zdroj informací o vesmíru 
Prakticky veškeré informace o tělesech a procesech ve vesmíru získáváme prostřednictvím 
elektromagnetického záření. Původně to bylo viditelné světlo, nyní k tomu přistupují i 
elektromagnetické vlny jiných délek - radiovlny, infračervené, ultrafialové, X i gama záření *). 
*) Je dobré si uvědomit. že viditelné světlo z hvězd a dalších objektů ve vesmíru je několikrát přeměněné záření 
pocházející původně z nukleárních a subnukleárních procesů o mnohem vyšších energiích, odpovídajících primárně 
záření γ. 
V poslední době se perspektivním jeví i "pozorování" vesmíru pomocí jiných druhů záření - neutrin (viz 
"Neutrina"), protonů a dalších částic v kosmickém záření (viz "Kosmické záření"), gravitačních vln (§2.7 
"Gravitační vlny"). 
Elektromagnetické záření přináší z vesmíru informace dvojího druhu, podle způsobů jeho detekce a 
analýzy: 
♦ Optické zobrazení 
Vizuálním pozorováním a optickým zobrazením můžeme získat informace o poloze jednotlivých 
objektů (s daným rozlišením), jejich relativní intenzitě (jasnosti) a příp. některých detailech jejich 
struktury. Na základě změny polohy v čase můžeme sledovat pohyby těles a stanovovat jejich 
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rychlosti. Toto je však možné pouze u nejbližších vesmírných těles - planet ve Sluneční soustavě. 
Hvězdy, mlhoviny, galaxie a další útvary jsou natolik vzdálené, že přímé pozorování změny jejich 
poloh v čase a jejich rychlostí není možné. 
♦ Spektrální analýza 
Elektromagnetické vlnění v sobě nese nejen optické informace o poloze a "síle" zdrojů záření. 
Neméně důležité informace jsou "zakódovány" ve vlnové délce či frekvenci elektromagnetického 
vlnění - v jeho spektru*). 
*) Spektrální analýza viditelného světla se provádí jeho rozložením v optickém hranolu (disperze světla - různý 
index lomu pro různé vlnové délky, tj. barvy) nebo optické mřížce (ohyb a interference světelných vln podle 
různé vlnové délky). V obou případech se získá spektrum - grafický obraz, kde na vodorovné ose je vlnová délka, 
na svislé ose nebo jasové škále je intenzita světla jednotlivých vlnových délek. Spektrální analýza záření jiných 
vlnových délek než světlo se provádí pomocí příslušných metod detekce a elektronického zpracování měřeného 
signálu (u vysokoenergetického záření viz "Detekce a spektrometrie ionizujícího záření"). 
Chemická spektrometrie 
  Každý atom daného prvku a molekula konkrétní sloučeniny má zcela určité, pevné a 
charakteristické energetické hladiny elektronů, při jejichž excitaci (vybuzení) je absorbováno 
elektromagnetické záření určité vlnové délky λ (resp. foton odpovídající energie h.c/λ) a při jejichž 
deexcitaci je záření této určité vlnové délky zase vysíláno (viz "Záření atomů"). Analýzou 
spektrálních čar "světlých" (emisní spektrum) a "tmavých" (absorbční spektrum) lze získat 
spolehlivou informaci o atomech prvků či molekulách sloučenin, které toto záření vysílají, nebo 
které je při průchodu naopak absorbují - lze provádět chemickou analýzu látek ve vzdáleném 
vesmíru. 
Dopplerovská spektrometrie 
  Jelikož energie (vlnové délky) spektrálních čar jsou pevné a přesně známé, vedle zjišťování prvků a 
sloučenin umožňuje spektrometrie i analýzu pohybu - měření rychlostí hvězd, galaxií a jejich částí. 
Jsou-li totiž čáry, resp. série čar, ve spektru systematicky posunuty k červenému nebo fialovému 
konci spektra, znamená to, že zde působí Dopplerův jev *) změny vlnových délek pohybem zdroje 
vzhledem k pozorovateli. Jestliže se zdroj pohybuje směrem od pozorovatele, vlnová délka se 
prodlužuje (červený posuv), při pohybu zdroje směrem k pozorovateli se vlnová délka zkracuje 
(posunuje směrem k fialovému konci spektra). 
  Složitější situace je v obecné teorii relativity za přítomnosti gravitace a zakřiveného 
prostoročasu. Zde se může jednat i o gravitační rudý posuv (viz §2.4). V kosmologii se pak 
setkáváme s Hubbleovým rudým posuvem velmi vzdálených objektů (§5.1), který je důsledkem 
expanze samotného prostoru (viz diskusi v §5.4, pasáž "Co se rozpíná a nerozpíná při expanzi vesmíru?"). Z 
observačního hlediska jsou však obě interpretace spektrálního posunu v zásadě ekvivalentní. 
*) Dopplerův jev je kinematický efekt vznikající při vzájemném pohybu zdroje vlnění a pozorovatele (detektoru 
vlnění). Platí obecně pro všechny druhy vlnění. Pohybuje-li se zdroj vlnění určité konstantní frekvence fo směrem 

k pozorovateli (přijímači), registruje tento pozorovatel vyšší frekvenci f, než jakou zdroj ve skutečnosti vydává. 
Naopak při vzdalování zdroje od pozorovatele je registrována frekvence nižší než skutečná. Relativní rozdíl 
skutečné fo a pozorované f frekvence (Dopplerovský frekvenční posun) roste úměrně s rychlostí pohybu V zdroje 

vůči pozorovateli: f = [1 + (V/v)].fo, kde v je rychlost šíření daného vlnění; ∆f/fo = (f-fo)/f = V/v. Analogicky platí i 

pro vlnovou délku λ=v/f. Změřením rozdílu frekvencí či vlnových délek primárního vysílaného vlnění a 
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přijímaného vlnění tak můžeme stanovit vzájemnou rychlost pohybu zdroje a pozorovatele. Pro 
elektromagnetické vlnění je samozřejmě v=c. A skutečnou (primární) frekvenci či vlnovou délku vyzařovaných 
spektrálních čar přesně známe z laboratorních měření. 
Pozn.: Tato zákonitost platí i tehdy, když zdrojem přijímaného vlnění je odraz vlnění od určitého pohybujícího se objektu 
(včetně proudícího plynu nebo kapaliny). Využívá se v radarové technice a v utrazvukové sonografii. 
  Přesnou spektrometrickou analýzou lze měřit nejen rychlosti translačních pohybů, ale i rotace, 
pulzace či turbulence plynů ve hvězdách a galaxiích; tyto děje se projevují příslušným rozšířením či 
zdvojením spektrálních čar. 
Astronomické teleskopy - "stroje času" 
Vesmír je pro většinu záření dobře průzračný (aspoň v nynější etapě), takže o vzdáleném vesmíru postupně 
získáváme mnoho informací (paradoxně o něm toho víme více než o nitru naší Země). Díky známé konstantní 
rychlosti světla můžeme astronomické teleskopy považovat zároveň za jakési "stroje času" (ve smyslu Arbesova 
"Newtonova mozku"), kterými můžeme pozorovat děje ve vesmíru i před mnoha miliardami let (o možnostech 
"cestování v čase" viz odkaz "Cesty časem: fantazie nebo fyzikální realita?").

Prostor a čas 
Spolu s rozvojem poznání konkrétních zákonitostí přírody se vyvíjely i nejzákladnější fyzikální 
pojmy - prostor a čas. Všichni v prostoru a čase žijeme, takže máme určitou intuitivní představu co 
prostor a čas jsou. Avšak obecnou a přesnou definici prostoru a času nemáme, protože nám chybí 
nějaký "vyšší" nadřazený a obecnější pojem, pomocí něhož bychom ji mohli vyjádřit.  
  Otázky o podstatě prostoru, času i hmoty se pokoušeli řešit pomocí filosofických spekulací již 
antičtí řečtí myslitelé. Aristoteles ve své "Metafyzice" vyslovil názor, že hmota existovala v 
nekonečném prostoru stále (od nekonečné minulosti), přičemž "Bůh" (první hybatel) pouze do jejího 
chaotického stavu vložil pohyb a plánovitý řád - přírodní zákony. Později převládla víra ve stvoření 
světa a ve filosofii se diskutovala otázka, zda prostor a čas existoval již před aktem stvoření, nebo 
byl stvořen spolu s hmotou. Někteří filosofové zastávali názor, že bez hmoty nemohl prostor ani čas 
existovat (např. Aurelius Augustinius (354-430n.l.)). Jiní argumentovali tím, že "existence hmoty 
vůbec není nutná pro existenci prostoru a času, podobně jako existence Slunce není nutná pro 
existenci času, i když jeho pohybem čas obvykle měříme" (J.Locke, r.1690).

Antickým řekům se zdálo samozřejmé, že existuje stav absolutního klidu, kterého nabývá každé 
těleso, jež nepodléhá účinku vnějších sil. To vedlo ke koncepci "absolutního prostoru", v němž je 
možno stanovit, zda v různých časových okamžicich probíhají události v tomtéž místě (bodu) 
prostoru, a k představě "absolutního času". Galilei a Newton principem relativity a zákonem 
setrvačnosti sice koncepci absolutního prostoru částečně zbavili fyzikální půdy pod nohama, protože 
neexistuje způsob, pomocí něhož je možno absolutní klid nebo pohyb mechanicky změřit *).  
*) Přesto však i Newton uznával absolutní prostor, jak je vidět z jeho spisu "Philosophiae naturalis principia 
mathematica" z r.1678, v němž píše: "Absolutní prostor svou povahou a bez vztahu k čemukoli vnějšímu zůstává 
vždy stejný a nepohyblivý". 
  Plně zachována však zůstala koncepce absolutního času, neboli možnost absolutně určit současnost 
událostí i tehdy, když tyto události probíhají v různých místech prostoru. Absolutní čas vystupoval v 
Newtonových zákonech mechaniky, tekl stejně pro libovolně pohybující se tělesa a jeho hodnota 
mohla být určena absolutně od "okamžiku stvoření světa". "Absolutní neboli matematický čas plyne 
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rovnoměrně sám od sebe, bez jakéhokoliv vztahu k čemukoli vnějšímu" psal Newton ve svých 
"Principiích". Absolutní čas tedy ubíhá stejně rychle všude v celém vesmíru a nezávisle na věcech 
a událostech - celý vesmír by tedy měl jediný shodný "kosmický" čas. Tento univerzální absolutní 
čas, kterému vše podléhá, nelze nijak ovlivnit, ani zrychlit nebo zpomalit. Vznik, proměny i zánik 
všech věcí (včetně živých tvorů), všechny jevy a události, jsou součástí tohoto plynulého proudu 
"kosmického času"*). Tato představa přetrvávala od antiky, přes středověk až do začátku 20.století. 
*) Čas bývá často srovnáván s jednosměrným tokem řeky, kde pohyb zpět není možný.

Prostor a čas používaný v klasické mechanice má následující čtyři základní vlastnosti:

�●     a) Nezávislost na hmotě  
Prostorová měřítka a běh času nezávisí na přítomnosti a pohybu hmoty. Kdyby z vesmíru 
všechna hmota zmizela, nic by to nezměnilo na prostoru a času.

�●     b) Vzájemná nezávislost prostoru a času  
Ve všech místech prostoru teče čas stejně a ve všech časových okamžicích má prostor 
stejné "proporce".

�●     c) Nekonečnost  
Prostor se rozprostírá ve třech rozměrech do nekonečna, představuje nekonečnou "arénu" 
či "jeviště" pro pohyb hmoty. Také čas je nekonečný, ale jednorozměrný a jednosměrný.

�●     d) Eukleidovy geometrické vlastnosti  
Fyzikální prostor je z geometrického hlediska 3-rozměrný Eukleidův prostor. 
Jednorozměrný čas, tvořený nepřetržitou řadou okamžiků (sledem událostí), modelujeme jako 
přímku či časovou osu, která je jednorozměrná, nekonečná, spojitá. Každé události odpovídá 
určité místo - bod v 3-rozměrném prostoru, a určitý časový okamžik - bod na časové přímce. 
Mezi dvěma body na časové přímce je úsečka, jejíž délka odpovídá časovému intervalu mezi 
dvěma událostmi. Takováto časová úsečka znázorňuje i dobu trvání objektů. Počáteční bod 
odpovídá vzniku objektu, koncový bod znázorňuje jeho zánik. Pohyb tělesa (částice) v 
prostoru je znázorněn jeho trajektorií (dráhou) - jednorozměrnou čárou tvořenou sledem 
bodů, v nichž se těleso (resp. jeho těžiště) postupně nachází v průběhu času.

  Newtonovská představa o struktuře prostoru a času plně odpovídala zkušenosti a nijak se o ní 
nepochybovalo až do konce 19.století. Tehdy z Faradayovy-Maxwellovy elektrodynamiky 
vyplynulo, že elektromagnetické vlny se šíří rychlostí c = 300000 km/s; hned se však vynořila 
otázka: vzhledem k čemu? Zavedení éteru jako prostředí v němž se šíří elektromagnetické vlny, zde 
vlastně nahrazovalo absolutní prostor (viz též poznámku o éteru na konci §1.5). Proslulé interferenční 
pokusy Michelsona a Morleye konané v letech 1881-1887 ukázaly, že žádný éter neexistuje a že 
světlo se šíří stálou rychlostí nezávisle na pohybovém stavu zdroje nebo pozorovatele, v rozporu s 
nejzákladnějšími mechanickými představami. Nesrovnalosti mezi představami klasické mechaniky a 
elektrodynamiky vyřešil A.Einstein (1879-1955) svou speciální teorií relativity (STR), v níž 
prostor a čas již nejsou absolutní, ale jsou součástí obecnějšího prostoročasu - §1.6 "Čtyřrozměrný 
prostoročas a speciální teorie relativity".
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Pro pochopení vztahu mezi prostorem a časem na jedné straně a hmotou na straně druhé, však STR 
přinesla velmi málo. Prostoročas zůstával nadále jakýmsi "jevištěm" na němž probíhá pohyb hmoty, 
avšak jeho vlastnosti nejsou chováním hmoty nijak ovlivňovány. Vlastnosti a), c) a d) zůstaly ve 
speciální teorii relativity zachovány. Ve své obecné teorii relativity dokončené v r.1916 Einstein 
reviduje všechny základní vlastnosti prostoru a času (viz kap.2 "Obecná teorie relativity - fyzika 
gravitace"): prostoročas nejen že nemusí být Eukleidovský ani nekonečný (je Riemannovský a může 
být uzavřený), ale jeho geometrické vlastnosti jsou přímo určeny rozložením a pohybem hmoty. V 
různých místech prostoru může být jiný běh času, geometrie prostoru se může měnit s časem. 
Obecná teorie relativity zároveň znamenala zásadní obrat v názorech na podstatu gravitace - 
gravitace se stává projevem zakřivenosti prostoročasu. Při koncipování obecné teorie relativity měly na 
Einsteina značný (převážně pozitivní) vliv Machovy názory o kosmickém původu setrvačných sil (viz Dodatek A).

Hluboká revize pojmů prostoru a času provedená v Einsteinově speciální a obecné teorii relativity 
pramenila z pečlivé analýzy procesu měření ve fyzice. Definice pojmů prostoru a času a jejich 
vlastnosti musejí plynout z poznatků získaných fyzikálními měřeními. Připisují-li se prostoru a času 
vlastnosti, které neplynou nevyhnutelně z fyzikálních měření, snadno se ocitáme na zcestí 
metafyziky. Matematická teorie, která si chce činit nároky na fyzikální obsah, musí být založena na 
takových výchozích pojmech, které odrážejí přírodní realitu. Na pojmy "prostor", "čas", "hmota" si 
dlouhou dobu činila výlučné nároky filosofie (někdy se s tím setkáváme i dnes). Historie vědeckého 
poznávání však ukazuje, že filosofie sice dovede klást důležité fundamentální otázky, avšak není 
schopna je spolehlivě a s konečnou platností zodpovědět. Pomocí různých filosofických spekulací 
lze dospět i ke zcela protichůdným závěrům a thézím. Realistickou odpověď na základní filosofické 
otázky jako je podstata prostoru, času a hmoty, a snad i na problémy vztahu bytí a vědomí nebo 
hmoty a "ducha", mohou pomoci najít jen fundamentální přírodní vědy (především fyzika), které 
dialekticky slučují spekulativní a experimentální poznávací metody, teorii a praxi. A k tomu poznání 
výrazně přispělo (a přispívá) i zkoumání gravitace.

Dvojí pojetí prostoru a času 
Když to shrneme, z obecně přírodovědeckého a filosoficky-gnoseologického hlediska lze kategorie 
prostoru a času pojímat dvojím způsobem:

■     Metafyzické pojetí 
Prostor a čas jsou jakýmsi absolutním pozadím či jevištěm, na němž se odehrávají události, ale 
které těmito událostmi zůstává neovlivněno. Takovýto absolutní prostor a čas, který nemá 
počátek ani konec, je jakýmsi transcendentním prvkem reality, daným Bohem v Platónském 
pojetí.

■     Operacionalistické pojetí 
Prostor a čas jsou druhotnými pojmy odvozenými z přírodních procesů - pojmy sloužícími k 
popisu pohybů těles i průběhu všech ostatních fyzikálních procesů. Lze tudíž očekávat, že 
budou těmito procesy ovlivnitelné - prostor a čas pojímáme jako relativní. Prostotové 
vzdálenosti měříme srovnáváním s vhodnými tělesy - standardními měřítky, popř. 
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radiolokačně. Čas měříme pomocí hodin sestavených z hmoty řídící se fyzikálními zákony - 
využíváme většinou periodické pohyby jako je oběh a rotace Země, kmity kyvadla či 
pohyby elektronů a jejich přeskoky mezi hladinami v atomových obalech. "Tiky" takových 
hodin nám určují běh času. 
  Prostor a čas v tomto pojetí jsou definovány samotným způsobem svého měření, 
operacemi měření. Žádným myšleným či abstraktním představám prostoru a času mimo 
procesy, jimiž jsou měřeny, nepřikládáme reálný význam.

S prohlubováním a zpřesňováním přírodovědeckých poznatků a s jejich extenzí do mikrosvěta a 
megasvěta se koncepce absolutního prostoru a času dostávala do rozporu s výsledky pozorování a 
experimentů. Naopak operacionalistické pojetí relativního prostoru a času umožnilo pochopit a 
matematicky popsat i takové jevy, které by naší klasickou zkušeností byly nepochopitelné. V §4.3-
4.9 a §5.2-5.7 uvidíme, že zvláště v extrémních situacích kolem černých děr či počátcích vesmíru, 
kde všechny nám obvyklé představy a metody měření prostoru a času selhávají, operacionalistický 
přístup umožňuje použít nové a nezvyklé metody měření prostoru a času, přiměřené daným 
podmínkám; je to patrně jediná možnost, jak tyto exotické jevy reflektovat. 
  V dynamicky se vyvíjejícím a stále se proměňujícím vesmíru jedině "tvárný" prostor a čas, jehož 
vlastnosti se odvíjejí od probíhajících dějů, může adekvátně vystihnout strukturu a evoluci vesmíru v 
globálním měřítku i v měřítcích lokálně probíhajících procesů. 
Začátek a konec času? 
Abstraktní, matematický či absolutní čas má věčné nekonečné trvání od -Ą do +Ą. Při fyzikálním, 
operacionalistickém pojetí však má čas konečné trvání. V §5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk" 
uvidíme, že počátek vesmíru ve velkém třesku je zároveň i počátkem času. A v §5.6 "Budoucnost vesmíru. 
Šipka času" bude ukázáno, že budoucí evoluce vesmíru povede k faktickému konci času - buď ve velkém krachu, 
nebo v tepelné smrti vesmíru...  
Vedle tohoto "globálního" konce času existují v obecné teorii relativity i situace, kdy nastává "lokální" konec času - 
jen pro určité pozorovatele či světočáry. V §3.4 "Schwarzschildova geometrie" a v §4.9 bude ukázáno, že 
pozorovatel, který projde horizontem událostí černí díry, za konečný interval svého vlastního času dospěje do 
singularity, která představuje jakýsi "lokální konec času". 
Kvantové "atomy" prostoru a času? 
Obecně je prostor a čas považován za spojité kontinuum. V §B.4 "Kvantová geometrodynamika" bude však 
ukázáno, že kvantový přístup ke gravitaci a prostoročasu vede k představě kvantových fluktuací prostoročasu. 
Efektivně tak vznikají nejmenší, elementární, prostorové buňky o rozměru Planckovy délky ~10-33cm a nejmenší 
smysluplné časové intervaly o trvání Planckova času ~10-43sec. Z kvantového hlediska je tedy klasická představa 
plynulého toku času nahrazena představou skákajících diskrétních mini-intervalů, tak trochu připomínající 
přesypávání zrníček písku v přesýpacích hodinách.

Žijeme v zakřiveném prostoročase vyvíjejícího se vesmíru 
Vytvořením obecné teorie relativity (OTR) a experimentálním potvrzením jejích základních 
předpovědí (především odklonu světelných paprsků v gravitačním poli Slunce změřeného v r.1919 
expedicí sledující zatmění Slunce) byli lidé postaveni před skutečnost, že žijí v zakřiveném 
prostoročase. Praktický význam obecné teorie relativity však ještě dlouho po jejím vytvoření nebyl 
doceňován, protože se myslelo, že gravitační pole v přírodě nikdy nemohou být tak silná, aby se 
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výrazněji projevovaly specifické relativistické efekty a odchylky od Newtonovské teorie. Daleko 
větší zájem budila kvantová fyzika, která slavila bezprostřední úspěchy při objasňování zákonitostí 
mikrosvěta a struktury hmoty.

První úspěch obecné teorie relativity se dostavil ve 20.letech v kosmologii (kap.5 "Relativistická 
kosmologie"). A.Fridman zjistil, že Einsteinovy gravitační rovnice umožňují řešení popisující 
prostorově homogenní a uzavřený vesmír, který se s časem rozšiřuje, což plně souhlasilo s objevem 
E.Hubbla, že vlnová délka světla od vzdálených galaxií je systematicky posunuta k červené barvě 
tím více, čím je galaxie vzdálenější.

První náznak toho, že ve vesmíru mohou existovat kompaktní tělesa se silnými gravitačními poli, se 
objevil ve 30.letech. Tehdy Chandrasekhar a Landau ukázali s použitím Newtonovy teorie gravitace, 
že pro hvězdy musí existovat určitá maximální hmotnost, má-li být na konci jejich vývoje dosaženo 
nějakého rovnovážného stavu. Oppenheimer a Snyder pak zakrátko (v r.1939) použili dříve 
nalezeného Schwarzschildova přesného řešení Einsteinových rovnic a dospěli k závěru, že 
dostatečně hmotný objekt bude pod vlivem vlastní gravitace neomezeně kolabovat. Tyto vývody 
však ve své době nevzbudily širší zájem.

Mocným stimulem k rozvoji obecné teorie relativity a zájmu o ni se staly na přelomu 50. a 60.let 
významné astronomické objevy. Především to byl objev pulsarů (viz §4.2 "Konečné fáze hvězdné 
evoluce. Gravitační kolaps") a hlavně kvasarů (viz §4.8 "Astrofyzikální význam černých děr"), u nichž se 
daly předpokládat velké koncentrace hmoty a silná gravitační pole. Dále, Fridmanovské 
kosmologické modely byly rozhodujícím způsobem podpořeny objevem mikrovlnného záření 
tepelného spektra odpovídajícího teplotě 2,7°K, které bylo interpretováno jako pozůstatek po velmi 
horké a husté fázi vývoje vesmíru - reliktní záření. V této době byla již rovněž poměrně dobře 
rozpracována astrofyzika evoluce hvězd, která ukázala, že v závěrečné fázi svého vývoje mohou 
hvězdy prodělat gravitační kolaps, který pro dostatečně hmotné hvězdy může být plně 
relativistický. Měly by tak vznikat neobyčejně podivuhodné kompaktní objekty nazvané kolapsary 
nebo černé díry. V 60. a 70. letech se tak vyvinula významná disciplina obecné teorie relativity a 
relativistické astrofyziky - fyzika černých děr (kapitola 4 "Černé díry").

Rozvoj elektroniky, měřící a experimentální techniky umožnil znovu a na podstatně přesnější úrovni 
navázat kontakt obecné teorie relativity s experimenty a astronomickými pozorováními. V r.1960 
Pound a Rebka pomocí Mösbauerova jevu přesně prokázali gravitační rudý posuv (viz §2.4 "Fyzikální 
zákony v zakřiveném prostoročase", pasáž "Gravitační frekvenční posun"). Provádějí nebo se plánují 
přesná měření subtilních relativistických efektů na pohybu planet i umělých družic ve sluneční 
soustavě. S pomocí citlivých experimentálních a elektronických metod byl znovu a s vysokou 
přesností opakován Ëtvösův pokus, prokazující ekvivalenci setrvačné a tíhové hmotnosti. Další 
zajímavou oblastí gravitační fyziky je studium vlastností gravitačních vln a pokusy o jejich 
experimentální potvrzení (§2.7 "Gravitační vlny"). Na řadě míst této knihy jsou příslušné 
teoretické koncepce a poznatky doplněny stručným popisem jejich příp. experimentálního 
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ověření. Systematický přehled experimentů v oblasti teorie relativity a gravitace je v §2.10 
"Experimentální ověřování teorie relativity a gravitace", kde jsou odkazy na příslušné 
pasáže v jednotlivých kapitolách, v nichž jsou dané experimenty rozebírány.

Cesta poznávání gravitace je neobyčejně zajímavá. Ukazuje se být klíčem k pochopení vlastností 
prostoru, času, hmoty a jejího pohybu, klíčem k tajemství stavby vesmíru.

Gravitace - "Předmluva"  1.2. Newtonův gravitační zákon

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

ANTROPICKÝ PRINCIP 
aneb 

KOSMICKÝ BŮH
Záhada vzniku či stvoření Vesmíru

Prostor-čas-hmota-vesmír-člověk

Inteligentní život 
- dílo Boha nebo přírodních zákonů?

Přednáší fyzik RNDr. Vojtěch Ullmann

Populárně-vědecká přednáška s obrázky o podstatě světa a o filosofických 
otázkách současné astrofyziky a kosmologie je určena přemýšlivým lidem 

nejrůznějších profesí, věku a názorů. 

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Vojtěch Ullmann , Ostrava

1. Ú v o d 
Přemýšliví lidé se odedávna zajímají nejen o problémy každodenního života a lokální projevy přírody, ale 
kladou si - aspoň někdy - i "věčné" otázky globálního, ba eschatologického charakteru. Některé z nich se 
týkají vesmíru:
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Jakou má vesmír velikost, tvar a strukturu? Je konečný nebo nekonečný? 
Jak se vyvíjí? 

Je zde vesmír od věčnosti do věčnosti, nebo kdysi vznikl - a zase zanikne?  
Co je podstatou vesmíru? Vznikl vesmír spontánně, nebo byl stvořen 

Bohem?  
Existují i jiné vesmíry?

Na to navazuje další skupina otázek o vztahu života a vesmíru:

Je vznik života jevem zákonitým nebo náhodným? Vznikl život i jinde ve 
vesmíru? Existují mimozemské civilizace? 

Jaké je naše místo ve vesmíru? - jsme jen bezvýznamnou lokální fluktuací 
entropie, nebo je vesmír sestaven pro nás?  

Existuje Bůh? - a pokud ano, kde a jak ho hledat?

V naší přednášce se pokusíme z fyzikálního hlediska zamyslet nad některými z těchto otázek, jakož i 
nad filosofickými aspekty současné astrofyziky a kosmologie.

2. Vesmír a kosmologie 
První skupinou otázek zmíněných v "Úvodu", tj. globální stavbou a vývojem vesmíru jako celku, se zabývá 
kosmologie. Kosmologii lze považovat za interdisciplinární obor na pomezí astronomie, fyziky a 
filosofie. 
Ve starověku a středověku stála kosmologie na mystických základech. Vzhledem k nedostatku znalostí 
o přírodě a vesmíru ji tvořily naivní pozemské představy, mající málo společného se skutečností. 
Charakteristickým rysem tehdejší přírodovědy byla propast oddělující zákony pozemské přírody od 
"nebeských" zákonů vesmíru. Teprve bádání Galileiho, Koperníka, Keplera a hlavně Newtona překlenuly 
tuto nesmyslnou propast a naznačily, že ve světě patrně platí univerzální fyzikální zákony, kterými se 
řídí jak pozemská příroda, tak vesmírná tělesa.

Klasický "návod" jak pochopit vesmír lze tedy zhruba popsat následujícím schématem:

■     1. V laboratořích provádíme fyzikální experimenty.
■     2. Analýzou a zobecněním výsledků těchto pokusů formulujeme fyzikální zákony.
■     3. Fyzikální zákony použijeme k vysvětlení jevů pozorovaných ve vesmíru - to je úkolem 

astrofyziky.
■     4. Zákony fyziky a astrofyziky extrapolujeme na celý vesmír ve snaze pochopit jeho globální stavbu 

a evoluci - to je náplň kosmologie.

Aby vůbec byla šance aspoň rámcově popsat tak složitý (vlastně nejsložitější) objekt jako je vesmír, 
musíme se nutně uchýlit k dalekosáhlým zjednodušením a idealizacím, které abstrahují od lokálních 
struktur a zvláštností, avšak zachovávají důležité globální rysy vesmíru: vytváříme kosmologické 
modely.  
Nejjednodušší modely jsou založeny na mechanických představách a Newtonových zákonech dynamiky a gravitace, ty 
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složitější zahrnují efekty obecné teorie relativity. Často se znázorňují pomocí našemu zraku přístupným obrázkům 
jednorozměrným či dvourozměrným (např. povrch nafukujícího se balónku).

Kromě těchto obecných principů vychází současná kosmologie ze dvou důležitých faktů:

�●     1. Základní silou působící ve vesmíru je gravitace.
�●     2. Moderní fyzikou gravitace je Einsteinova obecná teorie relativity.

Sloučením obecné teorie relativity a kosmologie tak vzniká relativistická kosmologie. V přednášce 
budou stručně nastíněny základní principy relativistické kosmologie a vlastnosti některých 
kosmologických modelů *). Nejdůležitějším z nich je Fridmanův model, který spolu s Hubbleovým 
zákonem červeného posuvu spekter vzdálených galaxií vede k závěru, že vesmír jako celek se rozpíná. 
*) Fyzikální aspekty relativistické kosmologie jsou podrobněji rozebírány v kapitole 5 "Relativistická kosmologie" knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Jak vznikl vesmír? 
Relativistická kosmologie v koprodukci s dalšími fyzikálními obory (jako je atomová a jaderná fyzika, 
termodynamika, hydrodynamika, fyzika elementárních částic) dospěla k tzv. standardnímu 
kosmologickému modelu vzniku a vývoje vesmíru. Podle tohoto modelu se vesmír zrodil zhruba před 
13-15 miliardami let ve velmi žhavém a hustém stavu, při tzv. velkém třesku. Od té doby se vesmír 
rozpíná a chladne. Historie expandujícího vesmíru se obvykle rozděluje na 4 význačné etapy: hadronová 
éra, leptonová éra, éra záření a éra látky *); v přednášce budou tato období stručně charakterizována 
*). 
*) Podrobněji viz §5.4 "Standardní kosmologický model. Velký třesk" v téže monografii "Gravitace, černé díry ...".

Scénář standartního kosmologického modelu poměrně přesvědčivě vysvětluje stavbu a vývoj vesmíru a 
je nyní téměř všeobecně přijat. Přesto zde však existují některé problémy a sporné otázky. První je 
problém počáteční singularity a tím konečnosti vesmíru v čase - otázka vzniku či stvoření vesmíru ("co 
bylo, když ještě nic nebylo?"). V této souvislosti poznamenejme, že představa oscilujícího vesmíru, 
často uváděná v populárních (někdy i v odborných) publikacích, je paradigma; není v souladu s 
termodynamikou ani s obecnou teorií relativity: pokud je Fridmanovský vesmír uzavřený, je 
jednocyklový! Dále je to problém globální homogenity a izotropie vesmíru, který naráží na existenci 
horizontu událostí ve Fridmanově kosmologickém modelu: vzdálené (protilehlé) oblasti raného vesmíru 
se od sebe rozletí příliš rychle, než aby se stačily "dohodnout" že se mají uspořádat tak, aby vesmír 
později vykazoval tak dokonalou homogenitu a izotropii, jakou pozorujeme. Dalším globálním 
problémem je záhada tzv. rovinnosti raného vesmíru: proč byla počáteční rychlost expanze vesmíru s 
nesmírnou přesností "naladěna" na únikovou rychlost (neboli hustota hmoty velmi raného vesmíru byla 
naprosto přesně rovna kritické hustotě)?

Na zmíněné otázky je standardní kosmologický model schopen odpovědět pouze výmluvou, že 
počáteční podmínky při velkém třesku byly - náhodou či Božím přičiněním? - právě takové, že vesmír 
má nyní takovou strukturu, jakou pozorujeme. Otázky vzniku vesmíru a původu jeho vlastností byly často 
odkazovány do oblasti metafyziky a teologie. 
Ve standartním modelu jsou i další "drobnější" problémy, např. problém reliktových magnetických 
monopólů a dalších exotických částic (které by v nepřípustném množství měly ve vesmíru přetrvávat z 
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období velkého třesku), problém spektra zárodečných nehomogenit atd.

Je tomu nedávno, co fyzikové zabývající se kvantovou mikrofyzikou velmi raného vesmíru našli elegantní 
možnost řešení problémů standardní kosmologie. Tento nový rozvoj kosmologie velmi raného vesmíru 
začal v r.1981, kdy americký fyzik A.Guth na základě analýzy fázových přechodů v grandunifikačních 
teoriích vyslovil hypotézu tzv. inflační expanze vesmíru, podle níž se vesmír v nejranějších stádiích své 
evoluce po kratičkou dobu rozpínal s exponenciálně narůstající rychlostí. Po skončení procesů 
fázového přechodu se pak vesmír začal rozšiřovat podle Fridmanova zákona, jak jej známe dnes. Tuto 
hypotézu zakrátko rozpracovali další astrofyzikové (např. Linde, Steinhadt, Albrecht, Hawking), kteří 
navrhli několik variant scénářů inflační expanze vesmíru (neoinflační modely, chaotická inflace) - viz §5.5 
"Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Grafické znázornění expanze vesmíru podle 
inflačního modelu ve srovnání se 
standardním modelem.

Představa inflační expanze velmi raného vesmíru řeší přirozeným způsobem většinu problémů 
standardního modelu. Celý náš pozorovatelný vesmír (metagalaxie) totiž vznikl inflační expanzí jediné 
velmi malé (a tudíž příčinně souvislé) prostorové oblasti předinflačního období. Takto vzniklá oblast 
vesmíru bude automaticky homogenní a izotropní, bude prakticky rovinná a výskyt případných 
exotických částic z předinflačního období se zředí na prakticky nulovou hustotu.
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Znázornění velikosti vesmíru pro různé modely 
expanze.

a) Standardní model

b) Model s prostou inflací

c)  
Model chaotické inflace - pozorovatelná část 
našeho vesmíru by zde byla jen nepatrnou 
částečkou jedné z mnoha metagalaxií

Koncepce inflačního vesmíru vede k podstatným změnám v našich představách o vzniku a globální 
struktuře vesmíru. Především, vesmír je patrně mnohem větší, než se předpokládalo: žijeme uvnitř 
metagalaxie, která je jen zcela nepatrnou částí celku vzniklého inflační (a posléze Fridmanovskou) 
expanzí. Dále, fázové přechody unitárního pole doprovázené inflační expanzí mohly vzniknout 
spontánně v řadě míst velmi raného vesmíru. Celý Vesmír by potom sestával z mnoha samostatných 
"minivesmírů" (metagalaxií) s různými vlastnostmi.

Ještě dále v tomto směru jdou některé koncepce kvantové kosmologie: podle nich mohou všude a 
neustále spontánně vznikat "nové vesmíry" z dostatečně silných kvantových fluktuací polí ve vakuu, 
které podlehnou inflační expanzi. Podle kvantové teorie (v souvislosti s Heisenbergovými relacemi 
neurčitosti) je totiž vakuum v mikroměřítcích zaplněno chaotickými kvantovými fluktuacemi polí i 
metriky prostoročasu o nejrůznějších amplitudách a rozsazích. V oblasti Planckových délek (10-33cm) jsou 
fluktuace již tak silné, že fluktuuje i topologie prostoročasu ("pěnovitá" struktura vakua). Naprostá většina 
kvantových fluktuací vzápětí (během Planckova času) zaniká. Existuje však určitá pravděpodobnost 
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vzniku dostatečně intenzívní a přitom dostatečně rozsáhlé fluktuace, u níž je hustota energie 
uvažovaného (většinou skalárního) pole konstantní v oblasti o velikosti přesahující kauzální (de Sitterův) 
horizont, daný hustotou energie tohoto pole. Za této situace potom podle Einsteinových-Fridmanových 
rovnic bude měřítkový faktor růst podle exponenciálního zákona - dojde k inflační expanzi této oblasti.  
Tímto způsobem by tedy mohly všude a neustále vznikat "minivesmíry" a občas inflační expanzí i 
skutečné "vesmíry". Tyto vesmíry budou mít nejrůznější vlastnosti včetně různého počtu rozměrů 
(dimenze) prostoročasu. Dynamika chování polí během inflace a při fázovém přechodu, spolu s počtem 
dimenzí v nichž proběhla inflace a počtem dimenzí které zůstaly zkompaktifikované, určuje v každém 
takovém vesmíru strukruru prostoročasu, vlastnosti fyzikálních interakcí a elementárních částic. 
Celý Vesmír se tak jeví jako kypící "pěna" rozpínajících se "bublin" - samostatných vesmírů, z nichž 
každý se řídí svými vlastními zákony fyziky. Náš celý viditelný vesmír je jen malou oblastí v jedné z 
těchto bublin. Jinak jen velmi málo bublin má fyzikální a geometrické vlastnosti vhodné pro vytvoření 
složitějších struktur - galaxií, hvězd, planet a nakonec života. 
Mechanismus inflační expanze a její vliv na globální strukturu vesmíru je v přednášce stručně vysvětlen a 
názorně ilustrován na obrázcích - fyzikální podrobnosti viz opět §5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír" 
monografie "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

3. Koncepce mnoha vesmírů 
S představou více vesmírů se v astrofyzice a kosmologii setkáváme v zásadě ve třech souvislostech:

a) Everetova-Wheelerova interpretace kvantových zákonitostí 
Existuje nekonečně mnoho vesmírů v konfiguračním prostoru kvantové mechaniky. Při každé interakci 
se realizuje nejen výsledný stav v našem vesmíru, ale i všechny ostatní možné stavy v jednotlivých 
vesmírech - realizují se všechny "promarněné šance" z našeho vesmíru.

b) Černé díry - geometricko-topologické vlastnosti prostoročasu 
Rotující nebo elektricky nabité černé díry mají složitou geometrickou a topologickou strukturu 
prostoročasu - mohou být mosty (tunely) do jiných vesmírů. Podrobnější rozbor však ukazuje, že tato 
možnost je jen teoretická. Cauchyovy horizonty uvnitř černých děr (umožňující proniknutí do kauzálně 
oddělené oblasti prostoročasu - jiného vesmíru) jsou nestabilní vůči perturbacím polí vně černé díry i 
vůči kvantovým fluktuacím, takže se ve skutečnosti nerealizují. Podrobnější rozbor viz §3.5 a 4.4. knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu", zvláště pak pasáž "Černé díry - mosty do jiných vesmírů?".

c) Kosmologické aplikace unitárních teorií 
Kvantové fluktuace polí Ţ inflační expanze Ţ spontánní vznik více vesmírů.

http://astronuklfyzika.cz/AntropPrincip.htm (6 of 37) [15.10.2008 12:14:08]

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace5-5.htm
http://astronuklfyzika.cz/Gravitace4-4.htm#MostyVesmiru


hůUllmann V.: Antropický princip aneb kosmický B

Z kvantové pěny fluktujících polí se 
může spontánně rodit velké množství 
vesmírů

Různé významy pojmu "vesmír" 
Je třeba upozornit na terminologické a filosoficko-metodologické problémy koncepce více vesmírů. Pojem "vesmír" se 
totiž užívá v několika významech, z nichž základní jsou tyto tři:

�●     Univerzalistický - "všechno, co jest" - všechno, co "fyzicky" kdykoliv a kdekoliv existuje.
�●     Kauzální - zahrnuje všechno, co s naší oblastí interagovalo v minulosti, interaguje nyní, nebo kdykoli v budoucnu 

bude interagovat.
�●     Metagalaxie - systém kauzálně interagujících objektů, který je od jiných systémů buď izolován (kauzálně), nebo 

oddělen tak velkými vzdálenostmi, že interakce po dobu trvání struktury systému prakticky nenastává.

4. Antropický princip a život ve vesmíru 
Jedna ze základních otázek kosmologie zní: Proč je vesmír sestaven právě tak (specificky) a ne jinak? 
Fyzikální zákony by přece připouštěly existenci vesmíru i se zcela jinými vlastnostmi! Ukazuje se, že i fakt 
naší lidské existence umožňuje podívat se na tuto otázku, jakož i na otázku místa člověka ve vesmíru, 
z poněkud neobvyklého úhlu. Jaké zákonitosti a jevy vůbec umožnily, že zde na Zemi (a možná i v 
mnohých biosférách jinde ve vesmíru) se vyvinuli tvorové schopní zamýšlet se nad svým původem? 
Tento přístup se označuje souhrnným názvem antropický princip *).
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Aby mohl vzniknout a rozvíjet se život, 
rychlost expanze vesmíru musí ležet v úzkém 
"dovoleném rozmezí" kolem kritické 
(únikové) rychlosti. Kdyby rychlost expanze 
byla podstatně menší než kritická, rozpínání 
vesmíru by se záhy zastavilo a přešlo ve 
smršťování, takže by zde nebylo dost času 
pro vznik a rozvoj života. Kdyby se vesmír 
naopak rozpínal rychlostí podstatně vyšší 
než úniková, hmota by se příliš rychle 
rozředila a rozptýlila natolik, že by nemohly 
vzniknout gravitačně vázané struktury jako 
jsou galaxie a hvězdy, které jsou potřebné 
pro vznik složitějších prvků a posléze života.

*) Počátky antropického principu byly předznamenány úvahami o podivuhodných vztazích a poměrech mezi "velkými 
čísly" charakterizujícími fyzikální konstanty vesmíru a mikrosvěta (např. poměr velikosti vesmíru a atomového jádra, či 
poměr vazbových konstant jednotlivých druhů interakcí), na které již v 30.letech upozornil Dirac. Zda určité nápadné 
koincidence v těchto číslech (lišících se desítkami řádů) jsou náhodné, nebo mají nějaký hlubší význam? V 60. a 70.letech 
někteří odborníci v astrofyzice a kosmologii (především pak Dicke, Carter, Hawking, Collins, Wheeler a další) poukázali na 
to, že ze samotného faktu naší lidské existence plynou některá důležitá omezení na počáteční podmínky a průběh 
evoluce vesmíru (viz obrázek), jakož i na hodnoty "konstant" a parametrů ve fyzikálních zákonech. Samotný název 
antropický princip poprve použil v r.1968 B.Carter.

Hvězdy, planety, život 
Tak složitý fenomén, jakým je život, se ve vesmíru sotva může vyvinout v nějakém libovolném prázdném místě v 
prostoru. Přinejmenším musí být přítomen zdroj energie a vhodný materiální nosič života. Zdroji zářivé energie ve 
vesmíru jsou hvězdy a vhodnými materiálními nosiči, schopnými zajistit dlouhodobě stabilní podmínky pro časově 
náročný proces vzniku a evoluce života, jsou planety obíhající kolem hvězd.  
Jedno takové místo, kde se vyvinul život, důvěrně známe. Je jím systém: [hvězda = Slunce] + [planeta = Země]. Na naší 
Sluneční soustavě však není nic vyjímečného, co by nemohlo vzniknout i jinde ve vesmíru. Hvězd podobných Slunci je jen 
v Mléčné dráze miliardy, planetární soustavy kolem hvězd jsou přirozeným důsledkem jejich formování z rotující 
zárodečné mlhoviny.  
Planety mimo sluneční soustavu astronomové nazývají extrasolární či zkráceně exoplanety. Na přímé pozorování planet kolem 
vzdálených hvězd zatím výkonnost současných dalekohledů nestačí. Existují však nepřímé metody detekce exoplanet (viz §4.1 
"Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). Kolem některých hvězd byly již 
prokázány planetární soustavy, zatím jsme však schopni pozorovat pouze velké planety, větší než Jupiter.  
Avšak k tomu, aby se na nějaké planetě obíhající kolem určité hvězdy mohl vyvinout život, musí hvězda a příslušná 
planeta mít některé specifické vlastnosti:

�●     Hmotnost hvězdy 
Příslušná hvězda musí mít přiměřenou hmotnost (v rozmezí cca 0,6÷10M¤). Nesmí být příliš hmotná, neboť 

hmotné hvězdy vypotřebují své základní palivo, vodík, příliš rychle, než aby se stačil na některé planetě 
vyvinout život. Nesmí mít ani příliš malou hmotnost, neboť by se nezapálila nejdůležitější termonukleární 
reakce H→He (taková pseudohvězda se označuje jako hnědý trpaslík) a nebylo by dostatek energie k procesům 
vzniku života na příp. planetách. I normálně fungující hvězdy s hmotností menší než si 60% hmotnosti Slunce 
mají tak nízký zářivý výkon, že příslušná ekosféra (viz níže) by byla tak blízko a zaujímala by tak úzké rozmezí, že 
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pravděpodobnost výskytu vhodné planety by zde byla velmi malá.
�●     Stabilní svítivost hvězdy 

Hvězda musí mít dostatečně dlouhou dobu (min. 109let) téměř konstantní svítivost. Nesmí být proměnná, 
neboť velké výkyvy teploty na okolních planetách by neumožnily vznik a udržení stabilního života. Tato 
vlastnost úzce souvisí s výše uvedenou hmotností hvězdy.

�●     Oběžná dráha planety 
Planeta umožňující život musí obíhat ve vhodné vzdálenosti od své hvězdy. Na blízkých planetách je příliš 
vysoká teplota, neumožňující vznik a trvání žádných složitých sloučenin. Na vzdálených planetách je zase 
teplota příliš nízká, takže složité biogenní reakce neprobíhají. Jen v úzkém intervalu vzdáleností - v tzv. 
planetární ekosféře jsou vhodné teplotní podmínky (ve sluneční soustavě se hranice ekosféry odhadují v 
rozmezí cca 140-170 milionů km od Slunce, tj. o šířce cca 20%). Oběžná dráha by měla být blízká kruhové, 
neboť silně excentrická dráha by vedla k velkým teplotním výkyvům, nepříznivým pro vznik a vývoj života.

�●     Hmotnost planety 
Příliš lehké planety svou gravitací neudrží atmosféru. U příliš hmotných planet rozsáhlá atmosféra vzbuzuje 
příliš vysoký tlak, neumožňující dostatečnou pohyblivost reagencií.

�●     Biogenní prvky 
Život může být jen tam, kde jsou biogenní prvky - vodík, uhlík, kyslík, dusík, síra, vápník, fosfor atd. Musí se 
tedy jednat o planety kolem hvězd 2. či další generace. Na planetách kolem nejstarších hvězd 1.generace, 
složených jen z vodíku a hélia, život vzniknout nemůže - alespoň ne v nám známých formách založených na 
organických sloučeninách uhlíku*), především na jejich makromolekulárních strukturách. 
*) Uhlík má totiž ze všech prvků nejbohatší možnosti snadných a stabilních vazeb s dalšími lehkými prvky (H, O, N, P, ...), 
včetně možnosti tvorby řetězců a cyklů až do makromolekulární úrovně. K otázce možnosti života založeného na 
křemíku (místo na uhlíku) jsou chemikové a biochemikové značně skeptičtí. Křemík neposkytuje zdaleka tak různorodé 
možnosti snadných vazeb s dalšími lehkými prvky, jako uhlík. Ve vesmíru nebylo pozorováno významnější množství 
složitějších sloučenin křemíku, zatímco poměrně složitých sloučenin uhlíku (např. alkoholy, aminokyseliny, polycyklické 
uhlovodíky, ...) bylo pozorováno velké množství. Zajímavou alternativou by ale mohla být možnost vzniku a evoluce 
čistě elektrického zpracování informačních signálů na anorganické bázi...

I při těchto značně specifických požadavcích existují i v naší Galaxii pravděpodobně miliony hvězd vhodných vlastností, 
kolem nichž obíhají ve vhodných vzdálenostech planety požadovaných velikostí. A jestliže život vznikl před cca 4 
miliardami let z neživé hmoty na nepatrném kosmickém "prášku", kterou naše Země z vesmírného měřítka je, není žádný 
důvod, proč by nemohl vzniknout i jinde ve vesmíru, byť v jiném čase a v jiné formě. Vždyť přírodní zákony, jimiž se 
hmota řídí, jsou všude ve vesmíru stejné. Můžeme se tedy domnívat, že život je snad na mnoha místech ve vzdáleném 
vesmíru..?.. To zatím nikdo neví ...

Jak vznikl život ? 
Co se týče vlastního "mechanismu" vzniku života jako takového, není dosud do všech detailů vysvětlen, částečně je 
stále zahalen tajemstvím. Diskutují se tři základní hypotézy (z nichž ta první má již charakter teorie) :

1. Abiogeneze - evoluce 
Z obecně přírodovědeckého hlediska se jako nejvěrohodnější jeví evoluční teorie samovolného vzniku života z 
neživé hmoty chemickými pochody zde na Zemi, zvaná abiogeneze (základy této teorie položil ve 30.letech A.I.Oparin, 
dále ji rozvíjeli jeho následovníci - J.Holdein, S.Miller, L.Orgel, S.Fox, S.Altman, T.Cech a další). V evoluční abiogenezi je zatím 
řada nevyjasněných otázek. Podle některých biologů se tato teorie potýká m.j. s problémem velmi malé 
pravděpodobnosti takového procesu, než aby na to bylo dostatek času od vzniku a vychladnutí Země (prvotní život 
se na Zemi objevil poměrně záhy, před cca 3,5 miliardami let); vzniku první buňky musela předcházet složitá a 
časově náročná "biokosmická příprava".  
Takovouto extrémně malou pravděpodobnost bychom mohli očekávat tehdy, když by prvotní buňky vznikaly čistě 
náhodnými chemickými kombinacemi molekul. Ve skutečnosti však při tomto procesu pravděpodobně působily určité 
usměrňující výběrové efekty, které umožnily evoluci složitějších molekul. Tyto usměrňující výběrové efekty mohou 
být způsobeny jednak určitými autokatalytickými vlastnostmi polymerních řetězců makromolekul, jednak mohou 
souviset s termodynamicky nerovnovážnými procesy ve složitých reakčních směsích. Z termodynamického hlediska 
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jsou takové jevy předmětem studia tzv. synergetiky, které se věnoval zvláště I.Prigogin (viz níže §6 "Fyzika a Bůh").

Základní faktorem, umožňujícím vznik života zde na Zemi a stimulující jeho evoluci a rozmanitost, je přítomnost 
dostatečného množství vody v kapalném skupenství. Právě voda je základním rozpouštědlem pro složité uhlíkaté 
sloučeniny, které zde mohou chemicky reagovat a vytvářet další složitější organické látky. 
Prvotní formy života, jednobuněčné mikroorganismy, v průběhu miliard let postupně svým metabolismem přeměnily 
metan a oxid uhličitý a obohatily atmosféru kyslíkem. Zhruba před 600 miliony let se jednobuněčné mikroorganismy 
začaly sdružovat a vytvářet první mnohobuněčné organismy. To umožňovalo daleko větší diverzifikaci života a urychlení 
průběhu evoluce.

2. Panspermie - vesmírný původ života 
Problém "nedostatku času" potřebného pro vznik života zde na Zemi částečně obchází (odsouvá do minulosti) 
hypotéza zvaná panspermie (tento název zavedl již v r.1901 švédský chemik S.Arrhenius, v souvislosti s poněkud jinými 
úvahami, než zde diskutujeme). Podle ní prvotní život vznikl během dřívějších mnoha miliard let někde jinde ve 
vzdáleném vesmíru ve vhodné planetární soustavě, načež jeho zárodky (spory - panspermie) se dostanou do 
kosmického prostoru, šíří se vesmírem a jakmile se dostanou na planetu s příznivými podmínkami, rozmnoží se tam 
("kolonizují" planetu) a vyvíjejí se příp. i do vyšších forem života. Takto se před cca 4 miliardami let mohly 
panspermie s dopady meteoritů dostat na Zemi.  
I představa panspermie má některá závažná úskalí. Není např. jasné, jak by mohly zárodky života přežít při své 
dlouhé cestě mezihvězdným prostorem ozáření tvrdým kosmickým zářením (mohly by snad být chráněny uvnitř 
těles velikosti meteoritů, asteroidů či komet..?..; taková tělesa se však pohybují poměrně pomalu na to, aby v 
rozumném čase překonala mezihvězdné vzdálenosti). Dále, stáří sluneční soustavy je jen asi třikrát menší než celého 
vesmíru. "Časový náskok" není tedy zase tak velký, aby to vedlo k významně zvýšené pravděpodobnosti, že vznik 
života se podařil jinde mnohem dříve. 
Pokud by se ale představa panspermie potvrdila, pak v kombinaci s možnou abiogenezí by to mohlo znamenat, že 
život může být ve vesmíru mnohem rozšířenější, než se dosud předpokládalo..?..

3. Stvoření - kreacionismus 
Kreacionistická představa, podle níž byl život stvořen vyšší nekonečně inteligentní bytostí, Bohem, je nejstarší a v 
předvědeckém období byla vlastně představou jedinou. I nyní ještě bývá občas prezentována, avšak pro její 
metafyzickou povahu a absenci snahy o jakékoli skutečné vysvětlení ji nebudeme v dalším uvažovat. 
Kreacionismus má většinou dogmaticko-náboženský podtext: že život a člověk byly stvořeny Bohem přímo tak, jak 
jsou. Dogmaticky orientovaní teologové a církevní představitelé (jakož i mnozí věřící) vidí v evoluční teorii přímé 
ohrožení víry ve stvoření života a člověka Bohem a proto propagují kreacionistické představy. Osvícenější 
teologové zde však tak ostrý rozpor nevidí, otázku nechávají v kompetentních rukách přírodovědců (biologů, 
chemiků, fyziků, paleontologů) a v případě potvrzení a ověření evoluční teorie jsou ochotni uznat evoluci jako 
"metodu Božího tvoření života", plně slučitelnou s pokročilejším chápáním náboženských textů. 
Občas se vyskytující název (slovní spojení) "vědecký kreacionismus" či "kreacionistická věda" je protimluv, spojení dvou 
protichůdných termínů. Základní zásadou přírodovědy je vysvětlit přírodu a vesmír pomocí pozorovatelných nebo 
testovatelných základních mechanismů. Zastánci kreacionismu žádné skutečné vysvětlení nepodávají, vše odkazují do 
transcencentna. Skutečné snahy o vysvětlení se snaží napadat a zpochybňovat, absolutizují slabá místa a dosud nevysvětlené 
detaily. Nepoužívají vědeckou metodu, z vědy si pouze "vypůjčují" odborné termíny a koncepce, které vytrhávají z kontextu a 
účelově s nimi manipulují za účelem zpochybnění evoluční teorie.

Inteligentní život ve vesmíru? 
Kolem řady hvězd obíhají planety s vhodnými podmínkami pro život, které jsou ještě o miliony i miliardy let starší starší 
než je Země. Není proto vyloučeno, že tam případný život v průběhu evoluce rovněž dospěl do vyšších forem a vyvinuli 
se inteligentní tvorové, kteří by mohli vytvořit příslušná společenství - mimozemské civilizace. Objevit takovéto 
hypotetické mimozemské civilizace (a příp. s nimi navázat nějakou komunikaci) je mimořádně obtížné. První zásadní 
překážkou je zde obrovská prostoro-časová bariéra:  
1. Mezihvězdné vzdálenosti k potenciálně možným místům mimozemských civilizací i elektromagnetický signál 
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překonává mnoho desítek let i mnoho desítek či stovek tisíc let! Časová retardace komunikace může být srovnatelná se 
samotnou dobou existence jednotlivých civilizací. 
2. Obrovská časová měřítka evoluce hvězd způsobují, že případné civilizace v jednotlivých systémech se mohou 
"časově minout" i mnoha miliony let. 
Jediným známým způsobem dálkové komunikace jsou elektromagnetické vlny - rádiové signály o vhodných frekvencích 
či vlnových délkách (takovou vhodnou vlnovou délkou je cca 18-21cm - záření vodíku a OH), které dobře pronikají 
vesmírem i atmosférou a jsou zachytitelné velkými radioteleskopickými anténami. Od 60.let běží některé projekty (SETI-
Search for Extraterrestial Intelligence, FÉNIX, SERENGI) snažící se detekovat takové rádiové signály z vesmíru, které by se 
nedaly vysvětlit přírodními astrofyzikálními zdroji, ale byly by "umělého původu" - pocházely od případné mimozemské 
civilizace. Zatím bezvýsledně... A též pokusy aktivně vysílat rádiové signály (či dokonce poselství na materiálních nosičích v 
kosmických sondách mířících mimo sluneční soustavu - jakási vesmírná "láhvová pošta", ovšem na nezměrně větším "oceánu" 
prostoru) ke vzdáleným hvězdám; zde vzhledem k výše zmíněným skutečnostem negativní výsledek nepřekvapuje. 
Všechny pokusy zachytit signály mimozemských civilizací jsou ovšem založeny na předpokladu, že takovýto inteligentní 
život se vydal cestou technické civilizace, podobně jako v poslední době zde na Zemi. To však není jediná cesta rozvoje 
vyspělého a inteligentního života. Alternativní možností by mohla být cesta čistě biologického rozvoje a zdokonalování 
živých tvorů. Můžeme si představit např. civilizaci vysoce inteligentních delfínů, kteří tiše meditují v ráji tropických moří... 
Při hlubším zamyšlení lze však i zde předpokládat, že pokud takoví tvorové budou mít dostatek času a objektivně poznají 
časovou omezenost přírodních podmínek své existence, dojdou nakonec k nutnosti takového technického rozvoje, 
který by jim umožnil přežít i radikální změny těchto podmínek, které nutně v budoucnosti nastanou..!?.. 
Pozn.: V naší stručné diskusi jsme se úmyslně vyhýbali mnoha nepodloženým domněnkám vyskytujícím se v literatuře sci-fi.

Varianty antropického principu 
Během mnoha diskusí o vztahu vesmíru, života a lidského vědomí, vykrystalizovalo několik pojetí 
antropického principu, které můžeme rozdělit zhruba na 3 skupiny (+ další dvě uvedené níže):

1. Slabý antropický princip 
Fyzikální vlastnosti vesmíru jsou takové, aby to bylo slučitelné se vznikem života. 
Toto je střízlivý fyzikální přístup - antropický princip je pojímán jako selekční pravidlo vybírající ze 
všech možných kosmologických modelů ty, které odpovídají skutečnému stavu našeho vesmíru, 
tedy speciálně k vesmíru v němž mohl vzniknout život. Exitence života (a konkrétně inteligentního 
života - člověka, pozorovatele) je zde pojímána jako omezující předpoklad pro výběr ze všech 
fyzikálně možných stavů vesmíru v jeho minulosti.

2. Silný antropický princip 
Vesmír již při svém vzniku musel "vědět", že má v budoucnu vzniknout život (a lidé). Resp.: Náš 
vesmír je nejlepší ze všech možných vesmírů v tom smyslu, že v něm život nutně musí 
vzniknout, zatímco v žádném jiném by nevznikl. 
Silný antropický princip je vlastně filosofickou antitezí Koperníkova principu. Je ve shodě s 
teologickým pojetím: Vesmír byl stvořen Bohem tak, aby byl maximálně účelný a aby konečným 
cílem byl vznik a rozvoj člověka. 

3. Koncepce více vesmírů 
Existuje mnoho různých vesmírů, přičemž život vzniká tam, kde jsou pro to vhodné podmínky. 
Přijmeme-li možnost existence více vesmírů, dá se touto koncepcí nejpřirozeněji vysvětlit zdánlivá 
unikátnost a specifičnost našeho vesmíru. Jak bylo výše zmíněno, inflační expanzí vhodných 
vakuových fluktuací může vznikat neomezené množství vesmírů s nejrůznějšími vlastnostmi 
fyzikálních interakcí, elementárních částic, strukturou rozložení hmoty, dynamikou expanze, dokonce 
i s různým počtem rozměrů prostoročasu. Většina z nich má takové vlastnosti, které neumožňují 
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vznik inteligentního života - jsou neantropické. Některé z nich však mohou být 4-rozměrné, budou v 
nich podobné vlastnosti interakcí mezi elementárními částicemi jako v našem vesmíru, budou 
dostatečně homogenní a izotropní, budou expandovat téměř kritickou rychlostí. Jedním z nich je náš 
Vesmír, o němž víme, že je antropický; zda existují i jiné vesmíry, v nichž se vyvinul inteligentní život 
(resp. jiná forma inteligentního zpracování informace), se můžeme jen dohadovat ...

Alegorické znázornění koncepce mnoha vesmírů :

Bůh "vyfukuje" mnoho různých vesmírů (podobně jako 
mýdlové bubliny), z nichž některé jsou antropické. 
 
Ďábel vyfukuje vesmíry, které 
antropické nejsou.

Poznamenejme, že antropický princip v koprodukci s kvantovou kosmologií a představou mnoha 
vesmírů umožňuje vysvětlit i problém dimenze prostoročasu, tj. odpovědět na otázku, proč je 
prostoročas právě 4-rozměrný (resp. 3+1-rozměrný)? V prostoročasech o dimenzi menší než 4 totiž 
neexistuje gravitační přitahování mezi tělesy, takže nevznikají gravitačně vázané systémy jako galaxie, 
hvězdy, planety. V prostoročasech s počtem dimenzí větším než 4 sice gravitace existuje, ale jak ukázal již 
Ehrenfest, zákon závislosti intenzity polí na vzdálenosti je ostřejší než známý zákon obrácených čtverců, 
což neumožňuje stabilní vázané systémy jako jsou atomy nebo planetární soustavy. My tedy žijeme v 
jednom z těch (mnoha) vesmírů, v němž 4-rozměrnost prostoročasu umožnila vznik složitějších struktur a 
posléze života.

Vyskytují se ještě dvě další spekulativní varianty (silného) antropického principu:

4. Účastnický antropický princip 
Inteligentní život (pozorovatel) musí vzniknout proto, aby dal vesmíru reálný smysl a reálnou 
existenci tím, že jej pozoruje (měří) a účastní se tak jeho evoluce. 
Z filosofického hlediska je účastnický antropický princip opodstatněn teorií poznání - gnoseologií, 
noetikou. Z fyzikálního hlediska je podpořen tzv. Kodaňskou interpretací kvantové mechaniky, podle 
níž určitý stav fyzikálního systému vznikne až tím, že jej změříme. Obecně: Žádný jev není jevem, 
dokud není pozorován. A stejně i vesmír. Má-li tedy být vesmír reálný, musí svými vlastnostmi 
umožnit existenci pozorovatele.
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5. Finální antropický princip 
Inteligentní život ve vesmíru nejen že nutně musí vzniknout, ale když jednou vznikne, již 
nikdy nezanikne. Inteligentní pozorovatel je cílem, který dává smysl existenci vesmíru. 
Jakékoli vědecké opodstatnění finálního antropického principu v současné době chybí; je dokonce v 
rozporu se současnými kosmologickými koncepcemi (podle nichž žádné struktury ve vesmíru 
nemohou být věčné - skončí buď kolapsem uzavřeného vesmíru, nebo nekonečným rozředěním a 
rozpadem struktur v otevřeném vesmíru *). Finální antropický princip je jen produktem naší víry, 
resp. zbožného přání.....

*) Astrofyzika a kosmologie: lidská beznaděj? 
Reflektujeme-li z našeho lidského hlediska poznatky současné astrofyziky a kosmologie o evoluci vesmíru, nutně to v 
nás vyvolá pocit beznaděje v konečné perspektivy a smysl naší existence! 
I kdyby se nám podařilo odvrátit katastrofu srážky Země s asteroidem, ničivé války a různé ekologické katastrofy, ochránit 
Zemi před mohutným zábleskem kosmického záření z výbuchu blízké supernovy či splynutí neutronových hvězd, za cca 5 
miliard let se Slunce dostane do závěrečných fází své evoluce. Jako rudý obr nejprve pohltí a vypaří všechny vnitřní 
planety včetně Země, vytvoří "planetární" mlhovinu a samo se stane bílým trpaslíkem. Lidem se možná (?) do té doby 
podaří ze Země a ze sluneční soustavy uniknout a osídlit jiné vhodné objekty ve vesmíru. Avšak co dál? Pokud by vesmír 
byl uzavřený a zkolaboval by do "ohnivé pece" velkého krachu, neměli bychom zřejmě žádnou naději. Pokud by vesmír 
byl otevřený, tak fatální konec by nám principiálně nehrozil. Avšak v expandujícím a neustále chladnoucím vesmíru by 
bylo čím dál obtížnější najít okrsky lokální fluktuace entropie, kde by ještě existovaly dostupné zdroje energie pro rozvoj 
a udržení civilizace. 
V každém případě můžeme konstatovat, že poznatky a teorie současné astrofyziky a kosmologie nám bohužel neukazují 
žádnou reálnou perspektivu věčné existence a rozvoje lidské civilizace! Můžeme se však utěšovat tím, že naše 
nynější vědění jistě není absolutní a definitivní. Je toho mnoho, co zatím neznáme a snad ani netušíme... A z této naší 
neznalosti můžeme snad přece jen čerpat určitou naději..!?..

Kritická poznáka: Antropický princip - možná jen fikce? 
Tak jako každý obraz nese stopy vlastností svého tvůrce, i náš obraz Vesmíru je do určité míry antropocentrický a my lidé 
asi jiný obraz ani nejsme schopni vytvořit. I když přírodověda je přesvědčena o objektivní existenci přírodních dějů a 
vesmíru, naše dosud omezené vědění toto není schopno v plné komplexnosti postihnout. Nelze proto vyloučit, že 
antropický princip je produktem naší lidské subjektivnosti..?..

5. Kosmický Bůh 
Představa, že veškeré přírodní dění i lidský život jsou řízeny něčím vyšším, co přírodu i nás přesahuje, je 
zřejmě stará jako samotná lidská civilizace (některé úvahy o příčinách vzniku náboženských představ jsou v eseji 
"Věda a náboženství"). Z historického vývoje náboženských představ od animismu a démonismu, 
přes polyteismus až k monoteismu je patrná snaha lidského myšlení po jednotě. 
Omezíme-li se tedy na monoteistické koncepce, můžeme pojetí Boha rozdělit na tři skupiny:

1. B ů h - bytost zaujatá a zasahující 
Teismus: Bůh je bytost od světa rozdílná, je stvořitelem světa a o svět neustále pečuje. 
"Bez Boží vůle nevypadne nikomu ani vlas!" 
Toto pojetí Boha vede k aktivnímu náboženství - k osobnímu vztahu k Bohu, jehož přízeň si lze 
vyprosit modlitbou, vírou a konáním dobra. Křesťanství připojuje k tomuto pojetí další důležitý aspekt: 
Bůh je milující (o křesťanství viz též: "Duchovní hudba křesťanů západní Evropy" , "Pravoslavná hudba 
východních křesťanů").
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Pro toto pojetí č.1 je rozhodující otázka: "Je náš svět (vesmír) otevřený zásahům zvenčí - "z hůry", které 
nelze předem očekávat (či v principu vypočítat) a které nelze ovládat?" Většina náboženských směrů to 
předpokládá, přírodní vědy to odmítají...

2. B ů h - první hybatel - určující počáteční podmínky 
Deismus: Bůh je prapříčinou (stvořitelem) světa, ale není silou udržující a řídící svět. Svět je pak již 
ovládaný jen přírodními zákony.

3. B ů h - tvůrce zákonů chování hmoty 
Bůh je "projektant" a tvůrce přírodních zákonitostí - ty potom "pracují za něj", nemusí všechno 
dělat neustále "svýma rukama". Tato koncepce Boha je plně slučitelná s vědeckým poznáním. 
Panteismus: Bůh je vnitřně obsažen ve všech věcech. Bůh a svět jsou totéž - je pouze jediný 
univerzální Bůh a ten je přítomen všude (Ţ slučitelné s ateismem). 
Taoismus: Základem světa, prapříčinou a cílem všeho bytí je "Tao" - jakýsi světový rozum všude 
působící a vše prostupující (viz níže pasáž "Taoismus"). Dnes bychom řekli - vesmírná inteligence. 

Evoluce - nástroj (s)tvoření 
Ve světle současné přírodovědy lze určitým způsobem "smířit" dvě protichůdné koncepce vzniku světa a 
života - stvoření (Bohem) a evoluci. Bůh totiž mohl postupovat tak, že: 
1. Na začátku ustanovil několik univerzálně platných přírodních zákonů; 
2. Do původně bezstrukturní "pralátky" vložil určité počáteční podmínky (ukazuje se však, že tyto počáteční 
podmínky možná nejsou nutné - viz níže pasáž "Synergetika + kvantová kosmologie Ţ popírání Boha?"); 
3. Potom se svět vlivem vlastní dynamiky řízené přírodními zákony již mohl sám začít vyvíjet do dnešní 
podoby, bez nutnosti dalších Božích zásahů. 
Evoluce by tak byla univerzálním nástrojem generování nových jevů a strukur vlivem vlastní 
dynamiky systémů - věřící by ji mohli chápat jako "metodu Božího tvoření světa a života".

Duše a hmota 
Ve filosofii se často diskutuje otázka, zda mezi fundamentálními zákonitostmi přírody (gravitací, kvantovou fyzikou, 
elektrodynamikou, elementárními částicemi) a lidským vědomím existují nějaké skryté souvislosti. Při uvažování o vztahu 
mezi pojmy "duše" a "hmota" se vyskytují tři pohledy:

■     "Duše" neexistuje- je vytvořena z hmoty 
Svět je tvořen pouze hmotou (látkou a polem), jejíž složité kombinace a procesy v lidském mozku vytvářejí to, co 
nazýváme "duše" (viz níže odstavec "Jsme jen tělo, "duše" neexistuje"). 

■     Hmota a duše - oddělené kategorie 
Materiální svět je tvořen hmotou ovládanou přírodními zákony, oblast duchovní je nezávislá, podle některých 
pojetí nadřazená.

■     Hmota je vytvořena z duše 
- má duchovní povahu. Duchovní stránka je primární a nadřazená, "hmota" je jen jedním z jejich projevů.

Těžko říci, zda "hmota je vytvořena z duše", nebo "duše je vytvořena z hmoty". Při patřičném nadhledu a nedogmatické 
reflexi, např. v rámci panteismu, se oba tyto přístupy možná dají sloučit..?..

Člověk - duše a tělo 
Je člověk jen úžasně složitý a rafinovaně naprogramovaný "stroj", který jedná na základě chemických reakcí 
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odehrávajících se v mozkových buňkách a v jejich spletitých propojeních? Nebo máme kromě těla ještě něco navíc - 
"duši", svobodnou a nezávislou na fyzickém těle, duši která existuje i po smrti a zániku těla? Na koncepci duše a jejího 
vztahu s tělem se vyskytuje velké množství názorů; v různých dobách se preferovala ta či ona stránka lidské existence.  
I když v lidském myšlení je "duše" jedním z ústředních pojmů, jeho význam je značně mlhavý a mnohoznačný. Původní 
význam je dech - dech života. Nyní zahrnuje řadu vlastností člověka - psyché (vnímání a cítění), ducha (spiritus - vůle, 
myšlení, vědomí, sebereflexe, moudrost), to, co člověk pociťuje a vnitřně prožívá, vidí v kontextu své osobní zkušenosti, 
co ho napadá a co si představuje. Všechny tyto aspekty mentálního stavu se ve filosofii někdy označují souhrnným 
latinským názvem qualia. Velkou různorodost pojetí duše můžeme z našeho hlediska rozdělit na dvě skupiny:

�●     Duše ve filosofii a psychologii 
V psychologii duše vyjadřuje osobitost (osobnost, individuální "Já") člověka, všechny jeho pocity - sympatie, lásku, 
nenávist, krásu, ošklivost atd; duševní činnosti, paměť, intuici, motivace jednání, představy, touhy, ...... A to bez 
spekulací o materiálním či nadpřirozeném původu těchto jevů. 
Ve filosofii se duše uvažuje jako základní "esence" jsoucna či osob a v jednotlivých filosofických směrech se 
spekuluje o jejím materiálním původu nebo božské podstatě.

�●     Duše v náboženství 
Mnohá náboženství pohlížejí na duši jako na něco vyššího v nás, něco co má "božský aspekt", jakýsi odlesk božství 
či božské inspirace v lidském individuu. Duše je zde většinou považována za nehmotnou, věčnou a nesmrtelnou - 
v souvislosti se vzkříšením, znovuzrozením, reinkarnací (o aspektech átmánu, karmy a reinkarnace ve východní 
filosofii a spiritualitě je zmínka níže v pasáži "Hinduismus").

Podobně ve vztahu duše a těla je velká rozrůzněnost názorů a postojů; můžeme je shrnout do tří skupin:

■     Tělo - schránka duše 
Duše je považována za nadřazenou, tělo je jen "nádoba" v níž duše přebývá. Někdy je tělo označováno dokonce 
jako "vězení duše".

■     Tělo - chrám duše 
Jednota těla a duše - žijeme v těle, tělesně konáme skutky duševního významu. V tomto pojetí člověk = duše + 
tělo, neboli člověk je "oduševněné tělo". Např. v křesťanství se hovoří o "vzkříšení těla a duše" zemřelých lidí na 
"konci času", o jejich pozvednutí ze smrti a hříchu k novému "věčnému životu"...

■     Jsme jen tělo, "duše" neexistuje 
Veškerá vyšší nervová činnost, i činnost duševní, jsou jen projevem složitých biochemických reakcí a elektrických 
aktivit neuronů v našem mozku. Pokud tomu tak opravdu je, bylo by možno pomocí elektronického počítačového 
systému vytvořit tzv. "umělou inteligenci", která by dovedla úplně napodobit, ba zdokonalit, lidské myšlení. Z čistě 
technického hlediska bylo sice v této oblasti dosaženo obrovského pokroku, ale od konečného cíle jsme ještě 
daleko a ani nevíme, zda je reálně dosažitelný. Je to např. problém fantazie a intuice: je intuice jen zkráceným a 
zrychleným podvědomým proběhnutím mnoha možností, které vyústí ve výběr "té pravé" varianty? - pak by i toto 
pomocí vhodných koprocesorů bylo možné dosáhnout. Nebo je zde "něco navíc"..?..

Složité jsou i otázky vztahu myšlení a mysli, "duševna" a "duchovna", které byly v minulosti obestřeny tajemstvím a 
mystikou. Výzkumy činnosti mozku, prováděné za pomoci přístrojů (jako jsou funkční zobrazovací metody mozku - 
pozitronová emisní tomografie PET a nukleární magnetická rezonance NMRI) v posledních desítiletích, začínají na tuto 
oblast vrhat nové světlo. Dřívější představa (vyslovená již Descartesem) duše a těla jako dvou odlišných substancí, které 
složitým a tajemným způsobem vzájemně spolupracují, je ve vědě již opuštěná. Čím dál více se ukazuje, že duševní 
činnost patrně vzniká jako kombinatorický výsledek biochemických reakcí a elektrických vzruchů vedených mezi 
miliardami mozkových a nervových buněk. Zjednodušeně řečeno: vědomí se "vynořuje" z fyzikálních a chemických jevů. 
A vzniklo jako výsledek biologické evoluce. 
Co se týče "duchovních" spirituálních a mystických pocitů a zážitků, určité indicie na jejich původ přinesly pokusy s 
halucinogenními látkami (jako je LSD) a též sledování lidí, kteří prožili klinickou smrt, avšak znovu se vrátili k životu. Po 
aplikaci psychotropních látek se u zvýšeného počtu osob objevily halucinace včetně "náboženského vytržení", u osob po 
klinické smrti se charakteristické zážitky ze "záhrobí" vysvětlují změněnou činností mozku v důsledku nedostatku kyslíku.  
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Je zde ještě mnoho nejasného, ale základní obrysy skutečného původu "duše" a "duševna" (přiklánějící se k výše 
uvedenému poslednímu bodu ve vztahu těla a duše) se již začínají rýsovat. Ukazuje se, že "božský původ duše" je třeba 
hledat o nějakou tu "etáž" hlouběji, než se dříve myslelo - Bůh jako tvůrce zákonitostí chování hmoty, z jejichž složitých 
kombinací vyvěrá i duševní činnost v našem mozku.

V souvislosti s výše uvedenými koncepcemi Boha hned vyvstává další fundamentální otázka:  
Kde a jak hledat Boha?  
Pokud je Bůh bytost rozdílná od světa, pak je mimo svět - je transcendentní bytost mimo náš obvyklý 
prostor a čas. Někteří filosofové a teologové, inspirovaní geometricko- topologickými metodami 
relativistické kosmologie, umisťují Boha do vyšších dimenzí prostoročasu či do oblastí tvořených složitou 
topologií našeho prostoročasu. Případné ovlivnění přírodních dějů těmito (nám nedostupnými) strukturami 
není vysvětlitelné přírodními zákony - má charakter zázraku.  
Způsoby hledání Boha lze zhruba rozdělit na tři úrovně:

a) Jevová úroveň 
Jevy, které si neumíme vysvětlit, dělá přímo Bůh ("svýma rukama"). 
Tato úroveň patří minulosti. Vědecké poznávání světa totiž vysvětluje čím dál větší skupinu jevů a 
pronikavě tím zužuje pole působnosti Boha.

b) Jednotící podstata - Bůh jako projektant a tvůrce 
Boha lze poznat analýzou stvořených věcí. I vědecké poznávání přírody je tedy vlastně 
náboženským aktem. 
Takto chápou Boha někteří filosoficky založení vědci - např. Einstein nebo Hawking.

c) Psychologická úroveň 
Lidská kultura, myšlení, city, víra, zkušenost, formují světový názor každého člověka - jeho součástí 
může být osobní Bůh. Spiritualita je jakýsi druh osobního rozhovoru s bohy či Bohem, má charakter 
subjektivních individuálních prožitků, které se nedají přímo sdělit, nelze je objektivizovat či 
"změřit" (o původu těchto duševních procesů bylo diskutováno výše). 
Systematickým rozvíjením představ o nadpřirozených jevech a bytostech vznikají náboženství se 
svými kulty, písemnými texty i dogmaty. Organizačními strukturami jsou pak církve, popř. sekty. 
Důležitým pozitivním přínosem takto chápaného nábožeství je jeho morální poselství - 
vyrovnanost, naděje, láska, pokora, konání dobra. Psychologicky příznivě může působit i naděje na 
překonání smrti ve spáse či reinkarnaci. Bohužel jsou dobře známé i negativní dopady netolerance 
a fanatismu v náboženství; zde se však většinou jednalo o zneužití náboženského cítění pro zištné a 
egoistické cíle jednotlivců či skupin.

Kritická poznámka: Lze vůbec najít Boha? 
K samotné snaze o hledání Boha se někteří filosofové stavějí skepticky. Např. Krishnamurti tvrdí, že Boha nelze nalézt, 
neexistuje k němu žádná cesta. Hledáme-li Boha, nalezneme jen svůj vlastní obraz. Nenajdeme pravdu, ale jen výsledek 
našeho přání. Podle těchto analýz by tedy veškeré náboženství bylo jen způsobem vyjadřování o některých společných 
vlastnostech lidské mysli, záležitostí psychickou, nemající přímý původ ve vnějším světě.  
V této souvislosti můžeme zmínit jeden z Murphyho aforismů: Věřit znamená být přesvědčen o něčem, co není 
pravda...
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Půvabná indická legenda o vzniku světa:  

Bůh jako Maha-Višnu uléhá do vody Oceánu Příčin a během svého spánku vydechuje bezpočet vesmírů. Tyto vesmíry plují pak tisíce let rozptýleny 
po celém Oceánu Příčin. Bůh jako Višnu–Oživitel vstupuje do každého tohoto vesmíru a uléhá tam na stočeného hada Anantu. Z pupku Višny pak 

vyrůstá lotosový stvol a na lotosovém květu se rodí Brahma - Pán Vesmíru. Brahma pak vytvoří veškeré tvary i bytosti Vesmíru.

6. Fyzika a Bůh 
Úkolem fyziky je objektivní zkumání fundamentálních přírodních zákonitostí, bez ohledu na to, zda 
konkrétní fyzik je věřící či ateista. Výsledky fyzikálního bádání však přesto mají značný vliv na světový 
názor a chápání Boha. Velmi zjednodušeně můžeme tento vliv rozdělit na tři etapy:

1.etapa: Materialismus - popírání Boha 
Mechanika, termodynamika, elektrodynamika a další obory klasické fyziky slavily tak výrazné úspěchy 
při vysvětlování přírodního dění a stavby vesmíru, že pro Boha zde nezbývalo téměř žádné místo.

2.etapa: Renezance transcendentna 
Nástup kvantové fyziky mikrosvěta a obecné teorie relativity aplikované v kosmologii, kromě 
obrovského přínosu k pochopení stavby hmoty a vesmíru, vedl i k odhalení principiálních hranic 
vědeckého poznání. Spolu s obecným zklamáním z materialistického a konzumního způsobu života to 
vedlo u mnohých lidí k určité dočasné renezanci náboženských představ.

3.etapa: Synergetika + kvantová kosmologie Ţ popírání Boha? 
Základním neřešeným problémem evoluční teorie vzniku života je záhada utvoření vysoce 
organizovaných struktur na pozadí všeobecného chaosu. Tyto a další potíže evoluční teorie někdy vedou 
ke snahám o propagaci kreacionistických představ vzniku života. Určitou naději na řešení tohoto 
problému slibuje synergetika, která ukazuje, že termodynamicky nerovnovážné systémy mohou za 
určitých okolností vykazovat jakousi "samoorganizaci" ("organizovaný chaos"). 
Záhadu "zázračného" vzniku našeho antropického vesmíru (v duchu silného antropického principu) 
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se v poslední době zase pokouší řešit kvantová kosmologie. Scénář inflační expanze vesmíru 
ukazuje, že problém počátečních podmínek je patrně irelevantní: nynější struktura vesmíru není 
produktem počátečních podmínek při "stvoření" vesmíru, nýbrž výhradně dílem zákonů kvantové 
teorie pole, obecné teorie relativity, termodynamiky, elektrodynamiky, jaderné a atomové fyziky. 
Podle představ chaotické inflace by celý náš vesmír (a vedle něj snad i neomezený počet dalších "vesmírů") 
spontánně vznikl prakticky z "ničeho" - z vakua zaplněného kvantovými fluktuacemi polí.

Původ prostoročasu, vakua, fyzikálních zákonů ??? 
I kdyby se podařilo vytvořit onu kýženou "úplnou kosmologickou teorii" (jakkoli je to zatím jen na úrovni hypothéz), 
stále by nám zůstaly otevřené dvě nejobtížnější a nejfundamentálnější otázky kosmologie a snad i celé fyziky a 
přírodovědy: 
1. Jaký je původ prostoročasu a "vakua", jehož fluktuace následně vedly ke vzniku vesmíru? 
2. Jaký je původ základních fyzikálních zákonů, podle nichž vznikl a vyvíjí se náš vesmír? 
Základní metodou fyziky a přírodovědy je redukcionismus - snažit se složité jevy převádět a vysvětlovat pomocí jevů 
jednodušších a fundamentálnějších. Typickým příkladem je redukcionistické schéma bilogie Ü chemie Ü fyzika: složité 
biologické procesy se vysvětlují chemickými reakcemi mezi organickými molekulami, chemické reakce se fyzikálně 
vysvětlují elektromagnetickými interakcemi mezi elektronovými obaly atomů. Konečným cílem unitární teorie pole je 
všechny 4 interakce vysvětlit pomocí jediného unitárního pole, jehož projevem by pak byly i všechny elementární částice 
a interakce mezi nimi. 
Nejjednodušším "polem" je vakuum - obecně zakřivený prostoročas, z geometrického hlediska charakterizovaný 
obecnou teorií relativity jež je zároveň fyzikou gravitace, v němž navíc platí zákonitosti kvantové teorie pole. Popř. nějaká 
obecnější varieta s více rozměry, v jejímž rámci fungují vícedimenzionální unitární teorie pole. Zde kvantové fluktuace 
metriky či jiných geometrických struktur mohou vést ke zformování "okrsku", který pak již podle zákonitostí teorie pole 
včetně gravitace může zpočátku exponenciálně (inflačně) a posléze Fridmanovsky expandovat - zrodí se nový vesmír. 
Existenci této počáteční (či permanentní a vše prostupující) variety je třeba postulovat, stejně jako platnost základních 
fyzikálních kvantově-gravitačních zákonů, které to všechno "spustí" a řídí. Původ těchto dvou primárních 
postulovaných východisek, a tím i původ vesmíru z hlediska důvodu jeho existence (proč vzniklo "něco" a ne "nic"?), asi 
musíme nechat v transcendentní rovině (na Bohu ..?.) - bude (snad věčně?) zahalen tajemstvím....

Geniální Bůh 
Božská personifikace přírodních sil a zákonitostí byla v dávných dobách, kdy lidé podstatu a 
mechanismus většiny přírodních jevů neznali, docela běžná. Teistická představa všemohoucího Boha, 
který všechno všude a neustále "dělá svýma rukama", byla po staletí jádrem většiny náboženství v euro-
americkém teritoriu. Ani nyní ještě zdaleka nevíme všechno. Víme toho však dost na to aby bylo zřejmé, 
že pokrok v přírodovědě čím dál víc "vytěsňuje" fantastická a nadpřirozená vysvětlení jevů a nahrazuje je 
skutečnými ověřenými poznatky a přirozeným vysvětlením, odhalujícím i vzájemné souvislosti jevů. 
Teistická představa je nyní již zcela zbytečná, nevěrohodná ba absurdní. Náboženské "vědění" tohoto 
druhu je jen zdánlivé, prázdné a často falešné, ve skutečnosti nic nevysvětluje, pouze "záplatuje" naši 
nevědomost. 
Pokud by se shora zmíněné odvážné koncepce synergetiky a kosmologie ukázaly být správné, 
ponechávaly by opět Bohu jen velmi redukovanou úlohu: Bůh by byl "pouze" projektantem a tvůrcem 
zákonů chování hmoty (tyto zákony určují i vznik hmoty v nám známých formách). Pro věřící budiž 
zadostiučiněním, že velkolepost takto pojatého Boha tím není nijak snížena. Naopak :

Vytvoření přírodních zákonů, jejichž působením vznikl a udržuje se v "chodu" 
celý vesmír a které vedly k rozvinutí úžasného květu života, je dílem nad 

všechnu představu geniálním !
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Tato přednáška s diapozitivy byla poprve přednesena v r.1987 na půdě Čs. astronomické společnosti při ČSAV, v dalších letech pak 
mnohokrát pro Jednotu čs. matematiků a fyziků, na fakultách, gymnáziích, hvězdárnách i pro veřejnost.

Poznámka 1: V polopopulární přednášce "Antropický princip aneb kosmický Bůh" nelze prezentovat matematickou stránku. 
Podrobnější informace o fyzikálních a matematických aspektech teorie gravitace, astrofyziky a kosmologie může zájemce 
získat (kromě prací v zahraničních odborných časopisech) např. v knize "Gravitace, černé díry a fyzika 
prostoročasu ", Čs.astronom.spol. ČSAV, Ostrava 1986 (dotisk 1990). 
Některé otázky vztahu vědy a víry jsou diskutovány v eseji "Věda a náboženství".

Poznámka 2 - nové poznatky: 
Od vzniku této práce uplynulo již 15 let, takže v základním textu nejsou obsaženy některé nové poznatky a hypotézy, jež 
se od té doby objevily.  
A. Jedná se v prvé řadě o některé nové koncepce v unitárních teoriích pole, především superstrunové teorie, popisující 
částice jako vibrace elementárních jednorozměrných objektů zvaných struny. Nová verze teorie superstrun, tzv. M-
teorie, považuje náš prostoročas za 4-rozměrnou membránu, která se pohybuje v pátém rozměru; další dimenze, 
používané v 11-rozměrné varietě geometrické formulace supergravitace, jsou zkompaktifikovány: jsou uzavřeny do sebe 
- svinuty do mikrorozměrů Planckovy délky ≈10-33cm, v nichž se nemůže nic pohybovat a jejich projevy nelze proto 
pozorovat. Tato unitární teorie zahrnuje i gravitaci (§B.6 "Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. 
Superstruny." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"). 
Vesmír si v rámci těchto přístupů představujeme jako "síť" nebo "pletivo" vibrujících strun, které mají určité 
charakteristiky (napětí, energii vibrace, směr). Celý prostor či kosmos je zde složen z jednoho "materiálu", lišícího se pouze 
charakterem vibrace a tím energií a hmotností částic, popsaných jako skryté struny. Systematika struktury vibrujících 
strun v tomto pojetí popisuje unitární teorii jakožto teorii všeho - popis kosmu jako jednotného systému, který se 
pouze v duálním světě projevuje pomocí rozrůzněných vlastností. 
Teorie superstrun má některé zajímavé astrofyzikální a kosmologické důsledky, zatím ovšem na hypotetické úrovni. V 
oblasti fyziky černých děr, se objevily některé nové pohledy na kvantově-gravitační efekty a termodynamické souvislosti. 
V oblasti kosmologie nejranějšího vesmíru se diskutují hypotézy pre-big bangové fáze vesmíru a model tzv. 
ekpyrotického vzniku vesmíru (viz pasáž "Astrofyzikální a kosmologické důsledky teorie superstrun" §B.6. knihy 
"Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu"), které jdou až za magickou hranici velkého třesku.

B. Podle posledních astronomických pozorování vzdálených supernov se vyskytly určité indicie, že v současné době 
dochází ke zrychlování expanze vesmíru , že kromě temné (nezářící) látky se ve vesmíru vyskytuje i tzv. temná energie, 
která vykazuje "antigravitaci". Zdá se tedy, že evoluce vesmíru probíhá pod vlivem kosmologické konstanty Λ>0 (viz §5.6 
"Budoucnost vesmíru.Šipka času.", pasáž "Temná energie a akcererovaná expanze vesmíru" v knize "Gravitace,černé 
díry ..."). To je v rozporu s dosavadními představami, podle nichž se vesmír s (exponenciálně) narůstající rychlostí rozpínal 
jen během kratičkého okamžiku inflační expanze těsně po "velkém třesku", zatímco následná Fridmanovská expanze 
vesmíru se trvale zpomaluje.

Všechny tyto a další koncepce mají zatím poněkud spekulativní charakter hypotéz a nejsou dostatečně ověřeny. Je 
zajímavé, že i když práce "Antropický princip aneb kosmický Bůh" vznikla před tolika lety, nenacházíme zde téměř nic, co 
by nyní bylo nutno z faktického hlediska zásadněji změnit.

Jak se budou objevovat nové věrohodné poznatky, budeme zde postupně rozebírat i jejich fyzikálně-filosofický význam 
pro poznání stavby a fungování našeho světa - vesmíru.
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V následujících přílohách jsou heslovitě vytyčena některá související témata o nichž se v rámci přednášky "Antropický 
princip aneb kosmický Bůh" diskutuje. Tato témata jsou při přednášce prezentována na diapozitivech.

Příloha 1: Unitární teorie pole

Myšlenka unitární teorie pole je nesmírně hluboká a krásná!

Koncepce unitární teorie pole: 
Existuje jediné, zcela základní a vše zahrnující fyzikální pole, jehož projevem jsou všechna v přírodě pozorovaná pole - 
gravitační, elektromagnetické, pole silných a slabých jaderných interakcí. Ve světě pak vlastně neexistuje nic než toto 
pole, které je nositelem všech přírodních jevů a z něhož je všechno složeno - hmotné útvary (částice) jsou jakési místní 
"zhuštěniny" tohoto unitárního pole.

 
Schéma jednotlivých etap a postupů sjednocování 4 základních interakcí v přírodě.

Klasický přístup: 
materiální částice - základní entity ;  
prostor - "jeviště nebo "aréna" v níž se částice pohybují. 
pole - částice kolem sebe vytvářejí pole, které se šíří prostorem a zprostředkovává interakci mezi částicemi.

Obecná teorie relativity:  
Materiální částice určují strukturu prostoru, částice nelze oddělit od okolního prostoru.

Dialektika OTR:  
Hmota diktuje prostoročasu jak se má zakřivovat, prostoročas diktuje hmotě, jak se má pohybovat.

Částice v unitární teorie pole:  
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Neexistuje protiklad (rozdíl) mezi materiálními částicemi a polem. Unitární pole je základní entitou - je to souvislé 
"médium" rozprostřené všude v prostoru. Částice = lokální "kondenzace" pole - koncentrace energie.

Vznik částice: Utvoří se oblast zhuštěného pole. 
Pohyb částice: Oblast zhuštěného pole se pohybuje v prostoru a v čase. 
Zánik částice: Oblast zhuštěného pole se rozplyne - částice se "rozpustí" do vlastního pole.

Všechno toto se odehrává vlivem vnitřních zákonitostí evoluce unitárního pole.

Unitární pole existuje vždy a všude, nikdy ho nelze odstranit. Je nositelem všech přírodních jevů. Je to "prázdno", z něhož 
kondenzují materiální částice. Vznik, existence a zánik částic jsou jen formami pohybu (evoluce) pole.

"Na hmotu se můžeme dívat jako na vytvořenou takovými oblastmi prostoru, v nichž je pole 
nesmírně husté. V tomto novém druhu fyziky není místa pro pole ani pro hmotu, protože jedinou 

skutečností je pole".  
(A.Einstein)

Geometrodynamika: 
Unitárním polem je gravitační pole, neboli geometrie (prázdného) prostotočasu Ţ veškerá hmota je utvořená z prázdnoty.

Fyzikální vakuum: 
Není stavem čiré nicoty, ale obsahuje potencialitu všech forem světa částic. Vakuum je "živé prázdno" pulzující v 
nekonečném rytmu vzniku a zániku struktur, virtuálních a skutečných částic.

Filosofický vývod: Jelikož i "prázdno" je plné života Ţ neexistuje žádná nicota.

Kvantová fyzika: Všechno je dynamické Ţ věci neexistují, existují jen procesy. 
Pouze naše mysl si vytváří časové úseky v proudu vývoje a nazývá je věcmi.

Je svět subjektivní či objektivní ? 
Mikrosvět - kvantová fyzika - nemožnost oddělit pozorovatele od pozorovaných jevů Ţ ? Struktury a jevy které 
pozorujeme v přírodě jsou jen výsledkem našeho měření a přemýšlení ?

O koncepcích unitární teorie pole viz podrobněji Dodatek B: "Unitární teorie pole a kvantová gravitace"  
v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Je svět subjektivní či objektivní ? 
Na otázku základní existence a povahy světa a jeho reflexe námi lidmi se vyskytují dva krajní pohledy:

�●     1. Objektivní pohled 
Je jeden svět, na který se dívá mnoho očí.  
Rozdíly nazírání světa různými lidmi jsou zdánlivé, dané jen různými úhly pohledu, různou osobní zkušeností.

�●     2. Subjektivní pohled 
Je mnoho různých světů, které si každý vytváří ve svém nitru. Svět je pouze naší představou.

Ve prospěch pohledu č.1, jediného objektivního světa *), přesvědčivě hovoří nejen výsledky přírodovědného bádání, ale 
svědčí pro něj i samotná možnost vzájemné komunikace mezi lidmi, jakož i existence literárního a výtvarného umění, 
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sdělujícího společnou reflexi objektivní skutečnosti. Při pohledu č.2 by toto nebylo možné, prostě bychom si nerozuměli! 
Avšak i subjektivní pohled č.2 může mít svůj metaforický význam v oblasti umění, filosofie, psychologie a duchovních 
směrů. 
*) Je třeba si uvědomit, že koncepce různých vesmírů zmiňovaných shora v části "Antripický princip", je o něčem jiném a se zde 
diskutovanou otázkou nemají nic společného.

Z reflexe zákonitostí kvantové fyziky a jejich extrapolace z mikrosvěta do obecné roviny pak plyne třetí pohled, 
kombinující do určité míry oba výše zmíněné pohledy:

�●     

3. Subjekt a objekt se vzájmně prolínají 
Každý systém se z hlediska kvantové mechaniky může chovat podle řady možností, z nichž se vlivem interakcí s 
jinými systémy realizuje právě jedna. I akt pozorování (měření, poznávání) je takovouto interakcí, která - aspoň v 
mikrosvětě - mění jeho kvantový stav a redukuje tak možné stavy tohoto systému na jeden "skutečný" pozorovaný 
stav. V mikrosvětě tedy "nelze pozorovat věci, aniž je pozměníme" - akt měření (měřicí soustava, "pozorovatel") 
je zde "vtažen" do zkoumaného jevu a tím i "zakalkulován" do výsledku měření. Je proto třeba si uvědomit svůj 
subjektivní podíl na obrazu i chování světa..?.. Absolutizace této okolnosti a její extrapolace do makro- a 
megasvěta vede k účastnickému antropickému principu uvedenému výše, v některých filosofických spekulacích 
pak k subjektivně - idealistickým koncepcím... (autor osobně nesdílí zcela tyto názory). Je zajímavé zamyslet se 
nad těmito aspekty chování složitých systémů i z hlediska synergetiky - viz např. "Determinismus -náhoda - 
chaos ?".

Příloha 2: Východní filosofie a náboženství

V této příloze učiníme stručnou zmínku o některých náboženských a filosofických směrech, které je zajímavé dát do 
souvislosti s otázkami vesmíru, naší lidské existence, etiky a našeho místa a směřování ve vesmíru. Soustředíme se zde 
především na východní (resp. "dálně-východní") duchovní směry. Rozebírat otázky křesťanství by bylo, vzhledem k jeho 
rozšíření v našem teritoriu, "nošení dříví do lesa". Nebudeme se zde zmiňovat ani o judaismu a islámu, neboť vzhledem k 
jejich do značné míry dogmatickému charakteru nepřinášejí žádné zajímavé či nové pohledy na náš vztah k vesmíru. 
(Pozn.: Některé aspekty křesťanství a islámu jsou zmíněny v pasážích o hudbě: "Katolická", "Pravoslavná", "Islámská").

Základní dogma východní filosofie: 
Nejsme obklopeni předměty, existujícími nezávisle "samy o sobě", jak je vnímáme. Všechny věci a události, které 
vnímáme, jsou výtvory naší mysli, vznikající z určitého stavu vědomí a znovu zanikající, když se tento stav transcenduje. 
Je jen iluzí člověka připisovat těmto strukturám a jevům kolem nás hlubší význam. Vesmír není světem předmětů, ale 
emanací (výronů) Božské energie..?..

"Všechny jevy tohoto světa nejsou ničím jiným než klamným projevem mysli a samy o sobě nemají žádnou 
skutečnost" (Ašvaghoša) . 

"Všechny jevy jsou bezobsažné"; "Forma je prázdnota a prázdnota je forma" 
(Hridaja sútra - Sútra srdce - O prázdnotě veškerého bytí) .

Rozpor s přírodovědou? 
Tato subjektivně-filosofická koncepce se nejeví příliš věrohodná ve světle současného přírodovědného poznání, které je založeno 
na opačné platformě objektivní reálnosti přírodních jevů. Přesto však i přírodovědec může stanoviska východní filosofie pozitivně 
reflektovat - přinejmenším v symbolickém smyslu. Může být též zajímavé zamyslet se nad možnou souvislostí s fyzikální koncepcí 
unitární teorie pole (viz předchozí pasáže)...
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H I N D U I S M U S - věčný řád koloběhu v panteonu bohů a jejich vtělení; kolébka východní 
spiruality

Hinduismus - souhrnné označení pro duchovní a náboženské tradice, které se velmi různorodě po mnoho staletí 
vyvíjely na Indickém subkontinentu. Hinduismus není jednotnou mytologií, ale spletitým konglomerátem různých mýtů a 
kultů vzniklých a vyvíjejících se v krajích kolem řek Idu a Gangy a přilehlých územích.

Základní náboženské spisy hinduismu 
V é d y (véda = vědění - jak správně uctívat bohy, aby vyslyšeli prosby) 
- nejstarší hinduistické spisy, sbírky hymnů, motliteb, oslav a vzývání různých bohů. Čtyři základní védy: Rgvéd (modlitby 
a náboženské úvahy), Sámavéd (náboženské písně), Jadžurvéd (texty o obětech), Atharvavéd (magické texty a 
formule). Védy vznikaly zhruba od 13.stol.př.n.l, zpočátku se šířily ústním předáváním mezi bráhmany, později byly 
sepsány (podle tradice je sepsal mudrc Vjása). 
Vedle základních 4 véd vznikly později ještě čtyři tzv. upavédy ("dodatkové védy"). Z nich nejdůležitější je Ajurvéda 
shrnující staroindickou medicínu. 
Bráhmany - výkladové texty k výuce véd v bráhmanských rodech. 
Upanišady (upa = blízko, ni = dole, sad = sedět - tedy nauka určená těm, co "sedí blízko u nohou Mistra") 
- "tajné nauky" a filosofické výklady, které mají objasnit skrytý význam a smysl textů véd. Zabývají se otázkami vzniku 
světa, jednoty veškerého bytí, duše (átman) a Boha, karmy a reinkarnace. Pro upanišady se nekdy užívá souhrnný název 
védanta (= konec véd), protože tvoří vyvrcholení védských učení. 
Purány (= staré tradice) - "božsky inspirované" mýty, legendy a eposy, popisujících zázračné a hrdinské činy bohů či 
králů. 
Rámajáma je hrdinská balada o princi Rámovi (který je Višnuovým avatárem), který za pomoci oddaného opičho krále 
Hanumana bojuje za vysvobození své ženy Síty, kterou unesl démon Ravana na ostrov Lanka. Hanuman přeskočil moře; 
opice vybudovaly mezi indickým pobřežím a Srí Lankou dokonce most.  
Mahábhárata je rozsáhlý epos (čítající více než 100 000 dvojverší - patrně největší epos světové literatury) o dynastii 
Bharatovců, kde na pozadí dlouhého boje mezi zpřízněnými rody Panduovci a Kuruovci je podáváno božské poselství v 
části zvané Bhagavatgíta (píseň o vznešenosti); zde bůh Krišna, vystupující v symbolické úloze vozataje, v dialogu s 
Ardžunou (z rodu Panduovců) káže nesobecké činy (karmajóga) a oddanost božskému principu v jednotě átmánem.

330 tisíc bohů Ţ polyteismus? 
Ne! Je jeden Bůh. Různí bohové jsou pouze představitelé moci a funkcí jednoho nejvyššího Boha ve viditelném světě.

Pantheon hunduistických bohů : 
Brahma - nejvyšší stvořitel, vnitřní podstata všech věcí, panteistický princip, absolutní jsoucno, jenž obsahuje a pojímá 
vše co je - ztělesnění nekonečna; 
Višnu - tvůrce vesmíru, udržovatel života ; Šiva - bůh plodnosti i smrti; 
Sarasvatí (manželka Brahmy) - bohyně moudrosti, vědění a umění;  
Šrí - Lakšmí (manželka Višny) - "lotosová bohyně", bohyně štěstí, bohatství; 
Padma - Ganga (bohyně povátné řeky Gangy, Šivova manželka); 
Párvatí (1.manželka Šivova, matka Ganéši); Kálí - Durga (2.žena Šivy) - krvežíznivá bohyně ničení a smrti; 
Krišna (vtělení Višny) - půvabný bůh lásky, hudby, tance, zvěstovatel Bhagavatgíty (zpěv vznešeného) v eposu 
Mahábhárata (na pozadí boje mezi Panduovci a Kuruovci hlásá Krišna důležité požadavky etiky a duchovnosti). 
Hinduisté v řadě svých sekt uctívají i celou plejádu dalších bohů, např. Ganéša (bůh úspěchu se sloní hlavou), Mitra (bůh 
světla), Manasa (bohyně hadů), Ráma (vtělení Višny) se svou chotí Sítou (epos Rámájana), Hanuman (opičí bůh), Sóma 
(elixír života), atd...
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Tančící Šiva Krišna Sarasvatí

Všechny věci kolem nás jsou rozličnými projevy jediné a nejvyšší skutečnosti zvané BRAHMA.

Pojetí času : 
Lineární - život je chronologická řada jedinečných událostí v běžícím čase 
Cyklické - život jako stále se opakující koloběh. Právě takto je čas a život pojímán v hinduismu.

Stvoření světa: 
Bůh se stává světem a svět se nakonec znovu stane Bohem. Svět je "jevištěm" této božské hry.

Hinduismus - východisko východní spirituality 
Osvícení vyznavači hinduismu se kolem 6 stol.př.n.l. snažili staré náboženství zbavit některých předsudků a pohanských 
praktik. Odmítali především rituální obětování zvířat, které odporovalo v té době již rozšířené koncepci ahinsá - 
neubližování živým tvorům, našim bližním. Někteří z nich odmítali i kastovní systém. Z pozdní védské tradice se tak 
vyvinuly další dva významné náboženské směry - buddhismus a džinismus, které přetrvaly dodnes. A buddhismus, 
obohacený o prvky taoismu, dal vznik dalším významným filosofickým a duchovním směrům čchan v Číně a zen v 
Japonsku. Všechny tyto směry budou níže zmíněny v samostatných pasážích. Hinduismus můžeme označit za "kolébku 
východní moudrosti" v podobném smyslu, v jakém řeckou antiku označujeme za "kolébku" evropské filosofie a 
civilizace. 

Východní filosoficko-náboženské pojmy 
Zmíníme zde stručně několik filosofických a náboženských pojmů vzniklých původně na půdě hinduismu a 
pocházejících z jazyků sanskrt a pálí (v závorkách je většinou uveden tvar ze sanskrtu). Většina těchto termínů se používá 
ve všech východních náboženstvích a filosofických systémech, které mají indický původ (hinduismus, džinismus, 
buddhismus a částečně i pozdní taoismus - přes buddhistický směr čchan či zen).

Á t m á n (átmán = dech, dýchání) : 
Nesmrtelná lidská duše, skryté vnitřní "já", součást nejvyššího božského ducha v nás.

Nesmrtelnost lidské duše Ţ Reinkarnace (lat. znovuvtělení, převtělení; v buddhismu též znovuzrození) : 
Každá osobní duše (Átmán) prochází mnoha znovuzrozeními do dalších životů (samsára) s převtělením - ať jako člověka, 
zvířete či rostliny - o tom rozhoduje karma.  
"Tak, jako se člověk zbavuje starých obnošených šatů a obléká si nové, podobně duše uvězněná v těle se zbavuje starých těl a vstupuje do 
nových" (Bhagavatgíta). 

Samsára (samsára = neustálé putování - mezi životy) :  
Koloběh života, smrti a znovuzrození každého jedince ("karmický oběh"). Z koloběhu stále nových a nových životů (často 
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naplněných strastmi) je možný únik cestou poznání, uvolnění všech pout a žádostí - je možno dosáhnout stavu 
vysvobození označovaným v hinduismu jako mókša, v buddhismu nirvána.

K a r m a (karma = čin) - zákon příčin a následků v tvorbě osudu : 
Každý lidský čin kromě svého viditelného účinku vyvolává též neviditelné působení, které trvá dál, i když viditelný účinek 
již zmizel. Neomezuje se jen na současný život, ale přenáší se na následná zrození - rozhoduje jak o formě znovuzrození, 
tak o všech okolnostech života v budoucí existenci. Každým svým jednáním získávají bytosti určité zásluhy a viny, jejichž 
poměr dosažený za dobu života (příp. i minulých životů) určuje povahu a kvalitu příští existence bytosti, do níž se átmán 
převtělil. Hovoří se někdy o "karmickém dluhu", který pokud není splacen, vždy přivodí další a další převtělení. Takto 
pokračuje reinkarnace átmánu na své pouti do dalších forem bytí (samsára) - až do konečného vysvobození (mókša) z 
koloběhu životů v nirváně. Současná situace je tedy důsledkem chování v předešlých životech - je proto "zasloužená", ať 
je dobrá nebo špatná... Evoluce duše v lidských tělech může probíhat po mnoho vtělení, správný směr je intelektuální 
zdokonalování a osvojování mravních principů.

Fatalismus..?.. 
Cokoli se má člověku stát (jako karmický důsledek zákona příčiny a následku skutků ze svého nynějšího či předešlého 
života) v určitém čase, to ho jistě v ten den dostihne. 
Podle některých koncepcí však osud člověka v daném pozemském životě není předurčen s definitivní platností. "Vrozený 
osud" z karmy předchozích životů může být výrazně změněn volbou životní cesty. Buď k dobrému - 
sebezdokonalováním v lásce a moudrosti, nebo i ke špatnému - sobectvím a ubližováním jiným bytostem...

Ahinsá (= neubližování, nenásilí) 
Úcta ke všemu živému, základní morálně-náboženská zásada všech východních duchovních směrů - hinduismu, 
buddhismu, džinismu (kde je nejvíce akcentována). 

D h a r m a (dharma = zákon, cesta) : 
Nauka o cestě k univerzální pravdě a o způsobu života v souladu s božským zákonem, který vede k osvícení a 
osvobození. 

J ó g a (jóga = spojení - spojení s absolutním bytím, Bohem, s pravou podstatou, s naší duší - átmánem) 
Soubor nauk o metodách ovládání tělesných a duševních funkcí člověka s cílem dosažení vyšších duchovních stavů a 
oproštění se od ega a závislosti na hmotné existenci. Konečným cílem je trvalé ztotožnění s absolutním bytím a vědomím, 
dosažení osvícení a osvobození - mókša, nirvána. K dosažení těchto cílů vypracovala jóga několik technik: 
Hatha jóga - jóga tělesných cvičení včetně cvičení dechu, které vitalizují organismus a napomáhají i duševnímu 
soustředění. Tento druh jógy je nejvíce rozšířen v euro-americkém teritoriu, kde se zdůrazňuje "praktická" stránka 
fyzického tréningu. 
Džnajána jóga - jóga moudrosti, poznání, studia, meditace pro dosažení sebepoznání a osvícení. 
Mantra jóga - soustředění se dosahuje opakováním manter, jejichž akustické vibrace napomáhají zklidnění mysli. 
Karma jóga - dobrým dílem a nesobeckou službou jiným bytostem se očišťuje vědomí a duše člověka. 
Bhakti jóga - oddaností a láskou k Bohu v některé jeho formě (Višnu, Šiva) či avatáru může být dosaženo osvícení. 
Guru jóga - uctíváním již osvíceného Mistra (guru) dosahuje žák pod jeho vedením svého vlastního osvícení. 
Šakti jóga - práce s energiemi člověka (tzv. šakti), čakrami, dráhami jimiž "energie" proudí (přírodověda je k tomu 
skeptická...). 
Rádža jóga - cesta sebekázně, pevné vůle, askeze. 
Jednotlivé metody jógy mají hodně společného a vzájemně se doplňují; jogíni je zpravidla kombinují.

M e d i t a c e (lat. meditatio = rozjímání) : 
Meditace zahrnuje různé duchovní praktiky a způsoby vnitřního přemítání a soustředění za účelem dosažení změněného 
stavu vědomí a poznání z jiného úhlu pohledu. Meditace pomáhá navodit: 
♦ Stav, kdy mysl je zbavená všech nepotřebných myšlenek.  
♦ Soustředění mysli na konkrétní objekt. 
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♦ Změněný stav vědomí, psychické otevření se duchovním a náboženským představám. 
♦ Intuitivní vhled do skutečné podstaty či do náboženské představy. Racionální mysl je utlumená a skutečnost vnímáme 
a poznáváme přímo (intuitivně, mimosmyslově, transcendentálně), bez "filtru" pojmového myšlení. Ve zklidněné mysli se 
intuitivní vhled objeví zcela spontánně: začíná odrážet věci takové jaké jsou. Vším prostupující vnitřní moudrost mysli 
poznává věci na základě toho, že je s nimi v jednotě.  
Slovo meditace je latinského původu a je užíváno především evropskými a americkými autory píšícími o duchovních 
otázkách. V původních východních směrech se v tomto smyslu používá termínů samádhi (soustředění či duchovní 
extáze), dhjána (nehnuté spočinutí u jediného předmětu, pohroužení), bhávaná (buddhistická praxe kultivace mysli), 
nebo vipassaná (meditace "jasného vhledu") - viz níže.

Samádhi (samádhi = připevnění, ukotvení, pohroužení, soustředění mysli na jeden objekt) - duchovní extáze, vytržení 
V hinduismu je samádhi nejvyšším stavem mysli, dosažení absolutní skutečnosti, "nadvědomého stavu", nejhlubší 
duchovní pohroužení, sjednocení átmanu s božstvem - Brahmou. Stav samádhi je většinou dočasnou zkušeností člověka; 
pokud je dosaženo trvalého stavu samádhi, jedná se již o konečné vysvobození - mókša, nirvána. V hinduistické mytologii 
je někdy zmiňován Samádhi - bůh vědění, ochránce mudrců a vzdělanců. O samádhi v buddhismu viz níže.

N i r v á n a (nirvána = vyhasnutí ohně) : 
Konec hmotného života, osvobození z koloběhu reinkarnací (samsáry), spočinutí ve stavu věčného absolutního klidu, 
blaženosti, osvícení, vyhasnutí vášní a touhy, nenávisti, zaslepení, bolesti, strádání a strachu. Podle hinduismu toho 
jednotlivec dosáhne, když pozná, že že átman - jeho vnitřní "JÁ" - je totožné s Bráhmanem, absolutním jsoucnem - 
uvědomí si, že sám je "bohem". 
Termín nirvána převládá v buddhismu; v zen-buddhismu se v podobném významu užívá též japonské slovo satori. V 
hinduistických náboženstvích se často používá názvu mókša (= ukončení - samsáry, koloběhu života). Nejvyšší stupeň 
osvobození v dokonalé lásce a moudrosti se někdy označuje jako mahánirvána.

M a n t r a (mantra = vysvobození mysli) : 
Krátká formule - "svaté rčení" - které má obzvláštní božskou a magickou sílu a účinnost pro osvobození a osvícení. Kromě 
jednoslabičné mantry "óm" jsou používány i víceslovné mantry, jako je "óm mani padme húm" (óm, klenote v lotosu), "haré 
Krišna, haré Ráma, haré, haré ...", "Sarasvatí bhagavathí" (Sarasvati vznešená), "óm šrí Lakšmí nárájana" (óm šťastná Lakšmí 
spící na vodách), "óm namah Šiváji" (óm, sláva Šivovi), "džaja deví mátá namaha" (bohyně matko budiž pozdravena), .... Kromě 
vyslovovaných manter se při meditacích používají i mantry pronášené "mlčky v nitru" (adžapa - nevyslovená).

Nejpoužívanější mantrou je slabika "Óm" ("aum", "húm"), jež je 
pokládána za symbol nejvyšší bytosti (Brahma) a která při svém 
táhlém vyslovení či vyzpívání svou akustickou rezonancí 
napomáhá zklidnění mysli a navození vyšších stavů vědomí.

S ú t r a (sútra = vlákno, nit, provaz; též poučná řeč) : 
Sbírka stručných filosofických a náboženských poučných výroků. Tato stručná koncentrovaná tvrzení, mající často povahu 
aforismů, bývají doprovázena obsáhlejším komentářem a výkladem.

G u r u (guru = plný, těžký - naplněný poznáním) : 
Duchovní učitel a mistr na cestě osvícení. Významní guruové místo svých původních jmen přijímali jména duchovní, 
odvozená od jmen hinduistických bohů či jejich avatárů. Např. Rámakrišna, Brahmananda. Součástí těchto jmen bývají i 
duchovní tituly či atributy - např. Svámí (ten, kdo ovládá svou mysl), Šrí (pán), Mahátma (velký duch), Satja (pravdivý), 
Maháriši (velký mudrc).

Ášram (= stan, obydlí - kde žijí učedníci) 
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Pod vedením mistra - guru - zde studují a meditují s cílem dosáhnout pravého poznání a osvícení.

A v a t á r (avatára = ten, kdo sestoupí - sestoupí z duchovního do hmotného světa) : 
Božský mistr (více než guru), vtělení určitého boha, nejčastěji Višny, který sestoupí na svět aby přinesl lidem vyšší 
poznání, napravil vše špatné a zjednal pořádek a lásku. Podle hinduistického učení posílá Bůh v určitých obdobích dějin 
na zem určitého člověka, vtěluje se do něho a on je pak plný dobroty, lásky a zázračných schopností. 
Např. Krišna byl osmým avatárem Višny, za jeho devátého avatára je někdy považován Buddha. Je předpovězen i 10.
Višnův avatár Kalkí, který přijede na bílém koni a ohlásí konec současné éry (kaljugy); v tomto kataklyzmatickém období 
bude všepohlcující oheň vystřídán deštěm, celý vesmír se přemění na nekonečnou vodní hladinu - "oceán příčin a 
možností", na nějž ulehne Višnu ke svému spánku, v němž vytvoří nový Vesmír a skrze Brahmu začne cyklus stvoření 
znovu pod dohleden Višny-ochránce - viz obrázek "Indická legenda o stvoření světa" v kapitole 5. "Kosmický Bůh". 
Avatárové se mohou i "řetězit" - např. významný indický guru Sáji Bába (¶1926) byl považován za Krišnova avatára. 
Někteří vyznavači hnutí Haré Krišna ztotožňují Krista s Krišnou, přičemž argumentují i podobností jmen. Podobný význam 
jako "avatár" má v křesťanské terminologii "mesiáš" (Kristus), v buddhistické "bódhisattva".

O hinduismu viz též: "Indická klasická hudba"

B U D D H I S M U S - probuzení a osvícení (bez Boha)

Zakladatel: 
Siddhártama Gautama (623 - 560 př.n.l.) 
otec: král Šuddjódama , matka: královna Marhámája

Cesta od Gautamy k Buddhovi : 
Setkání s utrpením → Gautama se vzdal svého majetku a postavení → odmítnutí extrémů v hinduismu → nalezení cesty 
ke stavu dokonalého pokoje a osvícení, osvobození od touhy a utrpení → dosažení NIRVÁNY Ţ Gautama se stal 
Buddhou.

Podle legendy dosáhl Gautama svého dokonalého 
osvícení při meditaci pod fíkovým stromem Bódhi na 
břehu řeky Nairaidžany.

Čtyři základní články Buddhova poznání - "čtyři ušlechtilé pravdy": 
1.Život obsahuje utrpení. 2.Utrpení je způsobeno dychtěním po požitku a prospěchu. 3.Utrpení může být překonáno 
odstraněním žádostivosti. 4.Chtivost může být odstraněna poutí po cestě osmi ponaučení. 
Tato cesta k odstranění chtivosti a tím i utrpení - cesta k osvícení - ušlechtilá "osmidílná cesta" zahrnuje :  
1.Správnou znalost, chápání, názor. 2.Správné myšlení, úmysly, rozhodnutí. 3.Správnou a pravdivou řeč. 4.Správné 
jednání a chování (vystříhat se zvláště vraždění, krádeží, sobectví, ubližování). 5.Správný způsob života, který by nikomu 
nezpůsoboval příkoří. 6.Správné snažení a úsilí. 7.Správné uvědomění, pozornost, všímání. 8.Správné soustředění, 
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rozjímání. 
Důsledným uskutečňováním těchto zásad jsme na cestě k dosažení osvícení a nirvány.

Buddhismus učí : 
♦ Dokonalé dobrotě a moudrosti - bez osobního Boha 
♦ Nejvyššímu poznání - bez Božího zjevení "pravdy" 
♦ Možnosti vykoupení a spásy - bez vnějšího vykupitele (každý je "svým vlastním spasitelem")

Jednota, soucit a láska ke všem tvorům - mantra "Šťastní ať jsou všichni tvorové!" 
První a nejvyšší zákon: N E U B L I Ž O V Á N Í  
V tomto se buddhismus shoduje s džinismem - náboženstvím které se v severní Indii rovněž vyvinulo z védských tradic 
(viz níže).

Meditace v buddhismu - bhávaná : 
Obecný termín meditace (popsaný shora v pasáži o hinduismu) v buddhismu představuje především "kultivaci 
mysli" (bhávaná) - kultivace k moudrosti a soucitu, k uvědomění si jednoty všech věcí, bytostí a událostí. Zahrnuje 
zpravidla dva aspekty: 
♦ Uklidnění mysli a její soustředění na určitou skutečnost (samatha). 
♦ Dosažení intuitivního vhledu (vipassaná) do pravé podstaty skutečnosti a tím i dosažení moudrosti.

Samádhi (samádhi = připevnění, ukotvení, soustředění mysli na jeden objekt) - jasný a pokojný stav mysli 
V buddhismu představuje samádhi kultivaci mysli, její uklidnění, soustředění a zaostření na pravou podobu skutečnosti. 
Děje se tak většinou formou meditace. Význam samádhi v buddhismu není tak vyhraněný jako v hinduismu.

Hlavní ideál buddhismu: Dosáhnout osvícení a pomoci všem bytostem 
Bódhisattva (bódhi = probuzení, satta = oddaný) 
Člověk, který sám dosáhl nejvyššího osvícení, ale z lásky a soucítění s bližními se vzdá osobní nirvány a zůstává na světě, 
aby pomohl k osvícení a k nirváně ostatním - sám sebe až jako poslední.

Buddhismus ve své podstatě není náboženství, nýbrž filosofický postoj k životu a ke světu.

Malý 
buddhistický 
klášter 
jižního typu
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Buddha sám sebe nepovažoval za spasitele, neboť tvrdil: 
"Budhové pouze ukazují cestu. K osvícení a ke spáse se každý musí propracovat svojí pílí"

Historický vývoj: 
Inkulturace, liturgičnost, chrámy, oběti ... → uctívání Buddhy jako Boha. Lidé chtějí něco uctívat ...

Tři základní školy (cesty) buddhismu: 
♦ Hínajána (Menší vůz) 
- získávání moudrosti a osvícení mniškým životem, odříkáním, studiem v klášteře; zahrnuje se zde též Théraváda (Cesta 
starších). Je to škola "kozervativní", usiluje se zde jen o své vlastní osvícení. 
♦ Mahájána (Větší vůz) 
- cesta osvícení je pro každého, nejen pro ty kteří se vzdají světa. Buddhova povaha je v nás všech, k osvícení není třeba 
tvrdá sebekázeň a askeze, ale rozjímání a soucit se vším živým; tuto školu lze označit jako "liberální". Mahajána vyzdvihuje 
ideál bódhisattvy - člověka, který poté, co sám dosáhne dokonalého osvícení, vzdá se své vlastní nirvány a usiluje o 
osvobození a osvícení i dalších bytostí. 
♦ Vadžrajána (Tantrický buddhismus) 
- nejvyšší učení je obsaženo v tzv. tantrách, posvátných textech (tantra = tkanivo, osnova, látka - utkaná z nejvyšší 
moudrosti; též poučka, spis). Tantrické texty údajně vznikly z dialogů mezi Šivou a Párvatí (viz též "Tibetská hudba"). 
Klíčovou úlohu zde má zasvěcený učitel, který iniciuje žáky a uvádí je na pravou cestu k osvícení. Vedle obecných 
buddhistických zásad se zde klade důraz na recitaci manter a magických textů k vzývání božstev a okultních sil, práci s 
"energiemi" (se "sugescí", z dnešního pohledu), řadu rituálů. Rozeznává se tantrismus pravé ruky, soustřeďující se na mužská 
božstva a tantrismus levé ruky - uctívání bohyň (které podle tradice stávaly po levé ruce mužských bohů). Cílem těchto 
praktik je dosáhnout až k podvědomí a využít duchovní a magické síly, které jsou zde skryty. Tento směr, částečně 
ovlivněný hinduismem, se rozšířil v Tibetu kde přetrval dosud, zatímco v samotné Indii kolem r.1000 prakticky zanikl.

Buddhismus v Číně a Japonsku 
Čchan = Zen - škola meditačního pohroužení v (mahájánovém) buddhismu. 
Podle tradice přinesl buddhismus do Číny indický mnich Bódhidharma v 5.-6.stol., který se usadil v klášteře Šao-lin. 
Čchan je specificky čínská odnož buddhismu, ovlivněná taoismem.

Do Japonska přišel buddhismus z Číny v 6.století ve formě buddhistického směru čchan, částečně obohacený prvky 
taoismu. V Japonsku zdomácněl jako zen-buddhismus, brzy převládl nad původním domácím šintoismem, který však 
nevytlačil, ale s nímž těsně koexistoval po celá staletí až dodnes. Buddhistické učení se stalo jedním ze zásadních faktorů 
formujících japonskou kulturu.

S a t o r i (jap. = poznání, osvícení, probuzení; též vhled do jednoty); čínsky Wu 
Směr Rinzai (Lin-chi) - cvičení koan - paradoxní, racionálně neřešitelná hádanka, která může (ale nemusí!) napomoci v 
příslušném kontextu k osvícení (satori) náhlým zábleskem mysli. 
Směr Sótó (Ts´ao-tung) - zazen (mlčenlivá meditace v sedě či v dřepu) - postupné dosažení osvícení (satori).

Koexistence s šintoismem v Japonsku

Šintó = cesta bohů (kami) 
Šintoismus - je původní japonské náboženství pocházející z období před přijetím buddhismu. Je založeno na 
polyteismu - uctívání četných přítodních bohů a animismu - uctívání duchů předků. Šintoisté věří, že tato božstva 
(kami) mohou dočasně pobývat v určitých předmětech uctívání - např. stromy, kameny, hory (především posvátná 
hora Fudži), posvátné předměty - a jejich přízeň lze získat pomocí rituálů. 
Státní šintoismus - císař je potomkem či představitelem božstva a náleží mu povinná úcta.

W a b i (jap. wabiši = osamění, ztráta, chudoba) - duch kultivované chudoby, prostoty, neokázalosti 
Wabi je filosoficko-estetické pojetí spjaté se zenovým buddhismem. Jedná se o dobrovolnou a ušlechtilou prostotu a 
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chudobu, s níž se člověk vnitřně ztotožní, v radosti a pocitu vyrovnané melancholie nad nezadržitelným během života. Je 
to hledání krásy a dobroty v prostých věcech, hledání "pod povrchem" věcí, hledání bohatství v chudobě, krásy v prostotě 
a jednoduchosti. Wabi je též uskutečňování sebekázně a pohled na život z jiného úhlu. Z hlediska wabi jsou si všichni 
lidé rovni. 
Poněkud příbuzný význam má další japonský estetický pojem S a b i - sešlost, vyzrálost, omšelost; krása a 
oduševněnost získaná věkem a nánosem času; "patina". Kombinace pojetí wabi-sabi našla své krásné uplatnění v 
japonském čajovém obřadu čadó, v japonské keramice a v umění japonských zahrad (viz "Japonská hudba", "Japonská 
zahrada").

Tibetský buddhismus (lámaismus) : 
Tantrická odrůda buddhismu. K osvícení vede dlouhé odříkávání manter a motliteb (včetně používání modlících mlýnků, 
praporků či kuliček), užívání rituálů a pod., pod vedením lámů (mnišských učitelů a vůdců).

D Ž N I S M U S - neubližování a nenásilí vůči všemu živému

Zakladatel: Vardhamana Mahavíra (původní jméno Vardhamána, ¶540 př.n.l., V486 př.n.l. v Biháru) 
Podobně jako Budddha pocházel z bohatého rodu, ale odmítl postavení váženého bráhmána a vydal se cestou prostého 
učitele. 
Džinismus (název se odvozuje od sanskrt. džina = vítěz - nad karmou) 
učí, že vesmír je věčný bez počátku a konce, je nestvořený (neexistuje žádný tvůrce). Vesmír prochází nekonečným 
počtem kosmických cyklů, vzestupů a poklesů, během nichž i lidstvo dosahuje rozvoje a úpadku. Lidské individuum se 
skládá z duše, která je původně připoutána k tělu. Osvobozením duše od hmoty lze dosáhnout stavu věčné, blažené a 
vševědoucí naplněnosti - nirvány.  
Duše je poutána "karmickou hmotou" jako důsledek nesprávného konání. Sobecké a kruté činy duši znečisťují a 
spoutávají, naopak skutky laskavé, ohleduplné a nepreferující vlastní "já" pomáhají duši opět se očistit a osvobodit od 
hmoty. Základním příkazem je ahinsá - neubližování a nenásilí ničemu živému. Nejhorším činem je zabít živou bytost - 
džinisté jsou zásadně vegetariány. Džinističtí mnichové často nosí roušku přes ústa, aby nemohli spolknout a tak zahubit 
sebedrobnější hmyz. Základem přísného slibu těchto mnichů je zřeknutí se zabíjení, krádeží, lhaní, sexuálních činností, 
hmotného majetku.

T A O I S M U S - hledání božského zákona řídícího vesmír a harmonické cesty lidského života

T a o - cesta, stezka; přeneseně: princip, podstata, prozřetelnost

Harmonie a řád v přírodě a vesmíru: projev taa - božské vůle či zákona pronikajícího a řídícího Vesmír.
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Zakladatel taoismu: 
Lao-c´ (starý mistr) (6.stol. př.nl.) 
Kniha "Tao-te-ťing" ("Kniha o cestě a ctnosti")

Nejvýznamnější pokračovatel : 
Čuang-c´ (mistr Čuang, původním jménem Čuang Čou, cca 369-286 př.n.l., oblast Meng)

Koncepce " J i n " a " J a n g " - jednota a boj protikladných sil  
(temná-světlá, záporná-kladná, mužská-ženská, země-nebe, ....)

Nejvyšší cíl taoismu: 

Najít tao, nechat vnější svět "za sebou" a splynout s přídou a veškerým bytím.

Taoistický ideál harmonického poklidného života v 
souladu s přírodou je uplatněn na mnohých 
obrazech tradiční čínské krajinomalby s typickou 
symbolikou: mlhavými horami, bizarními stromy, 
klidnými vodami jezera a mudrci žijícími a 
meditujícími v ústraní.

http://astronuklfyzika.cz/AntropPrincip.htm (31 of 37) [15.10.2008 12:14:08]



hůUllmann V.: Antropický princip aneb kosmický B

Meditace v taoismu : 
Obecný termín meditace (popsaný shora v pasáži o hinduismu) se v taoismu soustřeďuje především na meditaci "jasného 
vhledu" (vipassaná) - intuitivního vhledu do pravé podstaty skutečnosti a tím i dosažení tao. 
Racionální mysl je utlumená a skutečnost vnímáme a poznáváme přímo (intuitivně, mimosmyslově, transcendentálně), 
bez "filtru" pojmového myšlení. Ve zklidněné mysli se intuitivní vhled objeví zcela spontánně: začíná odrážet věci takové 
jaké jsou. Vším prostupující vnitřní moudrost mysli poznává věci na základě toho, že je s nimi v jednotě - v jednotě s 
tao. 

"Vstupem do čistoty meditace člověk dosáhne všepronikajícího nazírání, které mu umožňuje uvědomit si absolutní 
jednotu vesmíru". (Lao-c´)

Přesah taoismu 
I když taoismus je specificky čínský duchovní směr, docházelo od zhruba 6.stol. k určité "fúzi" myšlenek domácího 
taoismu a z Indie přicházejícího buddhismu. Na základě toho vznikl v Číně buddhistický směr čchan, jehož japonská 
odnož je známá pod názvem zen-buddhismus.

Konfucionismus - správná cesta lidského života a fungování společnosti

Zakladatel: 
Kchung-fu-c´ (mistr Kchung) - latinsky Konfucius 
(551-479 př.n.l.) 

Morální přirozenost člověka 
Všichni lidé mají (více či méně) vyvinutý smysl pro dobro a zlo. Jsou si přirozeně rovni (navzdory sociálním rozdílům), mají 
usilovat o dokonalost.

L i - pravidla chování: 
Slušnost, zdvořilost, řád věcí, obřad, úcta

Ž e n - vnitřní život: 
Lidskost, láska, srdečnost, laskavost, ušlechtilost

Dodržováním "Li" a "Žen" jsme na nebeské cestě - uskutečňujeme Tao. 
Konfucionismus lze považovat za "taoismus transformovaný do praktického života a správy společnosti".

Rozdíl oproti taoismu: Tao je třeba uskutečňovat aktivně !

"Když se všichni snaží žít podle Li a Žen, všechno je v pořádku v osobním životě, v rodině, ve státě i ve světě". (Konfucius)

O kulturních souvislostech východních filosofických směrů viz též hudba: "Čínská" , "Japonská" , "Tibetská" .
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Duchovní nauky a náboženství v moderním světě  
- dialog a propojování kultur a duchovních směrů -

K tomuto tématu zde uvedeme jen pár neúplných postřehů a poznámek - spíše jako náměty k přemítání a diskusi.

Konec feudalismu v Evropě 
Křesťanská církev ztrácí moc a monopolní postavení jako instituce poskytující feudální diktatuře ideologickou záštitu. 
Přispělo to však k její duchovní obrodě a postupnému ústupu od dogmatismu. 
→ Náboženská svoboda, sekularizace a ateizace společnosti. 
Osvícenství, náboženský relativismus:  
Všechna náboženství a duchovní směry - jsou-li oproštěny od dogmatismu - jsou v zásadě rovnocenné. Náboženství již 
není nezbytné, může být nahrazeno osvíceným a oduševnělým ateismem či panteismem.

Strom víry a náboženství 
Víra či náboženství je jako strom s mnoha větvemi. Kmen 
tohoto stromu - univerzální duchovní princip - je zakořeněn 
hluboko v lidské psychice. Z tohoto univerzálního duchovního 
principu vyrůstají jednotlivé církve, sekty, denominace - větve 
stromu, které jsou v zásadě rovnocenné. "Všechny cesty jsou 
pravé!", hlásal známý indický guru Sáji Bába. 
Víme však, že u stromu vedle větví zdravých, vitálních, 
plodonosných, jsou některé větve suché, nemocné či 
napadené škůdci; takové větve nejen že nenesou ovoce, ale 
mohou ohrozit zdárný růst celého stromu. Těmto suchým či 
napadeným větvím se podobají některé církve a sekty, v nichž 
převládl dogmatismus, neupřímnost, fundamentalismus a 
zneužívání náboženského cítění pro materiální a mocenské cíle 
jednotlivců či skupin, na úkor ostatních lidí ...

Dialog a propojování kultur a duchovních směrů 
Jednotlivé kultury, duchovní a filosofické směry by se již neměly nepřátelsky potírat, nýbrž spolu komunikovat a 
vzájemně se obohacovat tím nejlepším, k čemu došly.

Rozšíření východní spirituality v euro-americkém světě 
Rozvoj demokracie a hlavně masových komunikačních prostředků stimuloval od konce 19.stol. vznik řady duchovních 
proudů a sekt, jejichž zakladatelé chtěli buď sami sebe "zviditelnit" (tak to často bývá v případě sekt), nebo považovali za 
užitečné propagovat myšlenky, které by ostatním lidem pomohly k "osvícení a spáse". Soustředíme-li se na směry 
vycházející z východní spirituality, můžeme obecně říci, že jóga, (zen)buddhismus, taoismus či učení guruů (Krišna, Sájí 
Bába, ..) jsou určitou protiváhou bezduchého konzumního způsobu života západní společnosti, ovládaného honbou za 
úspěchem a kapitálem. Z řady novějších duchovních a náboženských směrů se zde stručně zmíníme o třech, které 
vycházejí z tradiční východní spirituality a mají co říci ke vztahu člověka, přírody a vesmíru, jakož i k etickým otázkám 
našeho směřování.

Bahá´i 
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Toto náboženské učení pochází z islámského prostředí, avšak oprostilo se od veškerého dogmatismu. Počáteční impuls 
pro vznik tohoto náboženské hnutí spadá do r.1844, kdy člen muslimské sekty šajchí Mulla Husajn se v iránském Širázu 
setkal se Sajjid Alí-Muhammadem, kterého považoval za božího posla - jménem Báb (brána). Když byl Báb v r.1850 v 
Tabrízu zastřelen, jeho učedník Mirza Husajn Alí, který již předtím přijal nové jméno Bahá´ulláh (moc a sláva Boha) se 
prohlásil za zaslíbeného Božího posla a začal vyučovat novým náboženským myšlenkám:  
Jednota Boha - Bůh je jediný pro celý svět; Jednota náboženství - všechna náboženství pocházejí původně od Boha, 
Bůh je zjevil prostřednictvím svých poslů, bahá´ismus je sjednocuje; Rovnost - všechny rasové, národnostní a 
náboženské předsudky jsou zhoubné, je třeba je zavrhnout. Muž a žena jsou si rovni, jsou to dvě "křídla" lidstva, 
umožňující "vzlétnout k nebesům"; Možnost vzdělání - všichni (zvláště všechny děti) mají mít stejnou možnost získat 
vzdělání; Jednota vědy a víry - náboženství a věda jsou dvě stránky pravdy a neměly by si odporovat; Sjednocení světa 
- volení zástupci z každé země by měli vytvořit "světový parlament" k nastolení míru. V zájmu dorozumění by měl být 
vytvořen "světový jazyk", kterému by se, vedle svého mateřského jazyka, každé dítě vyučovalo ve škole. 
Nástupcem Bahá´ulláha se stal jeho syn Abdul Bahá, který se významně zasloužil o organizaci a rozšíření bahá´ismu. Toto 
učení je jedno nejčistších a nejtolerantnějších náboženství. Jeho stoupenci vyznávají především vysoké morální hodnoty 
srovnatelné s buddhismem - nikomu neubližují a nepomlouvají, nehrají hazardní hry, neužívají drogy a alkohol, 
manželství považují za celoživotní spojení (ve fyzickém i duchovním smyslu).

Haré Krišna 
Toto hnutí, vycházející z hinduistických védských tradic, založil indický guru A.C. Bhaktivédanta Svámi Prabhúpáda, 
původním jménem Abhaj Čaran De (¶ r.1896 v Kalkatě, V r.1977 v USA), kterého jeho guru v Indii vyzval, aby poselství 
víry šířil v Americe. Svou misi na Západě započal v r.1965, kde začal vyučovat nejprve tradiční hinduistické náboženské 
texty, které dále upravoval a transformoval tak, aby oslovovaly především západní intelektuály, zklamané konzumním 
způsobem života. Se svými spolupracovníky napsal řadu knih, které stoupenci hnutí distribuují po celém světě. 
Základní články víry vycházejí z tradičních védských textů hinduismu a též z "božsky inspirovaných" legend a eposů - 
Rámajáma a Mahábhárata; jsou zde tedy zachovány základní hinduitické představy o duši-átmánu, karmě, reinkarnaci 
(zmíněné výše v pasáži "Hinduismus"). Klíčovou úlohu v učení Haré Krišna hraje část Mahábháraty zvaná Bhagavatgíta 
(píseň o vznešenosti), kde bůh Krišna, vystupující v symbolické úloze vozataje, v dialogu s Ardžunou (z rodu Panduovců) 
káže nesobecké činy a oddanost božskému principu v jednotě átmánem. Charakteristickým znakem tohoto směru (který 
jej tak trochu řadí mezi sekty) je absolutizace Krišny *): Kršna je nejvyšší Bůh, Pán, Absolutní Pravda. Má mnoho podob 
(jednou z nich byl i Ježíš Kristus). O Bibli a Koránu tvrdí, že rovněž vycházejí z védských textů, avšak jejich význam byl v 
průběhu staletí zkreslen různými překlady a interpretacemi. 
*) Liší se tím od obvyklého hinduistického pojetí, v němž Krišna je jedním z avatárů Višny... 
Ortodoxní stoupenci Krišnovi, odění v rouchách šafránové barvy, žijí v ášramech, kde pod vedením duchovního vůdce 
(guru) odříkávají mantry*), studují především Bhagavatgítu, starají se o sochy hinduistických božstev (tyto sochy jsou 
považovány za Krišnovo vtělení), dodržují přísnou askezi zahrnující čistotu (umývání), vegetariánství, práci, šíření víry... 
*) Je to především mahamantra "Haré Krišna, Haré Krišna, Krišna Krišna, Haré Haré. Haré Ráma, Haré Ráma, Haré Haré....". 

Transcendentální meditace - TM 
Toto nejnovější duchovní hnutí, vycházející rovněž z hinduistických védských tradic, založil indický guru Maháriši 
Mahéš Jógi (Mahářiši = velký mudrc, Mahéš - původní příjmení, Jógi = praktikující jógu, který dosáhl jednoty s Bohem, 
transcendentnem); původním jménem Mahéš Prasad Varma (¶ r.1917 v Džabalpúru v Madha Pradéš v severní Indii). Na 
základě spolupráce se svým guru Svámím Brahmánandou Sarasvatím, zvaným guru Dev, vypracoval Mahéš Jógi způsob 
meditace, který by byl přístupný pro každého. V r.1956 přesídlil Mahariši do USA a pak do Velké Británie. Jeho hnutí se 
tehdy nazývalo Hnutí za duchovní obnovu, později bylo přejmenováno na Vědu o tvořivé inteligenci. V Londýně jeho 
popularitu vyzvedlo seznámení se členy hudební skupiny Beatles. 
Základem transcendentální meditace je vyslovování mantry - tajného slovního spojení nebo slabiky, po dobu 20 minut 
ráno a večer. Svou mantru (obsahující jména hinduistických bohů a guruů) každý stoupenec dostane individuálně během 
iniciační slavnosti zvané púdža, která probíhá v sanskrtu. Pravidelné meditace mají dospět ke zdroji myšlenek, k rozvíjení 
latentního tvořivého potenciálu - "tvořivé inteligenci", k čistému vědomí, osvícení a dokonce k získání nadpřirozených 
schopností levitace - umění vznášet se navzdory gravitaci, tzv. technika TM sidhi (není známo, zda se to již někomu 
podařilo..?.. - předváděné "poskakování v tureckém sedu" je úctyhodný gymnastický výkon, ke skutečné levitaci má však daleko). 
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Jednou z "teorií" TM je tzv. Maharishiho efekt, podle něhož TM působí nejen na praktikující osoby, ale "na dálku" i na 
ostatní osoby v širokém okolí, což vede k údajnému zvýšení duchovní úrovně a snížení kriminality, dopravních nehod a 
dalších negativních jevů... 
Duchovní učení transcendentální meditace je zvláště zajímavé z našeho přírodovědně-filosofického hlediska. Původní 
přírodovědné vzdělání zakladatele Maharišiho (studoval fyziku na universitě v Alláhabádu) jej vedlo k tomu, že se svými 
spolupracovníky se snažili nalézt souvislosti mezi starými védskými náboženskými texty a moderními fyzikálními 
teoriemi. Zdánlivých i skutečných analogií se jistě dá najít celá řada, především duchovní snaha po jednotném pojetí 
jsoucna je docela koherentní se současnými unitarizačními koncepcemi vědy. Maháriši a jeho spolupracovníci však jdou 
ještě dál: na základě podobnosti mezi znaky obsaženými ve védách a matematickými symboly obsaženými ve vzorcích 
moderních fyzikálních teorií, především unitárních teoriích pole, se snaží tvrdit, že pravé fyzikální poznání bylo obsaženo 
již v božsky inspirovaných védách. Prohlašují, že všechny přírodní a společenské vědy, zákony a události lze formulovat 
pomocí matematických vzorců, že vytvořili védskou vědu a technologii unitární teorie pole umožňující dokonale ovládat 
přírodu. Tvrdí, že transcendentální meditace není náboženství ani filosofie, ale "přirozená a vědecky ověřená technika". 
Takto absolutně pojatá koncepce TM je nepochybně mylná - z náhodné podobnosti náhodně vzniklých znaků 
starobylých duchovních textů (jakkoli moudrých a hodnotných na svou dobu) a stejně náhodně vzniklých matematických 
symbolů používaných v rovnicích vyjadřujících fyzikální zákony, rozhodně nelze vyvozovat takové dalekosáhlé soudy! TM 
není vědou, ale náboženským směrem. 
Přesto však transcendentální meditace může pomoci některým lidem dosáhnout komplexního rozvoje osobnosti, 
duchovní seberealizace a zušlechtění morálních zásad a přitom neztratit zájem o praktický denní život. 

Další novější duchovní směry 
Vedle zmíněných tří duchovních směrů se vyskytuje větší množství různých učení a sekt, většinou kolem guruů 
vycházejících (aspoň částečně) z hinduistických koncepcí. Jmenovat můžeme např.:  
Svámí Vivekananda (původním jménem Naréndranáth Datta, ¶1863, V1902, žák Rámakrišny) 
- indický guru propagující reformovaný hinduismus především na Západě a v USA. Vycházel z hinduismu jako z "matky 
všech náboženství", avšak myšlenky védanty a jógy, především karmajógy, syntetizoval s některými koncepcemi 
evropské filosofie. Hlásal duchovní jednotu všech náboženství, "světové náboženství" - "vesmírné evangelium" a 
pokrokové názory na vývoj společnosti - budoucnost patří "vládě dělníků". 
Poselství sv. Grálu (zakladatel Abd-Ru-Shin ¶1875, V1941, který se prohlásil za mesiáše) 
- je svéráznou kombinací západního a východního pojetí. Svět rozděluje na "hrubohmotný" a "jemněhmotný"*) - 
duchovní. Na hranici božské úrovně stojí symbolický hrad Grálu, v němž je uchovávána miska či kalich, do níž byla 
zachycena krev ukřižovaného Krista - vlastní sv. grál. Cesta od hrubohmotnosti do duchovní úrovně se děje formou 
karmy a reinkarnací, podobně jako v hinduismu. 
*) Kolem této "hrubo" a "jemno"-hmotnosti se vyskytly některé spekulace snažící se o chybné (pseudo)fyzikální zobecnění... 
Mahátma Gándí (původním jménem Mohándás Kramčand Gándhí, ¶1869, V1948) 
- významný indický myslitel vycházející z hinduismu a akcentující ahinsá - nenásilí a neubližování. Rozhodujícím 
způsobem se zasloužil o osvobození Indie z koloniální nadvlády a o vytvoření samostatné Indické federativní republiky v 
r.1947. Usiloval o pokrokové reformy, zrušení zastaralých společenských předsudků, především kastovního systému. 
Osvíceným pokračovatelem Gándího byl Džaváharlál Néhrú (¶1889, V1964), který se rovněž snažil o modernizaci 
společenských poměrů v Indii *) a v podmínkách rozděleného světa o mírovou spolupráci všech zemí bez ohledu na 
politické zřízení - koncepce "Pančašíla" (sanskrt. = pět principů). 
*) Přes významné dílčí úspěchy se však, na rozdíl od sousední Číny, nepodařilo Indii uvést na cestu harmonického rozvoje a 
prosperity, nepodařilo se odstranit propastné sociální rozdíly a katastrofální bídu velké části obyvatel. Nepodařilo se (opět na rozdíl 
od Číny) omezit populační explozi neproduktivních lidí, odsouzených k zaostalosti, utrpení, nemocem a bídě hraničící s 
hladomorem... 
Osho (indický guru Bhagwan Sri Rajneesh, původním jménem Mohan Chandra Rajneesh, ¶1931, V1990) 
- učení vycházející z hinduismu a spojující východní meditační techniky s prvky psychoterapie, včetně uvolňování emocí a 
sexuálního uspokojení (tvrdil např. že "orgasmus je samadhi"...). Rozvinul metodu "dynamické meditace". 
Jóga v denním životě (zakladatel indický guru Paramhansa svámí Mahéšvaránanda, ¶1946, zvaný též Svámidží) 
- vychází z učení véd, upanišad a především z dobře propracovaného systému praktikování jógy - kombinování všech 
způsobů jógy zmíněných výše v části "Hinduismus". Je to tolerantní systém vhodný pro lidi dnešní doby v západních 
teritoriích. 
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Sri Chinmoy (indický guru původním jménem Chinmoy Kumar Ghose, ¶1931) 
- učení "integrální jógy" spojující hinduistické duchovní techniky s uměním a sportem. Pozoruhodné jsou aktivity Sri 
Chinmoye v oblasti prosazování míru ve světě. 
Satja Sáji Bába (indický guru původním jménem Sathyanarayana Raju, ¶1927, prohlásil se za Krišnova avatára) 
- hinduistické učení kombinované s psychologií, kde však zastává názory často protichůdné nynější zdeformované 
západní psychiatrii. Hlásá ovládání emocí a pudů, přísné potlačování zlosti a agrese. V náboženských otázkách prosazuje 
toleranci a rovnocennost různých duchovních cest, církví a denominací - všechna náboženství jsou různé cesty k 
jedinému cíli. Sáji Bába se proslavil m.j. uměním "materializovat předměty" (nezávislými pozorovateli je to však považováno 
za běžné eskamotérské triky). 
New Age (angl.= nový věk) 
- je "postmoderní" hnutí snažící se najít alternativy k téměř všemu dosavadnímu stylu života, kultuře a vědění. V 
humanitních oblastech může přinášet nové inspirující pohledy (zajímavá je hudba new age), v oblasti vědy, zvláště věd 
přírodních, se však často uchyluje k chybným a pseudovědeckým koncepcím (psychotronika, homeopatie, aura, 
alchymie, ufologie a pod.). V duchu postmodernismu se často nerozlišuje mezi ověřenými a fungujícími poznatky, 
zákonitostmi a teoriemi (za nimiž je práce celých generací badatelů) a mezi pouhými názory a planými spekulacemi 
(nepodloženými ničím jiným než fantazií nebo přáním nekompetentních autorů).

Přednosti a úskalí současných duchovních směrů 
Propojování východních a západních duchovních směrů - pokud je myšleno upřímně - vede k výraznému obohacení 
vnitřního života. 
A v š a k : 
Ani této oblasti se nevyhýbá určitá módnost a komercializace - v příkrém rozporu s "duchem východní moudrosti". Vede-
li sebeusilovnější studium a meditace k tomu, že přestaneme vidět potřeby a utrpení ostatních tvorů, pak tato clona 
sobectví nám uzavře bránu k pravému osvícení, natož k dosažení "nirvány". 
Jak věřit v osvícení např. bohatých podnikatelů, bankéřů či managerů, kteří odjíždějí do ášramů v Indii aby načerpali 
energii a "duchovní síly" k ještě úspěšnějšímu vydělávání peněz a ovládání svých podřízených?

Póza a modlářství × versus × skutečná duchovnost

Pohled Boha raději spočine na těch, kteří v něj třebas přímo nevěří ale konají v 
duchu Jeho přikázání, než na těch, kteří v Něj tak okázale věří a vyznávají, že On 

nevěří zase jim.

Kdo nemá Boha v srdci, ať si ho nebere do úst !

Pokud se v duchu své víry či duchovního směru který vyznáváme nesnažíme žít, jedná se jen o pózu a pokrytectví, které 
nepřinese žádný pravý užitek ani nám, ani našim bližním! 
Toto platí pro všechna vyznání, včetně křesťanství: často se u nás setkáváme s "věřícími", kteří dělají hanebné věci, jdou se 
pomodlit a vyzpovídat a myslí si, že jsou opět "čistí" aniž se snažili napravit důsledky svých křivd bližním - a mohou 
páchat zlo dál, až do další zpovědi... 
Skutečná duchovnost nevzniká slepou vírou, odříkáváním modliteb či manter, prováděním náboženských rituálů, 
dechovými a jinými cvičeními jógy, ani žádnými jinými pohyby či manipulacemi - toto vše může (ale nemusí) naší 
duchovnosti pouze napomoci. Skutečnou duchovnost dotváří až naše snaha po zušlechťování vztahů s lidmi i s ostatní 
přírodou, soucítění, láska, poctivost, milosrdenství, ochota pomáhat bližním, práce pro dobrou věc. Pak se celý náš život 
může stát jedinou meditací - neustálou, uvědomělou či podvědomou, moudrou a radostnou pozorností při každé naší 
činnosti...

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu     |     Věda  a  víra 

Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie 
- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 3 
GEOMETRIE A TOPOLOGIE PROSTOROČASU 

3.1. Geometricko-topologické vlastnosti prostoročasu 
3.2. Minkowského rovinný prostoročas a asymptotická struktura 

3.3. Cauchyova úloha, příčinnost a horizonty 
3.4. Schwarzschildova geometrie 

3.5. Reissnerova-Nordströmova geometrie 
3.6. Kerrova a Kerrova-Newmanova geometrie 

3.7. Prostoročasové singularity 
3.8. Hawkingovy a Penroseovy teorémy o singularitách 

3.9. Nahé singularity a princip "kosmické cenzury"

3.3. Cauchyova úloha, příčinnost a horizonty

Příčinné vztahy mezi událostmi v prostoru a v čase jsou základem našeho poznání objektivní reality. 
Ze speciální teorie relativity víme, že pohyb hmoty a přenos energie i informace se může dít pouze 
uvnitř prostoročasového světelného kuželu (viz §1.6). Protože všechno, co platí ve speciální teorii 
relativity platí i v obecné teorii relativity, avšak lokálně, bude proud hmoty, energie a informace 
probíhat vždy uvnitř lokálního prostoročasového světelného kuželu, jak jsme si to postulovali v §3.1. 
Lokální přičinnost je tedy dána požadavkem lokální platnosti speciální teorie relativity (STR). Otázky 
globální příčinnosti již nejsou tak triviální a musí být zodpovězeny analýzou globálních 
geometrických a topologických vlastností daného prostoročasu, jež je řešením Einsteinových rovnic.

Tvar a sklon světelných kuželů je dán metrickým tenzorem v daném místě prostoročasu. Gravitace 
je tedy tou silou, která určuje kauzální strukturu vesmíru *) - vymezuje, které události prostoročasu 
mohou spolu příčinně souviset a které nikoliv. Jak uvidíme dále, při dostatečně silném gravitačním 
poli (zakřivení prostoročasu) se objevují horizonty událostí a oblasti prostoročasu, které jsou příčinně 
odděleny od ostatních částí prostoročasu. 
*) Které události spolu opravdu příčinně souvisejí, to záleží na konkrétní situaci. Vlastnosti prostoru a času nám 
dávají pouze jistá omezení - určují, které události spolu v principu mohou nebo nemohou příčinně souviset.

Lokální příčinnost v prostoročase M je možno vyjádřit též následujícím způsobem podle obr.3.8. 
Mějme bod p∈M, takový, že každá světočára časového nebo světelného typu procházející tímto 
bodem protíná hyperplochu S (prostorového typu). UĚS označíme množinu všech bodů na S, ve 
kterých ji mohou protínat světočáry časového nebo světelného charakteru procházející bodem p. 
Jinými slovy, U je množina těch bodů na S, z nichž je možno bodu p dosáhnout pohybem po časových 
nebo izotropních světočárách. Požadavek kauzality pak znamená, že hodnoty všech polí v bodě p 
budou jednoznačně určeny hodnotami polí a jejích derivací (do určitého konečného řádu) právě v 
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množině U. Znalost polí (a jejich derivací) jen v části U obecně nestačí k jednoznačnému stanovení 
polí v bodě p. Taková formulace principu kauzality již úzce souvisí s Cauchyho úlohou, viz níže.

Obr.3.8. Hodnoty polí v 
bodě p jsou jednoznačně 
určeny počátečními 
hodnotami polí (a jejich 
derivací) v podmnožině 
U prostorové 
hyperplochy S. 

Geometrie a kauzalita v prostoročase  
Než si ale budeme formulovat vlastní Cauchyovu úlohu, rozebereme si geometrické aspekty 
příčinných vztahů v prostoročase. Budeme předpokládat, že prostoročas je časově orientovaný, což 
znamená: 

Definice 3.1 (časově orientovaný prostoročas)

Prostoročas M se nazývá časově orientovaný, jestliže v každém bodě 
prostoročasu lze všechny vektory časového nebo izotropního typu rozdělit na dvě 

skupiny:  
vektory směřující do budoucnosti a vektory směřující do minulosti.

V praxi toto rozlišení může být uskutečněno za pomoci nevratných fyzikálních dějů jako je růst 
entropie izolovaných termodynamických soustav, vyzařování energie elektromagnetickými nebo 
gravitačními vlnami, expanze vesmíru (což je však značně problematický ukazatel směru toku času) - 
viz §5.6, pasáž "Šipka času").

V časově orientovaném prostoročase již můžeme zavést řadu příčinných vztahů mezi jednotlivými 
událostmi i celými oblastmi prostoročasu :

Definice 3.2 (kauzální vztahy v prostoročase)
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1.  Každá světočára, která v žádném bodě nemá prostorový charakter (tj. je všude časového 
nebo izotropního typu) se nazývá kauzální světočára (křivka).

2.  Budeme říkat, že událost B chronologicky následuje za událostí A, jestliže existuje do 
budoucna směřující světočára (tj. jejíž tečný vektor směřuje do budoucnosti) časového 
typu jdoucí od bodu A do bodu B. 

3.  Budeme říkat, že událost B příčinně následuje za událostí A, jestliže existuje do budouona 
směřující kauzální světočára jdoucí od bodu A do bodu B. 

4.  Příčinnou minulostí J−(A), resp. příčinnou budoucností J+(A) bodu A se nazývá množina 
všech událostí, které příčinně předcházejí, resp. příčinně následují události A. 

5.  Nechť S je oblast (podmnožina) prostoročasu M. Příčnnou minulostí J−(S), resp. příčinnou 
budoucností J+(S) množiny S je množina všech událostí v M, které příčinně předcházejí, 
resp. příčinně následují, alespoň jednomu světobodu z S. Hranici J−(S) budeme značit ∂J−

(S) a hranici J+(S) značit ∂J+(S).
6.  Analogické definice jako pro příčinné vztahy (3.,4.,5.) můžeme zavést i pro chronologické 

vztahy. Chronologická minulost a budoucnost bodu A se značí I−(A), I+(A), podobně I−(S) 
a I+(S) pro množinu S.

Je třeba upozornit, že výrok "událost B příčinně následuje za událostí A" neznamená, že B musí být 
nutně přímým důsledkem události A, ale jen to, že událost B by mohla být principiálně ovlivnitelná 
událostí A.

Uzavřené světočáry a cestování časem 
V §3.1 jsme viděli, že různé druhy "ztotožnění" v prostorových rozměrech mohou vést k různým 
druhům globální topologie prostoru, aniž se to projeví na lokální geometrické struktuře, na lokálním 
průběhu fyzikálních jevů. Jestliže bychom provedli podobné "ztotožnění" v čase (časové škále), 
objevily by se v prostoročasu uzavřené časové křivky (uzavřené světočáry časového typu); ty se 
však zdají být z fyzikálních důvodů nepřípustné, protože jsou ve sporu s principem kauzality. 
Jestliže bychom totiž na časové ose vzali dva body (t1,x,y,z) a (t2,x,y,z) takové, že t1 < t2 a tyto 
ztotožnili (t1,x,y,z) ş (t2,x,y,z), pak zásah do nějakého fyzikálního jevu v místě (x,y,z) v čase t2 by v 
tomto místě způsobil změny v čase t1, tedy v minulosti. Existence uzavřených světočar časového typu 
tedy zřejmě vede k logickým paradoxům toho druhu, že po uzavřené časové světočáře bychom se 
mohli v čase vrátit a zabít vlastní rodiče před svým narozením; nebo kosmonaut v raketě by se po 
takové uzavřené časové světočáře mohl vrátit v prostoru a čase zpět ke svému startu, poškodit raketu a 
samému sobě v tomto původním startu zabránit. 
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Jak by potom bylo možné smířit dvě sporné alternativy v budoucnu: naši existenci, když jsme se 
nemohli narodit?; nebo let kosmonauta v raketě, když si sám zabránil odstartovat? Takový cestovatel 
by se tudíž ani nemohl vrátit do minulosti a vykonat zmíněné zásahy. 
Tyto podivné, ba "patologické" důsledky cestování časem vedou přirozeně k snaze najít mechanismy, 
které by zabránily prostoročasovým událostem "dělat takové hlouposti". S.Hawking vyslovil hypotézu 
nazvanou "princip ochrany chronologie", který by kauzální smyčky zakazoval (srov. s 
Penroseovým "principem kosmické cenzury" zakazujícím nahé singularity v §3.9). Některé 
mechanismy tohoto druhu budou diskutovány níže a též v závěru §4.4. 
Logické paradoxy a spory s principem kauzality při cestování časem vznikají jen za předpokladu 
"svobody vůle" - že příslušný subjekt může podle svého rozhodnutí udělat v principu jakýkoliv 
zásah do běžících dějů. V případě, že by svoboda vůle neexistovala (a v klasické fyzice opravdu nic 
takového neexistuje), nemuselo by dojít ke sporu s principem kauzality: cestovatel časem minulost 
nemění, protože byl imanentně vždy její součástí (může minulost naplnit, nikoli ji změnit). Vesmír si 
lze představit jako "hotovou" a jedinečnou 4-rozměrnou varietu, do které jsou jednotlivé světočáry již 
"zakomponovány". Z tohoto pohledu všechny události na uzavřené časové světočáře by mohly být již 
"synchronizovány" tak, že by na sebe vzájemně působily bezesporně v uzavřeném cyklu - byly by 
self-konzistentní. Vezmeme-li však v úvahu nevratnost evoluce vesmíru (existence disipativních 
procesů, 2.zákon termodynamiky), je existence uzavřených časových křivek fyzikálně 
nepravděpodobná, protože situace v pozdějším čase t2 nemůže být totožná se situací v dřívějším 
čase t1. Uzavřené křivky vedoucí ke "stroji času" by tedy snad mohly fungovat nanejvýš v rámci 
elementárních částic. 
Určitou možnost, jak obejít spory a logické paradoxy při cestování časem, by mohla představovat i Everettova a 
Wheelerova kvantově-mechanická hypotéza "mnoha světů" [79] (je diskutována i v §5.7 "Antropický princip a 
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existence více vesmírů"), podle níž vesmír neobsahuje jen jedinou unikátní historii světa, ale mnoho historií 
paralelních. Vždy, když dojde k nějaké interakci (či z hledika pozorovatele k "rozhodnutí"), dojde k "rozvětvení 
historie" do různých vesmírů. Pokud cestovatel časem odletí zpět do minulosti a změní tam svou historii (třeba 
zabije svou matku před svým narozením), dojde k "odbočení" na jinou historii v příslušném vesmíru, který bude 
paralelně koexistovat s původním vesmírem - cestovatel se vlastně přesune do jiného vesmíru, kde bude součástí 
změněné historie.

Fyzikální cestování v čase ? 
V rámci Newtonovské fyziky, vzhledem k její koncepci absolutního času, bylo "cestování časem" 
zcela neuskutečnitelné *). Objevovalo se jen v tehdy začínající vědecko-fantastické literatuře, 
především v proslulém sci-fi románu H.G.Wellse: "Stroj času" z r.1895. 
*) Myšlenka cestování časem velmi vzrušuje lidskou fantazii a evokuje odvěké sny o věčném mládí a překonání 
smrti, nápravě či odvrácení minulých chyb nebo předpovědi budoucích důsledků našich rozhodnutí - nahlédnutí 
toho, co nám osud připravuje, popř. jeho zvrácení. 
Teprve v rámci speciální teorie relativity, umožňující ovlivňování rychlosti toku času pohybem, či 
obecné teorie relativity ukazující ovlivňování běhu času gravitací, se cestování časem začalo 
považovat v určitém smyslu za fyzikálně reálnou možnost. 
Relativistická dilatace času ve STR umožňuje v principu poměrně snadné cestování do 
budoucnosti. Pozorovateli, pohybujícímu se vysokou rychlostí blízkou rychlosti světla ubíhá čas 
pomaleji než referenčnímu "klidovému" pozorovateli, takže může i velký časový interval v klidové 
vztažné soustavě překlenout za podstatně kratší interval vlastního času, tj. "cestovat do 
budoucnosti" klidové referenční soustavy; přitom by se pozorovatel stále pohyboval uvnitř svého 
prostoročasového světelného kužele (viz prostoročasový diagram na obr.1.6). K cestování do 
minulosti by se však světočára pozorovatele musela ohnout a zatočit zpět směrem dolů a vytvořit 
smyčku, k čemuž by v některých bodech musela vzhledem k vertikále být nakloněna pod úhlem 
větším než 45° - bylo by potřeba dosáhnout překročení rychlosti světla, což v rámci STR 
(Minkowského prostoročasu s obvyklou Eukleidovou topologií) není možné. 
Obecná teorie relativity, jakožto fyzika gravitace a zakřiveného prostoročasu, v zásadě otvírá 
možnosti cestování do budoucnosti i do minulosti. Cestování do budoucnosti je zde opět v 
principu poměrně snadné: pozorovateli stačí dostatečně dlouho pobýt v místě se silnou gravitací 
(vysokým gravitačním potenciálem), kde čas podle vztahu (2.36) ubíhá pomaleji, aby se do 
výchozího místa vrátil v době, kdy tam mezitím uběhl podstatně větší interval času. V §4.3 je 
popsán zajímavý jev při šíření světla v poli masívního kompaktního objektu - efekt gravitační 
čočky. Takovéto šíření světla po zakřivených drahách vede nejen k zajímavým optickým efektům 
vícenásobných obrazů, ale i k různým časovým posuvům podél různých drah paprsků. 
Pozorovatel pohybující se po vhodné kratší dráze rychlostí blízkou c by v zásadě mohl 
"předběhnout" světelné fotony pohybující se po jiné (delší) dráze kolem gravitujícího tělesa; v 
extrémních případech pohybů rychlostí blízkou c kolem supermsasívního tělesa (či dokonce kolem 
rotující Kerrovy černé díry) by těchto časových rozdílů bylo možno v principu využít k cestování v 
čase. 
Gravitace ovlivňuje jak běh času, tak i prostorová měřítka a proporce. V takovém globálně 
zakřiveném prostoročase se mohou vyskytovat jakési "zkratky přes prostoročas", které umožňují 
pozorovateli v jistém smyslu "předběhnout" světelný paprsek a "cestovat" zpět do minulosti. 
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Přitom lokálně vše běží podle STR, rychlost světla není nikde překročena. Je to podobné, jako když 
námořník plující zde na Zemi po oceánu stále směrem vpřed může po čase zjistit, že se vrátil do 
místa odkud vyplul. Při pohybu v zakřiveném prostoročase může v principu pozorovatel po čase 
zjistit, že se dostal nejen do výchozího místa, ale že znovu "navštívil" událost ze své minulosti, i 
když lokálně ze svého pohledu po celou dobu jeho čas tekl směrem do budoucnosti.

Topologicky složitý, vícenásobně souvislý vesmír? 
Lokální geometrie prostoročasu je určena rozložením hmoty ve vesmíru - hmota~energie zakřivuje prostoročas, 
v němž se pak tělesa a částice pohybují po geotedikách, představujících nejrovnější možné trajektorie. Zakřivení 
prostoročasu je popsáno Einsteinovými rovnicemi, jejichž aplikace na vesmír za příslušných zjednodušujících 
předpokladů vede k Fridmanovým rovnicím (5.23) popisujícím vesmír, jehož prostor může mít kladnou, zápornou 
či nulovou křivost, viz §5.3. 
Tato lokální geometrie však obecně nic neříká o globálním tvaru, tj. o celkové topologii vesmíru. Ve standardní 
relativistické kosmologii se uvažuje jednoduše souvislý vesmír (s topologií koule), na němž pracují Einsteinovy, 
DeSitterovy či Fridmanovy kosmologické modely. Teoreticky by však vesmír mohl mít složitější, vícenásobně 
souvislou topologii, s různými topologickými tunely či ztotožněními různých částí; takový vesmír by dokonce 
mohl vypadat jako jakýsi "ementál". 
Složitá vícenásobně souvislá topologická struktura prostoru konečného vesmíru by měla zajímavé důsledky pro 
to, co pozorovatel v takovém vesmíru vidí: v principu by mohl uvidět mnohonásobné obrazy galaxií, hvězd, i 
sama sebe, jako v zrcadlovém bludišti. A to časově v různých fázích vývoje. Nebylo by vyloučeno, že když 
pozorujeme nějakou vzdálenou galaxi, mohlo by se jednat třebas i o naši vlastní Galaxii před dávnou dobou 
miliard let! Astronomicky rozpoznat, že dvě pozorované galaxie jsou vlastně jednou a toutéž galaxií, zobrazenou 
průchodem světla přes složitou topologickou strukturu vesmíru, by však bylo velice obtížné, ne-li beznadějné. 
Viděli bychom je totiž z různého úhlu pohledu a hlavně, vzhledem k prostorovým škálám mnoha miliard 
světelných let, ve zcela různých fázích vývoje, změněné k nepoznání.  
Určitou možností, jak získat aspoň částečné indicie pro určité topologické struktury vesmíru, by mohlo být detailní měření 
vlastností mikrovlnného reliktního záření - jeho homogenity, fluktuací (v závislosti na úhlové vzdálenosti i na vlnové 
délce), polarizace. Již v době oddělení záření od látky byly ve vesmíru zárodky budoucích struktur, takže tyto fotony 
procházely místy s různým gravitačním potenciálem, což vedlo k malým změnám jejich energie a vlnové délky - k 
nepatrnému ochlazení či ohřevu. Tyto fluktuace by měly být patrné i nyní, jakožto nepatrně teplejší a chladnější "skvrny" v 
jinak izotropním rozložení reliktního záření - představují jakýsi "paleontologický otisk" struktur raného vesmíru. Rozdíl 
teplot je velmi malý, řádově 10-5stupně, takže příslušné projekty jejich datailního měření se teprve připravují (viz však 
aktualizační poznámku na konci §5.1). 
Všechny tyto teoretické spekulace nemají zatím žádné opodstatnění v astronomických pozorováních, takže při 
výkladu relativistické kosmologie v kap.5 se budeme přidržovat nejjednoduššího a ze současného pohledu 
přirozeného předpokladu jednoduše souvislé topologické struktury vesmíru. Určitou výjimkou budou snad jen 
diskuse o možnosti existence více vesmírů; ani zde se však nebude jednat o zavádění nějaké apriorní složité topologie, 
nýbrž o hypotetické topologické vlastnosti "indukované" bouřlivými kvantově-gravitačními procesy při počátku vesmíru.

OTR v určitých speciálních řešeních Einsteinových gravitačních rovnic z matematického hlediska 
připouští kauzální smyčky. Je to např. v Gödelově řešení popisujícím rotující vesmír [104], nebo v 
prostoročase kolem dlouhého masívního válce rotujícího vysokou rychlostí (větší než c/2). Rotace 
prostoročasu v takových řešeních s sebou unáší světlo, a tedy i příčinné vztahy mezi objekty, 
takovým způsobem, že umožňuje vhodným oběhem hmotnému objektu pohyb po uzavřené 
časové světočáře, aniž by byla překročena rychlost světla v okolí objektu. Takováto řešení jsou však 
jen určitými matematickými kuriozitami, které se nikde v přírodě nerealizují. Totéž patrně platí i o 
prstencových singularitách v Kerrově geometrii (§3.6) uvnitř rotujících černých děr, či o 
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geometricko-topologických konstrukcích zahrnujících tzv. "červí díry" v prostoročase - viz §4.4. 
Geometricko-topologické možnosti "cestování" v prostoru a čase v souvislostmi s vlastnostmi 
prostoročasu černých děr budou diskutovány v §4.4., pasáž "Černé díry: mosty do jiných vesmírů?". 
Některé související úvahy o směru toku času jsou dále nastíněny v §5.6, pasáž "Šipka času". 
Pro topologii "cestování časem" jsou důležité tzv. Cauchyovy horizonty (podrobněji rozebírané 
níže), které m.j. vymezují a oddělují prostoročasové oblasti, v nichž je a není možné cestování v čase 
do minulosti a budoucnosti.

Cauchyho oblast a horizont. Horizont událostí. 
V dalším budeme předpokládat, že v reálném prostoročase se uzavřené světočáry časového ani 
izotropního charakteru nevyskytují, neboli jak se někdy říká, je splněna rozumná chronologická 
podmínka. Potom v prostoročase pro každou hyperplochu S prostorového typu existuje určitá 
maximální oblast prostoročasu, ve které je možno jednoznačně a úplně předpovědět fyzikální jevy na 
základě znalostí počátečních podmínek na S (obr.3.9).

Obr.3.9. Na základě znalosti počátečních podmínek na 
prostorové hyperploše S lze v Cauchyho oblasti D+(S) 
jednoznačně předpovědět budoucnost, jestliže každá 
světočára časového nebo izotropního typu 
procházející libovolným bodem p ∈ D+(S) v minulosti 
protnula hyperplochu S.

Definice 3.3 (Cauchyho oblast *) :

Cauchyho oblast budoucnosti D+(S), resp. minulosti D−(S), hyperplochy S 
prostorového typu se nazývá množina všech takových bodů p∈M, pro které 

každá světočára časového nebo izotropního typu procházející bodem p protíná S 
v minulosti (resp. v budoucnosti).

Definice 3.4 (Cauchyho hyperplocha *):

Hyperplooha S, kterou protíná každá neprodloužitelná světočára časového nebo 
izotropního typu, tj. pro kterou D+(S) Č D−(S) = M, se nazývá globální 

Cauchyova hyperplocha.
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Jestliže tedy v prostoročase M existuje globální Cauchyho hyperplocha, potom na základě potřebného 
souboru počátečních podmínek na této hyperploše je možno jednoznačně určit fyzikální situaci v 
celém M, tj. předpovědět hodnoty polí a polohy a pohyby všech částic v libovolném časovém 
okamžiku v budoucnosti nebo minulosti. Taková je situace třebas v plochém Minkowskiho 
prostoročase STR, kde např. každá hyperplocha t=const. je Cauchyovou hyperplochou. V §3.5 a 3.6 si 
však ukážeme, že tento "deterministický ideál klasické fyziky" není v některých složitějších případech 
splněn, globální Cauchyho hyperplochy tam neexistují. 
*) Úloha, která na základě souboru počátečních podmínek na hyperploše S s pomocí rovnic pole rozšiřuje řešení dále 
do budoucnosti (popř. do minulosti) se nazývá Cauchyova úloha (podle francouzského matematika A.L.Cauchyho, 
který se matematickou stránkou těchto řešení v 19.stol. zabýval); odtud názvy "Cauchyho oblast", "Cauchyho 
hyperplocha" a "Cauchyho horizont". 

 
Obr.3.10. Příklady situací, kdy v prostoročase M neexistují globální Cauchyovy hyperplochy (a jsou zde tedy 

přítomny Cauchyho horizonty H+C). 
a) Z variety M je "vyříznut" určitý bod Q; pak si můžeme představit světočáru C' procházející bodem p, která při 

sledování do minulosti skončí v místě, kde byl Q a tedy nepokračuje až k hyperploše t=const. 
b) Varieta s "lomenou" konformní hranicí ∂M (podobnou strukturu má např. Kerrova nebo Reissnerova-

Nordströmova geometrie). Do bodu p mohou kromě světočar C protínajících S jít (nekontrolovatelně z S) i světočáry 
C' z hraničních oblastí ∂M.

To, že nějaká hyperplocha S je Cauchyho hyperplochou je vlastnost nejen samotné hyperplochy S, 
ale i celého okolního prostoročasu M. Příklady situací, kdy v prostoročase neexistují globální 
Cauchyovy hyperplochy, jsou znázorněny na obr.3.10. Na obr.3.10a je obyčejný Minkowskiho 
prostoročas, z něhož je "vyříznutý" jen jediný bod Q. Nebýt toho, byla by každá hyperplocha S = (x,y,
z,t | t=const.) globální Cauchyovou hyperplochou. Stav např. v bodě q je opravdu jednoznačně určen 
počátečními podmínkami na S. Vezmeme-li však libovolný bod p uvnitř kuželu s vrcholem ve 
vyříznutém bodě Q, bude sice většina světočar procházejících bodem p protínat hyperplochu S, avšak 
existují i světočáry, které při svém prodloužení z bodu p do minulosti narazí na odstraněný bod Q a 
nemohou být tedy prodlouženy až k S. Když si to časově obrátíme, můžeme říci, že z vyříznutého 
bodu Q mohou (světočárami nepokračujícími do minulosti) k bodu p nekontrolovatelně přicházet 
dodatečné "rušivé" vlivy (informace), které poruší předpověď učiněnou z hyperplochy S pro bod p na 
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základě znalostí úplného souboru počátečních podmínek na S. V takovém prostoročase neexistuje 
žádná Cauchyho hyperplocha. Kuželová hyperplocha rozbíhající se od odstraněného bodu Q odděluje 
oblast prostoročasu, v níž lze předvídat evoluci na základě údajů na S od oblasti, kde toto nelze; 
taková plocha se nazývá Cauchyho horizont.

Definice 3.5 ( Cauchyův horizont)

Cauchyho horizontem budoucnosti H+
C(S), resp. minulosti H−

C(S) hyperplochy 

S se nazývá hranice Cauchyovy oblasti D+(S) v budoucnosti, resp. hranice 
oblasti D−(S) v minulosti, tj. 

H+
C(S)  =  { p | p∈D+(S), I+(P) ∩ D+(S) = 0 }  , 

H−
C(S)  =  { p | p∈D−(S), I−(P) ∩ D−(S) = 0 }  ·

Je zřejmé, že hyperplocha S, která nemá Cauchyho horizont H+
C(S) ani H−

C(S) je globální Cauchyova 
hyperplocha. Každá ohraničená hyperplocha má Cauchyho horizont (viz obr.3.9), takže Cauchyovy 
horizonty tohoto původu lze považovat za "triviální" - neříkají nám nic o příčinné struktuře daného 
prostoročasu. Důležité jsou pouze netriviální Cauchyho horizonty, např. takové, které jsou jimi pro 
každou (i neohraničenou) hyperplochu prostorového charakteru ležící v určité části prostoročasu. 
Takové netriviální Cauchyovy horizonty budou ukázány v §3.5 a 3.6.

Obr.3.11. Horizont částic 
pozorovatele O 
(pohybujícího se po 
světočaře C) v události p 
odděluje částice, které 
pozorovatel O může 
uvidět ze světobodu p od 
těch částic, které jsou 
oddtud zatím 
nepozorovatelné.

Mějme pozorovatele O, který se prostoročasem M pohybuje po světočáře C (časového charakteru). 
Představíme si, že prostoročas M je zaplněn soustavou testovacích částic pohybujících se po časových 
světočárách. Pozorovatel O nacházející se ve světobodě (události) p může některe z těchto částic (ty, 
jež protínají světelný kužel minulosti bodu p) uvidět; v M se však mohou nacházet částice, jejichž 
světočáry neprotínají tento světelný kužel a proto je pozorovatel O ze světobodu p ještě nemůže vidět 
(některé z nich uvidí později) - obr.3.11. Říkáme, že pro pozorovatele O v události p existuje 
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horizont částic oddělující oblast prostoročasu, v níž se nacházejí geodetiky částic pozorovatelných z 
p od oblasti prostoročasu, v nichž pohybující se částice nemohou být z p pozorovány. Horizont částic 
vzniká např. tehdy, když nekonečno minulosti J− je prostorového charakteru, jak je tomu na obr.3.11. 

Obr.3.12. Horizont částice P 
pohybující se po světočáře C 
odděluje oblasti prostoročasu, ze 
kterých se může částice P během 
jejího pohybu po světočáře C v 
principu pozorovat, od oblastí, ze 
kterých ji nikdy spatřit nelze.

Částici pohybující se po světočáře C je možno z určitých oblastí prostoročasu pozorovat, avšak 
obecně v M mohou existovat oblasti, ze kterých ji principiálně pozorovat nelze (obr.3.12). Hranice 
oddělující tyto dvě oblasti prostoročasu se nazývá horizont částice pohybující se po světočáře C.

Jak je vidět z obr.3.13, mohou v obecném prostoročase pro pozorovatele O pohybujícího se po 
světočáře C existovat události, které nemůže nikdy uvidět - říkáme, že tyto události jsou pro 
pozorovatele O skryty za horizontem událostí. Horizontem událostí (budoucnosti) pro 
pozorovatele O, pohybujícího se po světočáře C, nazýváme plochu oddělující ty oblasti 
prostoročasu, jejichž světobody (události) mohou být pozorovatelem O při jeho pohybu po světočáře 
C spatřeny, od oblastí, které pozorovatel O nemůže z C nikdy uvidět. Z obr.3.13 vidíme, že horizont 
událostí pro geodetického pozorovatele vzniká např. tehdy, když J+ je prostorového charakteru. V 
Minkowskiho prostoročase žádný geodeticky se pohybující pozorovatel nemá horizont událostí, 
protože jeho světelný kužel postupně probíhá celý prostoročas. Avšak pozorovatel pohybující se např. 
rovnoměrně zrychleně má horizont událostí budoucnosti (tzv. Rindlerův horizont).

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace3-3.htm (10 of 25) [15.10.2008 12:14:14]



asučUllmann V.: Geometrie a topologie prostoro

Obr.3.13. Horizont událostí 
pro pozorovatele O 
pohybujícího se po světočáře 
C odděluje ty události, které 
jsou pro O během jeho pohybu 
po C pozorovatelné, od 
událostí, které nemůže ze 
světočáry C nikdy pozorovat.

Horizont událostí pro pozorovatele O závisí na jeho konkrétním pohybu a nedává tedy zcela 
jednoznačnou a objektivní informaci o kauzální struktuře daného prostoročasu. Vyslovit určitější 
soudy o příčinné struktuře prostoročasu můžeme tehdy, když v něm nalezneme takový horizont 
událostí, který jím bude pro určitou širší třídu pozorovatelů, např. pro všechny pozorovatele 
pohybující se v určité oblasti prostoročasu. Jak uvidíme dále (§3.5-3.6 a kapitola 4), největší význam 
mají takové horizonty událostí, které jsou jimi pro každého pozorovatele nacházejícího se v určité 
vnější asymptotioky rovinné oblasti, tj. pro všechny pozorovatele vzdálené v nekonečnu. Právě 
horizonty tohoto druhu budeme mít na mysli, když v dalším budeme mluvit o horizontech událostí.

Definice 3.6 (horizont událostí)

Horizont událostí (budoucnosti) je hranicí té prostoročasové oblasti, ze které 
mohou být do izotropního nekonečna budoucnosti J+ vedeny světočáry, které v 
každém svém bodě leží uvnitř nebo na plášti světelného kuželu budoucnosti (tj. 

kauzální křivky):  
horizont = ∂ J−(J+) - je hranicí minulosti plochy J+.  
Analogicky horizont událostí minulosti je ∂ J+(J−).

Horizont událostí tedy odděluje oblasti prostoročasu, ze kterých částice mohou dosáhnout nekonečna J
+ od oblastí, z nichž žádná částice do nekonečna uniknout nemůže (obr.3.14).
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Obr.3.14. Horizont událostí je hranicí 
rozdělující ty prostoročasové oblasti, v 
nichž události mohou být 
pozorovatelné z nekonečna J+, a 
oblasti z J+ principiálně 
nepozorovatelné.

Důvody, proč vznikají horizonty událostí, budou objasněny níže na konkrétních řešeních 
Einsteinových rovnic; nejčastěji je to proto, že v určitých oblastech je gravitace natolik silná, že 
odtud nepustí ven žádné těleso, ani světlo. Zde si zatím všimneme jen některých geometricko-
topologických vlastností horizontu událostí. 

 Generátory horizontu se nazývají ty izotropní geodetiky, které leží v horizontu (alespoň pro určitý 
konečný interval afinniho parametru). Lze si to představit tak, že na horizontu je úniková rychlost 
rovna rychlosti světla a fotony se proto neustále "vznášejí" na horizontu. R.Penrose [203] dokázal 
důležitou větu o struktuře horizontu událostí budoucnosti :

Teorém 3.1 (generátory horizontu)

Horizont událostí je generován izotropními geodetikami, které v 
budoucnosti nemají koncové body.  

Generující geodetika, která vstoupí do horizontu, tam již zůstává stále a 
nemůže se protnout s žádným jiným generátorem.  

Každou událostí na horizontu, která není světobodem vstupu generátoru, 
prochází právě jedna generující nulová geodetika.

Vlastnosti prostoročasových horizontů krají klíčovou úlohu ve fyzice černých děr, jak to několikrát 
uvidíme v kapitole 4.

Cauchyova úloha a evoluce prostoročasu

Tolik tedy ve stručnosti o obecných otázkách příčinnosti v prostoročase (další podrobnosti lze nalézt 
především v monografii [127]). Konkrétní realizace těchto kauzálních vtahů je vyjádřena v tzv. 
Cauchyově úloze, která spočíva zhruba v následujícím: Mějme Cauchyho hyperplochu prostorového 
typu S, na níž známe (změříme) počáteční hodnoty pole; pokud je pole popsáno diferenciálnimi 
rovnicemi druhého řádu, musí pro ně počáteční podmínky obsahovat distribuci potenciálů pole a 
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jejich prvních časových derivací. Tyto Cauchyovy počáteční hodnoty splňují určité vazbové 
podmínky vyplývající z rovnic pole (aby byly konzistentní s rovnicemi daného pole). Potom můžeme 
pomocí rovnic pole toto počáteční řešení rozšířit do bezprostřední budoucnosti (popř. minulosti), tj. 
na nekonečně blízkou hyperplochu S'. Opakovaným pokračováním tohoto postupu pak je možno 
řešení prodloužit dále a dále do budoucnosti (a minulosti) a stanovit tak hodnoty pole v celé 
Cauchyho prostoročasové oblasti D+(S); pokud je S globální Cauchyovou hyperplochou, lze stanovit 
pole v celém prostoročase M.

Cauchyho úloha vyjadřuje deterministický charakter celé dosavadní fyziky: evoluce každé 
fyzikální soustavy (pole) je jednoznačně určena rovnicemi pohybu (rovnicemi pole) jen tehdy, když 
jsou zadány příslušné počáteční podmínky. To je vidět již v nejjednodušším případě Newtonových 
rovnic klasické mechaniky, které úplně určují trajektorii částice jen při zadání patřičných 
počátečních podmínek, např. polohy částice a její rychlosti v určitém časovém okamžiku (třebas t=0). 
Podobný charakter má i elektrodynamika, kde je třeba:  
a) V prostoročase zvolit hyperplochu prostorového typu;  
b) Na této počáteční hyperploše zadat intenzity elektrického pole E a magnetického pole B tak, aby 
byly konzistentní s Maxwellovými rovnicemi div B = 0, div E = 4πρ, které hrají úlohu vazbových 
podmínek pro počáteční hodnoty;  
c) Potom pomocí druhé dvojice Maxwellových rovnic rot E = - ∂B/∂t, rot B = j + ∂E/∂t lze určit celou 
evoluci elektromagnetiokého pole v budoucnosti (i v minulosti).

Skutečné počáteční podmínky se přitom získávají měřením; jsou to výsledky pozorování a nelze je 
nijak získat nebo odvodit z pohybových rovnic (tyto rovnice na ně kladou jen jistá omezení). Není 
dosud žádná teorie (ani nikdo neví, zda taková teorie vůbec může existovat), která by spolu s 
rovnicemi pohybu určovala i počáteční hodnoty *). 
*) Nový zajímavý přístup k problému počátečních podmínek se nyní objevuje v kvantové kosmologii v souvislosti s 
koncepcí inflační expanze velmi raného vesmíru. Podle této koncepce struktura a evoluce vesmíru není určena 
počátečními podmínkami při velkém třesku, nýbrž je produktem pouze samotných fundamentálních zákonů fyziky - 
viz §5.5. 

Při aplikaci Cauchyovy úlohy na Einsteinovy gravitační rovnice je užitečné rozdělit tuto soustavu 
rovnic na dvě skupiny. První skupinou jsou čtyři rovnice

Ri° − 1/2 δi° R   =   8π Ti°   , (3.8)

které obsahují časové derivace metrického tenzoru pouze 1.řádu a neobsahují jeho druhé časové 
derivace. Tyto rovnice jsou vazbovými podmínkami pro počáteční hodnoty. Druhou skupinu tvoří 
šest rovnic

Rαβ − 1/2 δαβ R   =   8π Tαβ   , (3.9)
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které obsahují druhé časové derivace metrického tenzoru a popisují tedy evoluci pole. Cauchyho 
úloha zde potom spočívá v tom, že:  
a) Na vhodné počáteční hyperploše prostorového charakteru máme (zadáme, změříme) hodnoty 
metriky a jejích prvních derivací, které musí vyhovovat vazbovým podmínkám (3.8);  
b) Integrací rovnic (3.9) můžeme pak počáteční řešení rozšířit dále, tj. získat hodnoty metrického 
tenzoru na jiných prostorových hyperplochách.

Cauchyho úloha pro gravitační pole (tj. pro OTR) se však poněkud liší od příslušné úlohy pro jiná 
fyzikální pole. Máme-li dvě metriky g1 a g2 mezi nimiž existuje difeomorfismus převádějící jednu na 
druhou, jsou tyto metriky fyzikálně ekvivalentní. Existují tedy celé třídy ekvivalentních metrik, takže 
řešení gravitačních rovnic může být nalezeno jen s přesností do difeomorfismu. Aby se tato 
nejednoznačnost odstranila, je třeba předepsat určité podmínky, podobně jako se v elektrodynamice 
zavádějí pro potenciály Lorentzovy podmíky k odstranění libovůle v kalibračních transformacích. 
Rovnice většiny fyzikálních polí jsou lineární; nelineární rovnice se objeví až při interakci více polí 
mezi sebou. Gravitační pole však díky své univerzálnosti vykazuje samogravitaci (interaguje 
"samo se sebou") a Einsteinovy rovnice gravitačního pole jsou nelineární samy o sobě, i bez 
přítomnosti jiných polí. Gravitační pole zároveň určuje metriku a tedy i strukturu prostoročasu, ve 
kterém Cauchyho úlohu řešíme. Proto obecně dopředu nevíme, jaká bude Cauchyho oblast evoluce 
počáteční hyperplochy - neznáme prostoročasovou oblast, v níž má být určeno řešení (evoluce nám 
může uchystat "překvapení", třebas ve formě horizontu či singularity).

Lze dokázat, že pokud počáteční hodnoty vyhovují vazbovým rovnicím a pokud pro případné 
negravitační pole je splněn postulát lokální příčinnosti (viz §3.1), má Cauchyho úloha pro Einsteinovy 
rovnice (a pohybové rovnice negravitační hmoty) jednoznačné řešení (s přesností do 
difeomorfismu). Navíc toto řešení v jistém smyslu spojitě závisí na počátečních podmínkách, jak 
tvrdí věta, jejíž zjednodušené znění je takové [127] : 

Teorém 3.2 (spojitost a stabilita řešení Cauchyovy úlohy)

Nechť g představuje v oblasti U řešení Cauchyho úlohy pro počáteční podmínky 
ω na prostorové hyperploše S.  

Potom pro změněné počáteční podmínky ω + ∆ω takové, že jejich změna ∆ω 
bude malá v oblasti J−(U) ∩ S, dostaneme v oblasti U nové řešení g', které bude 

blízké k původnímu řešení g.

Tato věta ospravedlňuje použití perturbační analýzy řešení gravitačních rovnic zmíněné v §2.5, kdy 
ze známého řešení při určitých počátečních podmínkách (např. řešení pro případ přesné symetrie) se 
snažíme získat informace o novém řešení při poněkud změněných počátečních podmínkách (např. 
slabé narušeni symetrie). Tyto metody mají značný význam hlavně při rozboru gravitačního kolapsu, 
při němž ze známého průběhu kolapsu ve sféricky symetrickém případě usuzujeme na průběh 
reálného kolapsu bez přesné symetrie, viz kapitolu 4.
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Skutečně důsledné použití Cauchyho úlohy ke stanovení evoluce fyzikálních soustav v přírodě však 
není možné, Cauchyho úloha je jen teoretickým modelem a návodem, jak takové řešení v principu 
nalézt. Příčina je již v tom, že stanovit úplný soubor počátečních hodnot fyzikálních veličin na 
Cauchyho hyperploše prostorového typu nelze jednak dostatečně hustě a přesně, jednak vzhledem ke 
konečné rychlosti šíření interakcí by k tomu bylo třeba se dostat do budoucnosti ve všech (i velmi 
vzdálených) bodech, což rovněž prakticky není možné. Při řešení Cauchyho úlohy tedy počáteční 
podmínky na Cauchyho hyperploše pouze zadáváme na podkladě určitého teoretického modelu (např. 
všude vakuum, nebo homogenní rozložení s určitou hustotou a pod.) a sledujeme evoluci tohoto 
modelu.

Kromě toho se mohou (aspoň teoreticky, viz §3.5-3.9) vyskytovat situace, kdy uvažovaný prostoročas 
nemá globální Cauchyho hyperplochy a k určení jeho evoluce pak nestačí ani sebelepší znalost 
úplného souboru počátečních podmínek. Dále, Cauchyova úloha je ztělesněním deterministického 
ducha klasické fyziky; kvantové procesy zachovávají deterministické vztahy jen na úrovni vlnových 
funkcí, zatímco globálně je přesný determinismus klasické fyziky již narušen (viz následující pasáž a 
též §4.7).

Determinismus v principu, náhodnost a chaos v praxi ? 
Cauchyova úloha ztělesňuje Laplaceovu mechanistickou představu vesmíru jako "hodinového 
stroje": 
"Rozum, který by v daný okamžik znal všechny síly řídící přírodu a vzájemné polohy objektů v ní, a který by byl 
dostatečně výkonný, aby tato data mohl podrobit analýze, by mohl shrnout do jediného systému pohyb 
největších vesmírných těles i nejlehčích atomů: pro takový rozum by nebylo nic nejisté a budoucnost stejně jako 
minulost by byly přítomné před jeho zrakem" (Pierre Simon Laplace, 1812). 
Je náš vesmír deterministický jak tvrdil Laplace, nebo je ovládán náhodou, jak se nám to často 
jeví v běžném životě? První slabina Laplaceovy představy tkví v tom, že nikdy nemůžeme 
počáteční stav systému změřit absolutně přesně, takže ani budoucí vývody z něj nemohou být 
zcela přesné. Předpokládalo se však, že když uskutečníme počáteční měření s přesností např. na 12 
desetinných míst, pak všechny následné předpovědi budou mít též přesnost na 12 desetinných 
míst (počáteční chyba sice nevymizí, ale nezvětšuje se). Bohužel se však ukázalo, že chyba či 
odchylka se ve skutečnosti zvětšuje - na každém kroku evoluce systému roste chyba předpovědi o 
určitá procenta, takže po několika krocích, či desítkách kroků, již nemůžeme předpovídat prakticky 
nic. 
Toto zesilování chyb je druhou slabinou, negující dokonalý Lapaceův determinismus. Citlivost na 
počáteční podmínky činí chování systému nepravidelným a nepředvídatelným - chaotickým. 
Jednotlivé elementární stupně chování systému se přitom řídí deterministickými zákony, avšak 
vyúsťují v takové nepravidelnosti, že vypadají jako zcela náhodné. Takovýto (zdánlivý) chaos je 
tedy složité a (zdánlivě) nepravidelné chování, které má ve skutečnosti jednoduchý deterministický 
podklad. Jelikož tento chaos si generují samotné systémy řídící se deterministickými zákony, 
označuje se často jako "deterministický chaos". Tento chaos je patrně hlavní příčinou toho, že 
naše příroda je tak pestrá, různorodá, proměnná. A je možná též "hybnou silou" duševních činností 
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a naší lidské "svobody vůle".

Kvantová fyzika navíc ukazuje, že v mikroměřítcích prostoru a času je příroda skutečně a 
principiálně řízena náhodou. Např. to, zda se určitá elementární částice či radioaktivní jádro v 
daném okamžiku rozpadne či nerozpadne, je čistě náhodná záležitost; mezi jádrem které se má 
vzápětí rozpadnout a tím které nikoli (nebo až za dlouhou dobu) nelze nalézt vůbec žádný rozdíl. 
Teprve v souboru velkého počtu částic či radioaktivních jader se objevují přesné statistické 
pravidelnosti. Vzniká ostatně principiální otázka, odkud tyto statistické pravidelnosti pocházejí; 
jsou snad stopami nějakého skrytého determinismu na fundamentálnější úrovni? Kvantová fyzika 
to rezolutně popírá...

Ukazuje se tedy, že deterministická představa funguje jen v nejjednodušších idealizovaných 
případech - determinismus můžeme uvažovat jen "v principu", nikoli v praxi. Ve skutečných 
systémech mnoha těles, řídících se navíc nejen zákony klasické, ale i kvantové mechaniky, 
pozorujeme, že sebemenší nejistota určení stavu systému v daném časovém okamžiku zpravidla 
vede k naprosté ztrátě možnosti přesně stanovit jeho stav i po poměrně krátkém časovém období. 
Malé rozdíly v počátečních podmínkách mohou vyvolat velké změny ve výsledných jevech. Jinak 
řečeno, téměř totožné stavy přítomnosti se mohou vyvíjet k velmi odlišným budoucnostem - 
jakákoli předpověď se stává nemožnou, jev se efektivně stává náhodným; mluvíme o chaotickém 
chování systému *).  
*) Na tuto nestabilitu a indeterminismus chování složitých systémů často narážejí meteorologové při snaze o 
dlouhodobější předpověď počasí (která se zpravidla nedaří). Označují ji metaforicky jako "efekt motýlího křídla" - 
že totiž pouhé mávnutí motýlího křídla, způsobícího nepatrné zvíření vzduchu třebas v Evropě, může po čase 
"vyvolat" vznik bouře či cyklonu i na druhé straně Země - v Americe či Austrálii.

Ljapunovova nestabilita 
Výpočty a počítačové simulace ukazují, že u takových nestabilních systémů malá změna δo počátečních podmínek 

způsobí, že původně blízké trajektorie se s časem t od sebe exponenciálně rozbíhají: δ = δo.e−λ.t. Systém se po 

uplynutí dostatečně dlouhého času nakonec stává chaotickým. Míru lineární stability či nestability - "chaotičnosti" 
takového systému lze charakterizovat tzv. Ljapunovovým časem TL = 1/λ, za který se systém odchýlí 2,7-krát 

(tímto faktorem se zvětší každá počáteční odchylka); parametr λ = 1/TL se někdy nazývá Ljapunovův exponent.  

Je zajímavé, že i takové zdánlivě stabilní systémy jako je Sluneční soustava jsou patrně chaotické. Oběžné dráhy 
planet se vzájemně ovlivňují gravitačními poruchami - symetrie Keplerových orbit se zvolna porušuje. Pro vnitřní 
planety Sluneční soustavy (mimo Merkur) se Ljapunovův čas odhaduje TL ≈ 5.106let. Vysoká hodnota tohoto času 

vysvětluje neobyčejnou přesnost astronomických předpovědí pohybů planet v časových horizontech stovky a 
tisíce let. V časových intervalech stovky miliónů až miliard let by se však chaotičnost drah planet projevila již 
rozhodujícím způsobem; některá z planet by mohla dokonce vázaný systém sluneční soustavy opustit. 

V klasické fyzice se donedávna předpokládalo, že jednoduché systémy se chovají jednoduše a že 
tedy každé složité chování musí mít "složité příčiny". Analýza chování systémů v posledních letech 
však ukázala některá překvapující zjištění. Že totiž chování i jednoduchých systémů může být velmi 
složité, zdánlivě chaotické. A zase některé složité systémy se mohou chovat překvapivě jednoduše 
- např. v důsledku autoregulačních či synergických mechanismů. V rámci této nové teorie chaosu 
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jsou chaos a řád jakoby spojené nádoby: za určitých okolností se řád mění v chaos, za jiných 
podmínek zase chaos přechází v uspořádané struktury. A i (zdánlivě) chaotické chování zanechává 
stopy sice složité a jakoby neuspořádané, avšak teorie chaosu v nich mnohdy nachází překvapivý 
řád - jakýsi "organizovaný chaos". Tyto stopy chaotického chování mají většinou složitou 
geometrickou strukturu, pro jejíž popis již není vhodná klasická Eukleidovská geometrie; ukazuje 
se však, že je lze dobře modelovat novým typem tzv. fraktální geometrie (viz níže).

Pro popis chování dynamických systémů se často používá tzv. fázový prostor (který zavedl H.
Poincaré) - myšlený matematický prostor, jehož body reprezentují všechny možné stavy 
dynamického systému. Chování systému je pak vyjádřeno určitou fázovou trajektorií - křivkou v 
tomto fázovém prostoru. Dynamiku systému lze tak znázornit pomocí geometrických útvarů ve 
fázovém prostoru. Spustíme-li dynamický systém z nějakého počátečního stavu (bodu ve fázovém 
prostoru) a pozorujeme jeho dlouhodobé chování, často se stává, že jeho trajektorie ve fázovém 
prostoru bude konvergovat k nějakému definovanému geometrickému útvaru, a to někdy i při 
různých volbách počátečních podmínek. Takovýto koncový útvar ve fázovém prostoru, k němuž 
směřuje dynamické chování systému, se nazývá atraktor (lat. atractio = přitahovat) - tato struktura 
jakoby "přitahovala" trajektorie systému ve fázovém prostoru, takže v ní systém buď spočine, nebo 
kolem ní "obíhá". 
Systém, který se ustálí v neměnném klidovém stavu, má za atraktor pouhý bod. U systému, který se 
ustálí tak, že opakuje periodicky svůj stav, bude atraktorem uzavřená smyčka, kolem níž systém 
obíhá. Systémy s kvaziperiodickým pohybem mají složitější atraktory s násobnými a rozdělenými 
smyčkami. Chaoticky se chovající systémy opisují ve fázovém prostoru velmi složité trajektorie 
kolem zvláštních útvarů zvaných podivné atraktory, které mají fraktální strukturu.

Fraktaly - nekonečně členité útvary 
Předměty v přírodě, i když jsou většinou nepravidelné a složitého tvaru, většinou modelujeme 
pomocí jednoduchých geometrických útvarů jako je přímka, trojúhelník, čtverec a obdélník, 
kružnice či elipsa, rovina, krychle, koule a další útvary popsané Eukleidovskou geometrií. Pro tyto 
základní útvary jsou též dobře známé vzorce pro výpočet jejich délky, plochy či objemu. Podobně i 
u dalších složitějších útvarů, které můžeme složit jako kombinace z konečného či nekonečného 
(avšak spočetného) počtu základních geometrických tvarů. 
Všem takovým útvarům můžeme připsat určité celé číslo - počet rozměrů neboli (topologickou) 
dimenzi daného útvaru, určenou počtem čísel, souřadnic či parametrů, určujících polohu bodů v 
těchto útvarech: přímka či křivka (byť silně zprohýbaná) má dimenzi 1, plocha má dimenzi 2, 
krychle, koule a všechny prostorové útvary mají dimenzi 3 (protože poloha každého bodu v nich je 
jednoznačně určena 3 čísly - souřadnicemi). 
Ukazuje se však, že velmi členité, "kostrbaté" a nepravidelné útvary v přírodě (jakož i chování 
chaotických systémů) lépe než klasická Eukleidovská geometrie modeluje tzv. fraktální geometrie 
(lat. fractus = lomený, zlomený), umožňující popsat i nekonečně členité tvary. Eukleidovská 
geometrie je určitá abstrakce skutečných útvarů, zatímco fraktální geometrie odráží skutečnou 
složitost a členitost útvarů: fraktální útvary již nejsou jednoduchou kombinací ideálních 
geometrických tvarů, ale vyznačují se nekonečnou složitostí - čím podrobněji je zkoumáme, tím 
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složitější detaily se objevují. Fraktální geometrie se snaží zachytit všechny ty jamky, hrbolky, 
pokřivení, spletení, vyskytující se u přírodních útvarů. Navzdory této bizarní složitosti fraktální 
geometrie vyjevuje určité zákonitosti tzv. soběpodobnosti, kdy každá část objektu je podobná 
celku (viz níže) - v přírodě se často vyskytují větvící se fraktální struktury. Ukazuje se, že fraktální 
geometrie je vhodným matematickým prostředkem pro popis struktur a dynamiky přírodních dějů.

Z historie fraktalů 
Kořeny těchto koncepcí sahají svým způsobem až k zakladateli teorie množin G.Cantorovi, který m.j. v r.1883 
sestrojil svéráznou čistě spekulativní množinu - tzv. Cantorovo diskontinuum. Cantorovo diskontinuum vzniká z 
úsečky jednotkové délky tak, že nejprve odstraníme prostřední třetinu, pak ve zbylých dvou třetinových úsečkách 
vždy opět prostřední třetiny atd., až do nekonečna. Zbude pak množina izolovaných bodů, Cantorovo 
diskontinuum neboli Cantorův prach. Součet délek všech vypuštěných intervalů je přesně roven 1. Cantorův prach 
je na první pohled zanedbatelnou skupinkou bodů. Cantor však dokázal, že těchto "zrnek prachu" je přesně tolik, 
kolik bylo bodů na původní úsečce (!) - je možno je vzájemně jednoznačně přiřadit. Část je, v jistém smyslu, stejně 
početná jako celek - srovnejme s diskusí o pojetí nekonečna v matematice v §3.1 "geometrie a topologie 
prostoročasu", pasáž "Nekonečno v prostoru a čase". Poskládáme-li všechny vynechané třetinové úseky z 
předchozí konstrukce nad sebe do stupňů (o výšce stejné jako je šířka), vznikne tzv. ďáblovo schodiště. Toto 
"schodiště" má, navzdory své složité fraktální struktuře nekonečně mnoha stupňů, konečnou délku rovnou 2.  
Další útvary neobvyklé vnitřní struktury, jako je Kochova vločka nebo Sierpiňského koberec, budou diskutovány 
níže v souvislosti s fraktální geometrií a Hausdorffovou dimenzí. Paradoxní vlastnosti těchto uměle 
zkonstruovaných objektů či struktur se tehdejším matematikům, "odchovaným" klasickou algebrou a 
matematickou analýzou, zdály být natolik bizarní a odporující intuici i zdravému rozumu, že je označovali za jakási 
zvrácená "matematická monstra". 
    Hlavním zakladatelem novodobé fraktální geometrie je však Benoit Mandelbrot, který odhalil nové a 
neočekávané strukturní vlastnosti geometricky složitých útvarů a množin - anomální dimenzi a periodicitu 
struktur v různých měřítcích. Mandelbrot se v 60.letech zabýval analýzou šumů a chyb při elektronickém přenosu 
signálů. Pozoroval, že střídající se časové intervaly správného a chybného přenosu se objevují na různých 
časových škálách - jakási "sobě-podobnost" (self-similarity). Tyto své poznatky dal šťastnou shodou okolností do 
souvislosti s empirickými údaji o měření délky mořských pobřeží (konkrétně pobřeží ostrova Korsiky), 
shromážděnými L.Richardsonem. Zjistil, že stanovení délky takového pobřeží podstatně závisí na měřítku, tj. na 
"délce tyče" s níž měření provádíme. Ve větším měřítku, na mapě, nevidíme všechny skutečné nepravidelnosti, 
zákruty, výběžky a další členitosti pobřeží, které bude větší měřítko "překlenovat" - naměříme délku kratší. V 
menších a menších měřítcích podrobnějšího pohledu musíme při měření krátkou tyčí kopírovat čím dál menší 
členitosti, takže se zjemňujícím se měřítkem bude zjištěná délka pobřeží čím dál větší - teoreticky až do 
nekonečna (tzv. Richardsonův efekt). Pro délku pobřeží L měřenou tyčí délky ε stanovil Richardson empirickou 
závislost L(ε) = K.ε1−DR, kde konstanta K je určitá "běžná" délka konkrétního pobřeží a konstanta DR (zvaná 

Richardsonova konstanta) charakterizuje členitost daného pobřeží. Pro různá pobřeží se hodnota DR pohybovala v 

rozmezí cca 1,05-1,3; za průměrnou hodnotu Richardsonovy konstanty se bere 1,26. Mandelbrod analyzoval 
Richardsonův empirický vzorec zavedením dalšího parametru počtu proložení měřící tyče N(ε), takže L(ε) = ε.N(ε). 
Rovnici tak upravil na tvar K = L(ε).εDR−1 = ε.N(ε).εDR−1 = N(ε).εDR , z něhož plynulo, že K lze považovat za Hausdorffovu 
míru a DR za Hausdorffovu dimenzi množiny bodů popisujících pobřeží. Dále Mandelbrod analyzoval a doplnil tzv. 

Juliovy množiny. Rozpracováním a zobecněním těchto poznatků dospěl Mandelbrod k pojmu fraktal.

Vlastnosti fraktalů 
Fraktální útvary (fraktaly) mají dvě základní pozoruhodné vlastnosti (které zároveň mohou sloužit 
jako defnice fraktalů):
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�●     1. Samopodobnost (self-similarita) 
Fraktaly jsou ivariantní vůči určitým transformacím spočívajícím ve změně měřítka. Fraktální 
geometrie studuje útvary, u nichž se stejný nebo podobný tvar opakuje ve stále menším a 
menším měřítku. Lze říci, že sobě-podobný útvar vypadá stejně, ať se na něj díváme v 
jakémkoli měřítku či zvětšení. V nejjednodušším případě je určitá struktura soběpodobná, v tom 
smyslu, že ji lze rozdělit na několik částí, kde každá z těchto částí je zmenšená kopie celku.

Z matematického hlediska sobě-podobná množina A z n-dimenzionálního Eukleidova prostoru En je taková 
množina, pro kterou existuje konečně mnoho tzv. kontrahujících zobrazení φ1, φ2, ..., φn (jsou to taková zobrazení En 

do En, která zmenšují vzdálenost mezi dvěma body ležícími v En) takových, že A vznikne jako sjednocení A = i=1Čn φi

(A). Takovéto sobě-podobné množiny vznikají opakováním "sebe sama" při určité transformaci jako je změna 
měřítka, rotace či posunutí. Soběpodobné množiny jsou invariantní vůči změně měřítka - při libovolném zvětšení 
či zmenšení vypadají podobně. Lze říci, že sobě-podobná množina vzniká "sama ze sebe" - vzniká opakováním 
téhož základního motivu. Např. Cantorovo diskontinuum se skládá ze svých opakujících se přesných kopií, 
zmenšených na 1/3. 
Můžeme zjednodušeně říci, že fraktal je geometrický útvar (či množina), který se skládá z určitého 
počtu svých vhodně zmenšených "kopií". Takovýto princip opakování podobných tvarů ve 
zmenšené či zvětšené podobě můžeme často pozorovat v přírodě, kde mnohé složité a komplexní 
útvary se vytvářejí opakováním jednoduchých struktur a pravidel. Je to např. růst větví na 
stromech, korálové útesy v moři, sněhové vločky, zvětralá skaliska, či větvení cévního systému v 
těle od velkých cév aortálních až po nejjemnější kapilární. Struktury tohoto druhu jsou velice 
efektivní z hlediska směstnání plochy s velkým povrchem do malého objemu.

�●     2. Hausdorffova dimenze 
Fraktal je množina, jejíž tzv. Hausdorffova dimenze (zvaná též fraktální dimenze či 
podobnostní dimenze - viz níže) se liší od dimenze topogické - je většinou neceločíselná. 
Míra rozdílu mezi fraktální a topologickou dimenzí udává "úroveň členitosti" daného útvaru.

Topologická dimenze 
Obvyklá dimenze - počet rozměrů - objektu, zvaná též topologická dimenze (viz §3.1 "Geometrie a topologie 
prostoročasu") je celé číslo D udávající počet parametrů, kterými je jednoznačně definována poloha jednotlivých 
bodů tohoto útvaru. Přímka, úsečka, kružnice, parabola, sinusovka a každá jiná křivka má dimenzi D=1 (je 
jednorozměrná), neboť polohu bodu na ní lze parametrizovat jediným číslem (souřadnicí). Každá hladká plocha - 
rovina, trojúhelník, kruh, kulová či válcová plocha, má dimenzi D=2, neboť poloha bodu zde musí být definována 
pomocí dvou souřadnic. Tělesa jako je krychle, válec, jehlan, koule, stejně jako celý obvyklý prostor kolem nás, 
mají dimenzi D=3, protože poloha každého bodu v nich je jednoznačně určena 3 souřadnicemi. Analogicky 
můžeme formálně konstruovat útvary s vyššími dimenzemi, i když s nimi nemáme přímé zkušenosti a neumíme si 
je představit; v našem výkladu často používáme 4-rozměrný prostoročas.

Fraktální dimenze 
Hausdorffova dimenze 
Na dimenzi se však můžeme dívat i z jiného hlediska než topologického - z hlediska metrického, 
které modeluje proces měření daného geometrického útvaru - stanovení jeho délky, plochy, 
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objemu, obecně míry. Uvažujme nejprve měření úsečky (dimenze D=1) o celkové délce L, kterou 
pokryjeme N stejně dlouhými intrervaly ("měřítky") délky ε. Počet intervalů N(ε), které pokrývají 
celou úsečku, závisí na délce intervalů podle vztahu N(ε) = L.(1/ε) a délku úsečky můžeme spočítat 
na základě počtu pokrytí L = N(ε).ε. Budeme-li obdobným způsobem měřit délku křivky, budeme 
zjemňovat pokrytí, takže délka bude vyjádřena vztahem L = limε→0N(ε).ε. Podobně v případě 

dimenze D=2 lze pokrýt plochu čtverce o straně L počtem N(ε) čtverců o straně ε, přičemž pro 
celkovou plochu čtverce dostaneme S ş L(2) = N(ε).ε2. Pro obecný rovinný útvar jeho plochu L(2) lze 

vyjádřit jako L(2) = limε→0N(ε).ε2. Obecně pro D-rozměrný útvar je vztah mezi jeho velikostí (mírou) L

(D) a počtem pokrytí N(ε) měřítky délky ε : L(D) = limε→0N(ε).εD. Logaritmováním odtud plyne 

možnost vyjádřit dimenzi D útvaru o "objemu" L(D) pomocí vztahu D = limε→0[ln N(ε)]/[ln L(D)+ ln(1/

ε)]. Normalizací k jednotkovému objemu dostáváme pro dimenzi vztah, který můžeme považovat 
za alternativní nezávislou metrickou definici dimenze - tzv. Hausdorffovy-Kolmogorovovy 
dimenze DH:  

                      DH = limε→0[ln N(ε)]/[ln(1/ε)] , 

kde N(ε) je počet pokrytí měřeného útvaru měřítky (úsečkami) délky ε. 
Pokud je útvar pravidelný, není nutno počítat limitu pro nekonečné zjemnění měřítka; stačí 
porovnat, jakým výsledným faktorem se změní stanovená délka vyšetřovaného útvaru při 
zjemnění měřítka určitým daným faktorem. Vztah pro stanovení Hausdorffovy dimenze se pak 
zjednoduší na: 
                             DH = ln N / ln(1/ε) ,  

kde N je faktor změny stanovované délky, ε je délka jednoho nově vzniklého dílku při rozdělení 
původního útvaru faktorem změny měřítka 1/ε. 
Spočítáme-li Hausdorffovu dimenzi pro libovolný hladký jednorozměrný útvar (úsečku či křivku), 
dostaneme DH= 1, pro hladký plošný útvar dostaneme DH = 2, pro běžné trojrozměrné 

geometrické útvary DH = 3. Pro geometricky hladké útvary obecně vždy platí DH = D - Hausdorffova 

dimenze je rovna dimenzi topologické. Pro složité členité útvary - fraktaly - je však jejich 
Hausdorffova dimenze vyšší než dimenze topologická a je dána zpravidla neceločíselnou 
hodnotou. Hausdorffovu dimenzi lze považovat za určité zobecnění obvyklé (topologické) 
dimenze, které lépe vystihuje chování složitých členitých útvarů, než dimenze topologická. 
Fraktální dimenze kvantifikuje stupeň složitosti či členitosti objektu tím, jak rychle roste jeho 
měřená délka, obsah nebo objem v závislosti na velikosti měřítka kterým měříme (používá se 
zobecněného Richardsonova efektu).  
Podobnostní dimenze 
Pro soběpodobné množiny lze vyslovit další alternativní definici dimenze - dimenzi podobnostní. 
Tato dimenze kvantifikuje, kolik kopií sebe sama, zmenšených vhodným faktorem, obsahuje daná 
množina. Jestliže zkoumaný objekt obsahuje N kopií sama sebe, zmenšených faktory 1/ki (i=1,2,...,N), 

je podobnostní dimenze DS dána vztahem 
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                             i=1ΣN(1/ki)
DS = 1 .  

Pro nejobvyklejší případ, že faktory ki jsou stejné (ki=k), získáme podobnostní dimenzi řešením 

rovnice  i=1ΣN(1/k)DS = 1, což dává DS = ln N / ln k = DH. Lze dokázat, že podobnostní dimenze je 

rovna Hausdorffově dimenzi. Pojem podobnostní dimenze tak umožňuje snadno stanovovat 
fraktální dimenzi u symetrických fraktalů geometrického původu. Stačí zjistit, kolik "kopií sama 
sebe" a v jakém měřítku daná struktura obsahuje, a její fraktální dimenze bude dána podílem 
logaritmů těchto hodnot - viz níže. 
Mřížková dimenze 
U složitějších fraktálních útvarů, jejichž struktury nevykazují sobě-podobnost, lze fraktální dimenzi 
stanovit empirickým způsobem "mřížkového počítání" (box-counting). Přes daný útvar se překryje 
mřížka (o dimenzi danou topologickou dimenzí studovaného útvaru) o velikosti buněk d a spočítá 
se, kolik buněk obsahuje nějaké body sledovaného útvaru. Získá se tím číslo N, které závisí na 
velikosti d buněk mřížky N = N(d) - čím hustší mřížka (menší d), tím větší je N. Mřížku postupně 
zjemňujeme (zmenšujeme d) a analyzujeme funkci N(d) tak, že ji vyneseme do log/log grafu [lnN
(d)↔ln(1/d)]. Získanými body proložíme přímku, jejíž směrnice pak udává fraktální dimenzi 
vyšetřovaného útvaru.  
V nejjednodušším případě, kdy se testovací mřížka zjemňuje faktorem 2 (dvakrát hustší mřížka), se počet 
započítaných buněk mezi dvěma po sobě jdoucími pokrytími násobí číslem 2D, kde D je fraktální dimenze. 
Pro sobě-podobné objekty dává tato metoda stejné hodnoty jako podobnostní a Hausdorffova 
dimenze; je však snadno algoritmizovatelná a funguje i pro složité fraktální útvary.

Příklady fraktálních útvarů 
Kochova vločka 
Jedním z nejjednodušších a nejzajímavějších příkladů, jak z původně Eukleidovsky tvarově jednoduché 
geometrické konstrukce může vzniknout složitý fraktální útvar, je tzv. křivka Kochové; tuto křivku v r.1904 
sestrojila švédská matematička Helge van Kochová jako geometrické modelové přiblížení obvodu sněhové vločky 
- odtud též název "vločka Kochové". Vločku Kochové můžeme sestrojit sérií postupných trojúhelníkových iterací 
podle obrázku. Vyjdeme z rovnostranného trojúhelníka s jednotkovou délkou strany (1.iterace); obvod se tedy 
skládá ze tří úseků jednotkové délky. Ve 2.iteraci připojíme k prostřední třetině každé strany další rovnostranný 
trojúhelník o třetinové délce strany - vznikne 6-cípá hvězda, jejíž obvod se skládá z 12 úseků délky 1/3. V další 
iteraci opět ke každé prostřední třetině každé z 12 stran přidáme další menší trojúhelník. Toto provádíme znova a 
znova - až do nekonečna. Při každém dalším kroku bude obrys čím dál jemněji členitý. Délka křivky se při každém 
kroku prodlouží vždy o 1/3 (ze tří částí úsečky vzniknou čtyři stejně dlouhé). V nekonečné limitě počtu kroků n→Ą 
dostáváme křivku, jejíž délka 3.(4/3)n je nekonečná, avšak obsah plochy omezené touto nekonečnou čarou 
zůstává konečný (menší než plocha kruhu opsaného původnímu trojúhelníku, neboť Kochové křivka opsanou 
kružnici nikde neprotíná; sečtením konvergující nekonečné řady vychází, že je roven 8/5 obsahu výchozího 
trojúhelníku). Při každé iteraci ε→ε/3 vzniknou 4 (sobě-podobné) části, tj. N(ε/3)→4.N(ε). Podle výše uvedeného 
definičního vzorce (ve zjednodušené verzi) tedy Hausdorffova dimenze křivky Kochové vychází: DH = ln4/ln[1/

(1/3)] = ln4/ln3 ≅1,261, tj. vyšší než je dimenze topologická D=1. Takováto křivka tedy "zaplňuje" prostor (rovinu) 
poněkud více než pouhá přímka či úsečka s dimenzí D = DH = 1- jedná se o množinu či útvar metricky "hustší", 

než by se dalo očekávat z jeho topologické dimenze D=1.
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Konstrukce a struktura fraktální křivky Kochové. 
Nahoře: 1.,2.,3. a 4. iterace křivky. Dole: Zvětšený pohled na členitou strukturu křivky.

Takovéto "husté" fraktální útvary s Hausdorffovou dimenzí vyšší než topologickou vznikají tím, že v geometricky 
hladkých útvarech přidáváme nekonečně mnoho zjemňujících se částí.  
Cantorovo diskontinuum 
Odebráním nekonečně mnoha nekonečně se zmenšujících částí vznikají naopak "řidší" množiny, jejichž 
Hausdorffova dimenze je menší než dimenze topologická. Nejstarším příkladem je již shora zmíněné Cantorovo 
diskontinuum s D=1 a DH = ln2/ln3 ≅ 0,63 (Cantorovo diskontinuum je sjednocením svých dvou kopií zmenšených 

koeficientem 1/3).  
Sierpinského trojúhelník  
vznikne tak, že z výchozího trojúhelníku vyřízneme vnitřní menší trojúhelník tvořený středními příčkami 
trojúhelníku původního. Tento postup opakujeme ve třech zbylých trojúhelníčkách atd. - vznikne tak nekonečně 
mnoho nekonečně malých trojúhelníčků. Tento útvar se skládá z třech svých kopií zmenšených na polovinu, takže 
DH = ln3/ln2 ≅ 1,58.  

Sierpiňského koberec 
vzniká analogickým vyřezávacím postupem z obdélníku, který rozdělíme vždy na 9 shodných čtverců (pomocí 
kolmých příček v 1/3 a 2/3 každé strany) a ten prostřední vyřízneme. Stejný postup opakujeme se zbývajícími 8 
čtverci atd. Sierpinského čtverec s výchozí D=2 se skládá z 8 svých kopií zmenšených na 1/3, takže DH = ln8/ln3 ≅ 

1,89. 
Mengerova houba 
Zobecněním na trojrozměrné objekty vzniká Mengerova houba: Krychli rozdělíme na 27 shodných menších krychlí 
a 7 prostředních (jejichž žádná hrana není součástí hrany původní velké krychle) vyjmeme. Tento postup 
opakujeme se zbylými 20 menšími krychlemi atd. Vznikne nakonec nekonečně členitá trojrozměrná mřížka s 
nekonečným povrchem (každá stěna Mengerovy houby je zároveň Sierpiňského kobercem), ale nulovým 
(nekonečně malým) objemem. Je zajímavé, že vedle fraktálních vlastností obsahuje i topologické ekvivalenty 
všech křivek existujících v prostoru. Jelikož tento útvar (s výchozí topologickou dimenzí D=3) je tvořen 20 kopiemi 
původní krychle zmenšenými na 1/3, je fraktální dimenze Mengerovy houby DH = ln20/ln3 ≅ 2,73.
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Některé typické fraktální množiny a útvary. 
a: Cantorovo diskontinuum (prvních 6 iterací). b: Sierpiňského trojúhelník (prvních 7 iterací).  

c: Sierpiňského koberec (prvních 5 iterací). d: Mengerova houba (po cca 5 iteracích).  
e: Příklad polynomického Juliova-Mandelbrotova fraktalu (detail - výřez z komplexní roviny).

Polynomické fraktaly 
    Další zajímavé fraktální obrazce vznikají jako geometrické místo bodů v Gaussově rovině komplexních čísel z = x 
+ y.i (i je imaginární jednotka), pro něž iterativní metody řešení některých algebraických rovnic konvergují. 
Nejjednodušším příkladem je postupná iterace funkce komplexní paraboly zn+1=zn

2+c, kde se do komplexní 

roviny zakresluje množina všech komplexních čísel z0, pro které posloupnost zn konverguje (zn je konečné pro 

n→Ą). Tyto tzv. Juliovy-Mandelbrotovy množiny tvoří velikou různorodost často nádherných obrazců, v závislosti na 
hodnotě konstanty c; mohou být spojité i diskrétní. S oblibou se nyní vykreslují pomocí počítačové grafiky, včetně 
efektních barevných modulací *). Nejvíce fraktálů však "vymyslela" sama příroda..!.. 
*) Barevné zobrazení jednotlivých bodů bit-mapy se moduluje např. počtem iterací potřebných pro dosažení určité hodnoty 
|z |. 
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Fraktaly v přírodě 
    Pro složité fraktální množiny nelze většinou výpočet Hausdorffovy dimenze přímo provádět algebraicky podle 
výše uvedeného vzorce. Je třeba postupovat "experimentálně" či empiricky - konstruovat graf [lnN(ε) ↔ ln(1/ε)] a 
dimenzi stanovit extrapolací směrnice grafu pro 1/ε→Ą; popř. použít mřížkové metody stanovení fraktální 
dimenze. V přírodě se setkáváme i se složitými objekty, jejichž tvar či chování nelze popsat pomocí jediné fraktální 
dimenze; takovéto "multifraktaly" jsou charakterizovány dvěma či více dimenzemi (projevuje se rozdílnými 
lineárními úseky na log/log grafu). 
Z fraktálních útvarů vyskytujících se v přírodě byly pro Hausdorffovu dimenzi empiricky stanoveny hodnoty: 
mořské pobřeží DH≅1,26 (Richardsonova konstanta); povrch skály DH≅2,3; povrch blan lidského mozku DH≅2,76.

Teorie relativity, kvantová fyzika + teorie chaosu ® nové pojímání skutečnosti? 
Jak bylo výše uvedeno, v přírodě se setkáváme s řadou jevů, vedoucích ke zformování fraktálních 
struktur *). V oblasti astrofyziky a kosmologie je možné, že shluky kup galaxií a galaxií, vznikajících 
ze zárodečných nehomogenit roztažených expanzí vesmíru na různé velikosti (§5.4), mají fraktální 
strukturu. V §5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír", pasáž "Chaotická inflace a kvantová 
kosmologie" uvidíme, že předpokládaná množina spontánně vznikajících vesmírů z kvantových 
fluktuací vytváří "fraktalový strom" nových a nových vesmírů. 
*) I fraktální geometrie je jen modelem, do určité míry idealizovaným. Členitost přírodních útvarů a složitost 
chování dynamických systémů je sice kolosální, avšak ne nekonečná. Fraktální model ztrácí platnost na úrovni 
atomárních rozměrů, kde idea soběpodobnosti přestává platit (atomy nemají fraktální strukturu) a stanovení 
metrické dimenze ztrácí možnost realizace. 
Chováním nerovnovážných a nelineárních dynamických systémů se zabývá synergetika, kterou 
můžeme s trochou nadsázky označit za nauku o organizovaném chaosu - na pozadí zdánlivého 
chaotického chování se hledají skryté zákonitosti, které jsou často velmi netriviální a pozoruhodné. 
Soběpodobnost fraktalů odpovídajících podivným atraktorům chaotických systémů je jistým 
druhem skrytého řádu, který je příznakem jakéhosi "deterministického chaosu". 
Ukazuje se, že teorie chaosu a nekonečné členitosti útvarů je patrně novou fundamentální 
představou o okolním světě, doplňující dvě již propracované a osvědčené fundamentální 
koncepce moderní fyziky: teorii relativity a kvantovou fyziku. Všechny tyto tři fundamentální 
teorie jednak vedou k obohacení a prohloubení našeho chápání přírody a vesmíru, avšak zároveň 
našemu poznání bohužel nastavují univerzální limitní omezení, jakési "gnoseologické bariéry", 
přes které se principiálně nemůžeme dostat: 
♦ Teorie relativity  
ukazuje nepřekročitelnou mez pro šíření polí a informací danou rychlostí světla ve vakuu a odtud v 
kombinaci s gravitací, jakožto teorií zakřiveného prostoročasu, existenci horizontů událostí, které 
jsou v naší knize opakovaně diskutovány.  
♦ Kvantová fyzika  
svými relacemi neurčitosti a stochastickým charakterem stanovuje meze poznatelnosti průběhu 
individuálních dějů v mikrosvětě (individualitu částic a dějů vlastně stírá).  
♦ Chaos  
a nelineární dynamika zásadně omezují možnosti dlouhodobější předvídatelnosti přesného 
chování všech systémů, i zdánlivě jednoduchých procesů (nepomůže nám v tom sebevýkonnější počítač 
ani nejpřesnější numerické metody, jedná se o omezení principiální!).
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Těmito posledními aspekty chování fyzikálních systémů se však zabývat nebudeme, v naší knize 
nám půjde o deterministickou analýzu gravitace a struktury prostoročasu - tedy deterministickou 
aspoň v principu.

3.2. Minkowského rovinný prostoročas 
a asymptotická struktura  

3.4. Schwarzschildova geometrie

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie 
- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 1  
GRAVITACE A JEJÍ MÍSTO VE FYZICE 

1.1. Historický vývoj poznatků o gravitaci 
1.2. Newtonův gravitační zákon 

1.3. Mechanická LeSageova hypothéza podstaty gravitace; 
1.4. Analogie mezi gravitací a elektrostatikou 

1.5. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. 
1.6. Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity

1.5. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice.

V předchozím odstavci jsme viděli, že analogie mezi Newtonovou gravistatikou a Coulombovou 
elektrostatikou je velmi těsná. Elektrostatické pole je však speciálním případem obecného pole 
elektromagnetického, které panuje v okolí pohybujících se elektrických nábojů. Je proto užitečné 
všimnout si vlastností elektromagnetického pole a pokusit se nalézt případné analogie s obecným 
"gravidynamickým" polem v okolí pohybujících se těles. Elektrodynamika je nejdokonalejší a 
nejúspěšnější teorií klasické fyziky, která si zachovává svou plnou platnost i v moderní relativistické 
fyzice. Lze říci, že elektrodynamika je jedním ze základních kamenů celé fyziky a sehrála 
klíčovou úlohu při formování jak speciální, tak obecné teorie relativity. 
Pozn.: Historický vývoj poznatků o elektřině a magnetismu je stručně nastíněn v §1.1 v pasáži 
"Elektrodynamika, atomová fyzika, teorie relativity, kvantová fyzika".

V elektromagnetickém poli působí na zkušební částici s nábojem q pohybující se rychlostí v celková 
síla (Lorentzova síla)

F   =   q . E   +   q . (1/c) [ v × B ]   ,  
elektrická síla          magnetická síla  

(1.30)

kde E je intenzita elektrického pole a B je intenzita magnetického pole z historických důvodů 
nazývaná magnetická indukce, "×" znamená vektorový součin. Rozložení elektrických nábojů se v 
teorii pole vyjadřuje pomocí hustoty náboje ρ(x,y,z,t), která je obecně funkcí místa a času, takže 
celkový náboj obsažený v prostorové oblasti V je Q = Vňňň ρ dV. Pohyb elektrických nábojů se 
popisuje pomocí hustoty proudu j(x,y,z,t) ş ρ.v, kde v je okamžitá rychlost pohybu nábojů v daném 
místě (x,y,z); elektrický proud protékající danou plochou S pak je I = Sňň j dS. Zákon zachování 
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elektrického náboje pak říká, že změna náboje obsaženého v každé dané prostorové oblasti V musí 
být rovna množství náboje, které projde uzavřenou plochou S = ∂V obklopující tuto oblast: 

(1.31a)

Použitím Gaussovy věty odtud plyne známá rovnice kontinuity

div j   +   ∂ρ / ∂t   =   0   , (1.31b)

vyjadřující zákon zachování elektrického náboje v diferenciálním tvaru.

Zákon buzení elektrického pole elektrickými náboji, tj. Coulombův zákon (1.22a), lze vyjádřit ve 
tvaru Gaussovy věty elektrostatiky (obr.1.3a)

(1.32a)

odkud plyne diferenciální rovnice

  div E   =   4π ρ   . (1.32b)

 
Obr.1.3. Buzení elektrického a magnetického pole elektrickými náboji a proudy. 

a) Celkový elektrický náboj Q obsažený v prostoru uvnitř libovolné uzavřené plochy S je podle Gaussovy věty dán 
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tokem vektoru intenzity elektrického pole E přes tuto uzavřenou plochu S.  
b) Cirkulace vektoru magnetické indukce B kolem uzavřené křivky C je úměrná celkovému elektrickému proudu I 

protékajícímu plochou S ohraničenou křivkou C. 
c) Elektromagnetické pole buzené soustavou pohybujících se elektrických nábojů je dáno rozložením nábojů a 

proudů, retardovaným vždy o čas potřebný poli k překonání vzdálenosti r - r' z jednotlivých míst dV' soustavy do 
vyšetřovaného místa r.

Magnetické pole je buzeno pohybujícími se elektrickými náboji, tj. elektrickým proudem, podle 
Biotova-Savartova-Laplaceova zákona

  d B   =   (1/c) . I . [dl × r] / r3   , (1.33a)

kde dl je element délky vodiče jímž protéká stacionární elektrický proud I a r je polohový vektor 
směřující od tohoto proudového elementu do vyšetřovaného místa. Z Biotova-Savartova zákona 
plyne Ampérův zákon

  (1.33b)

podle něhož křivkový integrál (cirkulace) vektoru magnetické indukce po libovolné uzavřené křivce 
C je úměrný celkovému proudu protékajícímu plochou S, kterou tato křivka obepíná (obr.1.3b). 

Integrál na levé straně Ampérova zákona závisí jen na křivce C = ∂S, takže aby rovnice (1.33b) 
mohla obecně platit, je třeba aby plošný integrál na pravé straně byl stejný pro všechny plochy S 
mající za konturu danou křivku C. S pomocí Gaussovy věty lze snadno ukázat, že toto je splněno jen 
tehdy, když div j = 0, tj. když se jedná o stacionární elektrický proud, který nezpůsobuje změny v 
rozložení elektrického náboje v okolí křivky C. Pro obecné nestacionární proudy je proto třeba 
rovnici (1.33b) zobecnit, aby byla slučitelná s rovnicí kontinuity. Dosazením v rovnici kontinuity 
(1.31b), která platí i pro nestacionární proudy, za ρ z rovnice (1.32b), dostaneme

div [ j + (1/4π) ∂E/∂t ]   =   0   .   

Tím je nalezen vektor j + 1/4π∂E/∂t, jehož divergence je vždy rovna nule a který ve stacionárním 
případě splývá s běžnou hustotou "vodivého" proudu j. Člen jMaxw = (1/4π) ∂E/∂t se nazývá 

Maxwellův posuvný proud a může existovat i ve vakuu bez přítomnosti skutečných elektrických 
nábojů. Maxwell navrhl v případě nestacionárního pole v rovnici (1.33b) proudovou hustotu j 
nahradit právě vektorem j + (1/4π) ∂E/∂t , neboli vyslovil hypothézu, že posuvný proud vykazuje 
stejné magnetické účinky jako běžný "vodivý" proud skutečných elektrických nábojů :
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(1.34a)

Magnetické pole je tedy buzeno celkovým efektivním proudem

  Ief   =   ňň j dS   +   ňň (1/4π) ∂E/∂t dS  . 

            vodivý proud    Maxwellův posuvný proud
(1.35)

Maxwellova hypothéza se ukázala být velmi správná a plně odpovídá všem zkušenostem s 
elektromagnetickými jevy. Maxwellův posuvný proud je např. tím proudem, který "překonává" 
izolační vrstvu kondenzátorů a způsobuje jejich "vodivost" pro střídavé proudy. Máme-li totiž 
rovinný kondenzátor s plochou desek S, pak mezi intenzitou homogenního elektrického pole v 
mezeře a nábojem kondenzátoru q platí vztah E = 4πq/S, takže okamžitý proud protékající 
kondenzátorem I = ∂q/∂t = S.(1/4π) ∂E/∂t = S.jMaxw je dán Maxwellovým proudem.

Posuvný proud, který - i když není tvořen pohybem skutečných elektrických nábojů - má normální 
magnetické účinky, nachází svou analogii i v gravitačním poli, kde i ve vakuu bez skutečných 
materiálních těles existuje efektivní Isaacsonova energie a hybnost gravitačních vln, která má 
gravitační účinky (zakřivuje prostoročas) jako každá jiná hmota (viz §2.7-2.8). 

Převedením integrálu podél křivky C pomocí Stokesovy věty na integrál přes plochu S, obepínanou 
touto křivkou, dostáváme rovnici buzení magnetického pole elektrickým proudem (vodivým a 
posuvným) v diferenciálním tvaru

 rot B   =   (4π/c) j + (1/c) ∂E/∂t   . (1.34.b)

Z této rovnice je jasně vidět, že magnetické pole může vznikat nejen pohybem (proudem) 
elektrických nábojů, ale též časově proměnným elektrickým polem.

Dalším základním zákonem elektromagnetismu je poznatek, že magnetické siločáry jsou spojité a 
uzavřené křivky. Jinými slovy, magnetické pole je nezřídlové, neexistují magnetické 
"náboje" (monopóly)*) z nichž by vycházely nebo do nichž by vstupovaly magnetické siločáry (na 
rozdíl od elektrických nábojů na nichž začínají a končí elektrické siločáry). Proto z uzavřené plochy 
S musí vycházet právě tolik magnetických siločar, kolik jich do ní vchází, tj. magnetický tok z 
uzavřené plochy se rovná nule :
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     (1.36a)

Převedením plošného integrálu na objemový pomocí Gaussovy věty dostáváme rovnici 

         div B   =   0   , (1.36b)

která je matematickým vyjádřením principu kontinuity magnetických siločar v diferenciálním tvaru. 
--------------------------- 
*) Necháváme zde stranou Diracovu hypothézu o existenci magnetických monopólů vycházející z představy o 
symetrii rovnic elektrodynamiky. Experimenty snažící se nalézt magnetické monopóly zatím nevedly k žádným 
přesvědčivým výsledkům. Magnetické monopóly se však uvažují v moderních kvantových unitárních teoriích pole, s 
čímž souvisí jejich význam pro kosmologii velmi raného vesmíru (kap.5, §5.5). 

Generace elektrického pole časově proměnným magnetickým polem je vyjádřena Faradayovým 
zákonem elektromagnetické indukce

     (1.37a)

podle něhož elektromotorická síla (elektrické napětí) U ş ˇňC E dl indukovaná podél uzavřené 
křivky C je úměrná rychlosti, s jakou se mění magneticky tok Φ ş ňňSB dS plochou S obepínanou 

touto křivkou C. V integrálu na pravé straně nezáleží na volbě plochy S obepínané danou křivkou C, 
protože magnetické pole je nezřídlové (div B = 0). Převedením křivkového integrálu na levé straně 
pomocí Stokesovy věty na plošný integrál dostaneme zákon elektromagnetické indukce vyjádřený v 
diferenciálním tvaru :

         rot E   =   - (1/c) ∂B/∂t   . (1.37b)

Nastíněnou aplikaci matematického aparátu diferenciálního a integrálního počtu na empiricky 
zjištěné zákonitosti elektromagnetismu (tj. na poznatky Coulombovy, Ampérovy, Faradayovy, 
Biotovy, Savartovy aj.) a jejich zobecnění provedl J.C.Maxwell, který dospěl k úplné soustavě 
základních rovnic elektromagnetického pole a shrnul jednotlivé poznatky do ucelené teorie. Tyto 
Maxwellovy rovnice (1.31b) až (1.37b), které jsme si výše postupně odvodili, můžeme v 
diferenciálním tvaru přehledně shrnout takto :

Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole
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(1.38)

(1.39)

(1.40)

(1.41)

Tyto rovnice určují elektrické a magnetické pole E a B buzené daným rozložením nábojů a proudů ρ 
a j. 1.dvojice Maxwellových rovnic popisuje generaci elektrického a magnetického pole 
materiálními zdroji, tj. hustotou elektrického náboje ρ a proudu j vystupujícími na pravé straně, 2.
dvojice vyjadřuje další vnitřní vlastnosti pole. Z rovnic (1.38) a (1.40) je vidět, že elektrické E a 
magnetické B pole mohou svou časovou proměnností vzájemně generovat jedno druhé.

Všimněme si stručně některých obecných vlastností soustavy Maxwellových rovnic. Především, z 1.
dvojice Maxwellových rovnic dostaneme (aplikací operace "div" na rovnici (1.38), operace "∂/∂t" na 
rovnici (1.39) a jejich sečtením) rovnici kontinuity div j + ∂ρ/∂t = 0. Rozložení a pohyb elektrických 
nábojů nemůže být tedy zadán zcela libovolně; aby byly Maxwellovy rovnice splnitelné, musí být 
vyhověno rovnici kontinuity. Jinými slovy, elektrické náboje kolem sebe budí elektrické a 
magnetické pole tak, aby se samy zachovávaly, rovnice kontinuity je důsledkem rovnic pole.

Rovnice (1.39) a (1.41) neobsahují časové derivace a mají proto charakter okrajových podmínek; 
zbývající dvě rovnice (1.38) a (1.40), které lze (s použitím operace "div" na obě strany) upravit na 
tvar

∂/∂t (div E - 4πρ) = - 4π (div j + ∂ρ/∂t) = 0 , (rovnice kontinuity)

∂/∂t div B   =   -c div rot E   ş   0   ,

pak zaručují, že jsou-li tyto počáteční podmínky div E = 4πρ a div B = 0 splněny v nějakém čase t=0, 
zůstávají splněny neustále ve všech časech.

V teorii pole je výhodné kromě vektorů intenzit daného pole zavést též potenciály pole, což jsou 
veličiny jejichž derivace (diferenciální formy) udávají příslušné intenzity. V elektrostatice lze 
intenzitu elektrického pole E vyjádřit jako gradient elektrického potenciálu ϕ (E = -grad ϕ), čímž je 
identicky splněna rovnice rot E = 0. V magnetismu platí rovnice div B = 0, takže musí existovat 
veličina (vektorové pole) A, taková, že B = rot A. Z druhé dvojice Maxwellových rovnic plyne, že 
vektory E a B v případě obecného elektromagnetického pole lze vyjádřit pomocí veličin ϕ a A ve 
tvaru
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        E   =   - grad ϕ   -   (1/c) ∂A/∂t   , (1.42)

         B   =   rot A   . (1.43)

Zavedením takového elektrického potenciálu ϕ a magnetického vektorového potenciálu A jsou 
obě poslední Maxwellovy rovnice splněny identicky.

Jelikož intenzity polí závisejí pouze na derivacích potenciálů, nejsou tyto potenciály určeny 
jednoznačně, daným polím E a B mohou odpovídat různé hodnoty potenciálů. Např. k A lze přičíst 
libovolný konstantní vektor a k ϕ libovolnou konstantu, aniž se změní hodnoty intenzit E a B. 
Obecně, magnetické pole B = rot A se nezmění, jestliže k A přičteme gradient libovolné funkce f (rot 
grad f ş 0); aby se přitom nezměnilo ani elektrické pole E (1.42), je zároveň třeba k potenciálu ϕ 
přidat člen -(1/c).∂f/∂t. Provedeme-li tedy tzv. cejchovací (kalibrační) transformaci potenciálů

         A → A' = A + grad f ,   ϕ → ϕ' = ϕ - (1/c)∂f/∂t   , (1.44)

kde f(r,t) je libovolná skalární funkce místa a času, příslušné elektromagnetické pole se nezmění 
(E→E'=E, B→B'=B). Tato určitá "svoboda" ve volbě poteneiálů umožňuje vybrat tvar potenciálů 
(provést jejich "kalibraci") tak, aby to bylo co možná nejvýhodnější pro daný problém.

Maxwellovy rovnice (1.38) a (1.39), vyjádřené dosazením z (1.42) a (1.43) pomocí potenciálů, mají 
obecně značně složitý tvar

Tyto rovnice se značně zjednoduší, předepíše-li se pro potenciály tzv. Lorentzova kalibrační 
podmínka:

         grad A   +   (1/c) ∂ϕ/∂t   =   0 (1.45)

(tato podmínka může být splněna transformací (1.44) s funkcí f splňující rovnici ∆f - (1/c2).∂2f/∂t2 = 
div A + (1/c).∂ϕ/∂t). Při této kalibraci nabývají Maxwellovy rovnice, vyjádřené pomocí potenciálů, 
separovaný a symetrický tvar d'Alembertových rovnic

        
(1.46a) 

 
(1.46b)
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kde o ş ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 + ∂2/∂z2 - (1/c2)∂2/∂t2 je d'Alembertův diferenciální operátor. V matematické 
fyzice se ukazuje, že obecné řešení těchto rovnic má tvar *)

(1.47a,
b)

kde r = (x,y,z) je polohový vektor bodu v němž stanovujeme potenciály, r'= (x',y',z') je polohový 
vektor objemového elementu dV'= dx'dy'dz' při integraci hustoty náboje a proudu, ϕo a Ao popisují 
vnější pole působící na soustavu (resp. integrační konstanty). Vztahy (1.47a,b) ukazují, že v daném 
místě r a v daném časovém okamžiku t je pole dáno nikoliv okamžitým rozložením náboje a proudu 
v celém prostoru, ale rozložením retardovaným (zpožděným do minulosti) vždy o čas |r - r'|/c, 
který je potřeba k tomu, aby se rychlostí c překonala vzdálenost R = |r - r'| z jednotlivých bodů (x',y',
z') zdrojové soustavy do vyšetřovaného místa (x,y,z) - viz obr.1.3a). Řešení (1.47) se proto nazývá 
retardované potenciály. Změna (rozruch) v elektromagnetickém poli (vyvolaná např. změnou v 
rozložení nábojů) se tedy šíří konečnou rychlostí rovnou rychlosti světla c. 
*)Pozn.: V předchozím §1.4 a v první polovině tohoto §1.5 jsme plošné a objemové integrály značili dvojnými a 
trojnými integrály: ňňSf(...)dS a ňňňVf(...)dV. V dalším však pro stručnost budeme používat jen jedno integrační 
znamení: ňSf(...)dS a ňVf(...)dV.

Elektromagnetické vlny 
Napíšeme-li Maxwellovy rovnice (1.38) a (1.40) pro prostorovou oblast, kde j = 0 a ρ = 0, pak jejich 
parciální derivací podle času a dosazením ze zbývajících dvou Maxwellových rovnic dostaneme 
d'Alembertovy rovnice

       ∆ E - (1/c2) ∂2E/∂t2 = 0   ,   ∆ B - (1/c2) ∂2B/∂t2 = 0 (1.48)

analogické rovnicím (1.46) pro potenciály, avšak bez přítomnosti elektrických nábojů. Jelikož tyto 
rovnice mají nenulová řešení, může elektromagnetické pole existovat i samostatně, bez přímé vazby 
na elektrické náboje a proudy. Budeme-li hledat partikulární řešení závislá pouze na jedné 
souřadnici, např. na. x, a na čase t, zjednoduší se rovnice (1.48) na 

∂2E/∂x2 - (1/c2) ∂2E/∂t2 = 0 (a analogicky pro B)

a řešením bude každá funkce tvaru

E = E(x, t - x/c)   ,   B = B(x, t - x/c)   .    

Stejná hodnota pole E a B jako je v bodě o souřadnici xo v časovém okamžiku to bude ve všech 
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místech, jejichž souřadnice a čas splňují rovnici x - xo = c.(t - to). Jedná se tedy o vlnění šířící se ve 
směru osy X fázovou rychlostí c. 
Z Maxwellových rovnic tak plyne existence elektromagnetických vln, které se šíří rychlostí 
rovnou rychlosti světla. Tento poznatek přivedl Maxwella k názoru, že světlo je zřejmě 
elektromagnetické vlnění o velmi krátké vlnové délce. Tím se Maxwellovi podařilo sjednotit do 
ucelené teorie nejen jevy elektrické a magnetické, ale zahrnout tam i jevy optické. 
Pozn.: O vzniku a vlastnostech různých druhů elektromagnetického záření (radiovlny, infračervené záření, 
viditelné světlo, UV a X-záření, záření γ) je podrobněji pojednáno např. v §1.1 "Atomy a atomová jádra" 
pojednání "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření".

V rovinné vlně šířící se ve směru osy X jsou všechny veličiny funkcemi pouze t-x/c. Je-li E = E(t-x/
c), pak z Maxwellových rovnic (1.38) a (1.40) pro ρ = 0, j =0, plyne ∂B/∂t = -rot E = (n°/c) × (dE/d(t-
x/c)) = n° × ∂E/∂t, takže vztah mezi elektrickým a magnetickým polem v elektromagnetické vlně je

         B   =   n° × E   , (1.49)

kde n° je jednotkový vektor ve směru šíření vlny ("×" značí vektorový součin). To znamená, že 
vektory elektrického a magnetického pole E a B jsou neustále kolmé jak navzájem, tak i k vektoru n
° směru šíření vlny - elektromagnetické vlny jsou příčné. Protože B = rot A, stačí pro popis rovinné 
vlny pouze vektorový potenciál A, pomocí něhož se pole E a B stanoví vztahy

         B = (1/c) (A
.
 × n°)   ,   B = (1/c) [(A

.
 × n°) × n°] (1.49')

(tečka nad A znamená derivaci podle času: A
.
 ş ∂A/∂t).

Nejjednodušší případ elektromagnetické vlny je vlna monochromatická, v níž pole je v každém 
daném bodě jednoduchou harmonickou funkcí času: A(t)

r =const. = Ao(r).cos(ωt + α), α = α(r), kde ω = 

2π.f = 2π/T je kruhová frekvence vlny, α je konstantní fázový posun. Veličina λ= 2πc/ω pak 
představuje vlnovou délku, tj. vzdálenost kterou vlna urazí za jednu periodu T (vzdálenost dvou 
nejbližších míst se stejnou fází). V rovinné monochromatické vlně bude pole harmonickou funkcí 
argumentu t-x/c

A = Ao cos [ω.(t - x/c) + α]   ,     

kde Ao ani α nezávisí na t ani na x. Zavedením vlnového vektoru 

         k   =def   (ω/c) . n° (1.50)
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lze rovinnou vlnu vyjádřit ve tvaru

        A(r,t)   =   Ao cos (ωt - k.r + α) (1.51)

platném pro libovolný směr šíření vlny (analogicky pro B a E). Tento výraz pro monochromatickou 
rovinnou vlnu se často zapisuje v komplexním tvaru

        A   =   Re [Âo . e i(k.r - ωt)]   , (1.51')

kde Âo = A . eiα je konstantní komplexní vektor; podobně lze vyjádřit i pole E a B. 

Při pootočení souřadnicové soustavy o úhel ϑ kolem směru šíření n° rovinné elektromagnetické vlny 
se pole ve vlně bude transformovat podle zákona Â→Â'= eiϑ.Â; elektromagnetická vlna je 
invariantní vzhledem k pootočení o úhel 360° kolem směru šíření. Vlastnosti symetrie rovinných 
vln vůči rotaci kolem směru šíření jsou důležité v kvantové fyzice, kde určují spin příslušných částic 
vznikajících kvantováním daného pole. Na klasické úrovni je spin definován jako 

s   =   360°/(úhel symetrie rovinné vlny vůči pootočení kolem směru šíření)   ;     

spin elektromagnetického pole (elektromag. vln a jejich kvant - fotonů) je tedy roven s = 1.

V elektrostatice lze jednoduchými úvahami (o práci potřebné k rozmístění nábojů do dané 
konfigurace) ukázat, že elektrostatickou energii soustavy N nabitých těles 

ee = (1/2)a=1ΣNqa.ϕa = (1/2) ňρ.ϕ dV = (1/8π) ň E2 dV       

lze vyjádřit pomocí integrálu intenzity jejich společného elektrického pole, takže elektrickému poli 
lze přisoudit energii rozloženou s hustotou We = (1/8π) E2 v prostoru. Podobně úvahy o práci 
potřebné ke vzniku elektrických proudů v soustavě elektrických obvodů (proti indukovaným 
elektromotorickým silám vznikajícím nárustem magnetického pole) ukazují, že energie soustavy 
takových vodičů

em = (1/2)a=1ΣNIa.Φa = (1/2) ňA.j dV = (1/8π) ň B2 dV       

je dána objemovým integrálem vektoru indukce B buzeného magnetického pole a můžeme ji 
považovat za energii tohoto magnetického pole rozloženou v prostoru s hustotou Wm = (1/8π) B2. 

Hustota energie v elektromagnetickém poli se pak rovná součtu hustot odpovídajících elektrické a 
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magnetické složce:

       Welmag   =   (1/8π) ( E2 + B2 )   . (1.52)

Je jasné, že takové přisouzení energie poli je v rámci Coulombova, Ampérova a Faradayova zákona 
čistě formální, protože se jedná jen o jiný popis interakční energie při představě okamžitého silového 
působení nábojů a proudů na dálku. Fyzikální ospravedlnění mu však dává skutečnost, že rozruch v 
elektromagnetickém poli se šíří konečnou rychlostí. Tato konečná rychlost šíření změn v poli vede 
k závěru (abychom se neopakovali, viz argumentaci v úvodu §2.8), že elektromagnetické pole 
samotné musí skutečně obsahovat energii (a hybnost), která může proudit z jednoho místa na 
druhé a konat práci na elektrických nábojích a proudech (měnit se na jiné formy energie). 
Elektromagnetické pole není tedy jen prostor v němž působí elektrické a magnetické síly, ale je 
samostatnou fyzikální realitou - specifickou formou hmoty.

Skalárním vynásobením Maxwellovy rovnice (1.38) polem E a rovnice (1.40) polem B a jejich 
sečtením dostaneme po úpravě rovnici

       ∂ [(E2 + B2)/8] / ∂t   =   - div [(c/4π).(E × B)]  -  j . E   . (1.53)

Integrace přes nějakou zvolenou prostorovou oblast V po aplikaci Gaussovy věty pak dává 

       (1.54)

Levá strana představuje změnu energie elektromagnetického pole eelmag obsažené uvnitř oblasti V za 
jednotku času. První integrál na pravé straně udává práci, kterou elektrické síly vykonají s náboji za 
jednotku času, neboli změnu kinetické energie ekin nábojů za jednotku času (magnetické síly s náboji 
žádnou práci nekonají a nemění tedy jejich kinetickou energii). Rovnice (1.54) tedy vyjadřuje zákon 
zachování energie v elektromagnetickém poli: elektromagnetická energie obsažená v prostorové 
oblasti V se zmenšuje jednak o mechanickou práci vykonanou elektrickými silami s náboji uvnitř 
oblasti V, jednak o energii přenesenou (vyzářenou) polem z oblasti V přes ohraničující plochu S = 
∂V do vnějšího prostoru. Rovnici (1.54) je možno napsat též ve tvaru

     (1.54')

podle něhož úbytek celkové energie elektromagnetického pole a nabitých částic v objemu V za 
jednotku času je roven toku vektoru (c/4π).(E×B) plochou S obklopující oblast V. Proto vektor
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      P   =   (c/4π) . ( E × B ) (1.55)

nazývaný Poyntingův vektor představuje energii procházející jednotkou plochy za jednotku času, 
neboli je to vektor hustoty toku elektromagnetické energie v prostoru. Při integraci v (1.54) 
přes celý prostor, kdy ohraničujicí plocha S je nekonečně vzdálena a pole je na ní rovno nule, 
vyjadřuje rovnice (1.54), resp. (1.54'), prostě zákon zachování součtu celkové energie 
elektromagnetického pole a kinetické energie všech nábojů. 

Podobně lze ukázat, že elektromagnetické pole má hybnost p danou integrálem

      p   =   ň (1/4πc) . ( E × B ) dV   , (1.56)

takže hybnost objemové jednotky elektromagnetického pole je rovna P/c2.

Proud energie v rovinné elektromagnetické vlně je vzhledem k (1.49) roven

      P   =   (c/4π) ( E x B )   =   (c/4π) E2.n°   =   (c/4π) B2.n°   , (1.57)

což vzhledem k (1.52) souvisí s hustotou energie Welmag vztahem P = c . Welmag . n°, z něhož je 
rovněž vidět, že pole se ve vlně šíří rychlostí světla.

Mějme soustavu pohybujících se elektrických nábojů soustředěnou v nějaké omezené prostorové 
oblasti (obr.1.4). Umístíme-li počátek souřadnic někam dovnitř této soustavy nábojů, pak při studiu 
pole ve velkých vzdálenostech R>>L, kde L je charakteristický rozměr soustavy, budou všechna 
místa zdrojové soustavy přibližně ve stejné vzdálenosti R jako je počátek souřadnic. Vzdálenosti |R- 
r| jednotlivých míst r' zdroje od vyšetřovaného vzdáleného bodu R je přibližně rovna |R- r'| ≅ R - R°. 
r', kde R° je jednotkový vektor směřující od počátku O do vyšetřovaného bodu, takže retardované 
potenciály lze pro velké vzdálenosti napsat ve tvaru

ϕ(R,t) = (1/R). ň ρ(r', t - R/c + R°.r'/c) dV' , A(R,t) = (1/R). ň j(r', t - R/c + R°.r'/c) dV' .

Retardační čas se tedy skládá ze dvou různých částí. První část R/c určuje vnější retardaci, tj. dobu 
potřebnou k tomu, aby změny v elektromagnetickém poli překonaly vzdálenost od počátku 
souřadnic, neboli od zdrojové soustavy, do vzdáleného pozorovacího místa. Druhá část rovná -R°.r'/c 
charakterizuje vnitřní retardaci, tj. dobu šíření rozruchu v poli v rámci zdrojové soustavy.

V případě, že rozložení náboje v soustavě se mění dostatečně pomalu, lze vnitřní retardaci zanedbat. 
K tomu stačí, aby charakteristická doba T, za kterou se rozložení náboje znatelně změní, splňovala 
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podmínku T>> L/c. Jelikož c.T je vlnová délka λ elektromagnetické vlny vyzařované soustavou, lze 
podmínku zanedbatelnosti vnitřní retardace napsat též ve tvaru L << λ, tj. rozměry soustavy musejí 
být malé ve srovnání s délkou vyzařovaných vln. Charakteristická doba změny rozložení nábojů T 
souvisí s průměrnou rychlostí v nábojů vztahem T ≈ L/v, takže k zanedbání retardace je třeba, aby 
platilo v«c, tj. rychlosti pohybu nábojů musejí být malé oproti rychlosti světla. Při zanedbání vnitřní 
retardace jsou potenciály ve velkých vzdálenostech od zdrojové soustavy rovny

ϕ(R,t) = (1/R). ň ρ(r', t - R/c) dV'   ,   A(R,t) = (1/R). ň j(r', t - R/c) dV'   .    

V těchto vzdálenostech velkých ve srovnání jak s rozměry zdrojové soustavy, tak s délkou 
vyzařovaných vln - ve vlnové zóně - je možno v rámci malých oblastí prostoru proměnnou složku 
pole považovat za rovinnou vlnu. Stačí zde tedy stanovit vektorový potenciál A = (1/cR). ň ρ.v dV' = 
(1/cR)a=1SNqava = (1/cR) (d/dt)a=1SNqar'a , tj.

      A(R,t)   =   (1/cR) . d
.
(t-R/c)   , (1.58)

kde d ş Sqara je elektrický dipólový moment soustavy, jaký byl v čase t-R/c. Elektrické a 
magnetické pole je pak podle (1.49) rovno

      E(R,t) = (1/c2R) [ (d
..
 × R°) × R°]  ,   B(R,t) = (1/c2R) (d

..
 × R°)  , (1.59)

kde dipólový moment d se opět bere v okamžiku t-R/c (tečky nad d znamenají derivaci podle času).

Tok elektromagnetické energie ve vlnové zóně, tj. intenzita elektromagnetického záření, je vyjádřena 
Poyntingovým vektorem podle (1.57)

      P = (c/4π) (E×B) = (1/4πc3R2) (d
..
×R°)2 = (d

..
 2/4πc3R2) sin2ϑ . R° , (1.60)

kde ϑ je úhel mezi směry vektorů d
..
 a R (použijeme-li polárních souřadnic - obr.1.4b). Úhlové 

rozdělení intenzity záření elektrického dipólu je dáno koeficientem sin2ϑ, příslušný směrový diagram 
je na obr.1.4c. Celková energie vyzařovaná soustavou za jednotku času (tj. vyzařovaný výkon) I = 
dE/dt je pak dána tokem energie přes celou sférickou plochu R=const. : 

     (1.61)

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-5.htm (13 of 17) [15.10.2008 12:14:17]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

V případě, že zdrojová soustava sestává pouze z jednoho zrychleně se pohybujícího náboje q, je d
..
 = 

q.r
..
 = q.a, a vyzařovaný výkon je roven

      I  ş dE/dt  =   (2.q2/3c3) . a2  . (1.61')

Tento vyzařovací zákon odvodil v r.1899 irský fyzik J.Larmor. V soustavě jednotek SI je navíc 
přítomem koeficient k = 1/(4πεo) vystupující v Coulombově zákoně.

 
Obr.1.4. Elektromagnetické pole ostrovní soustavy pohybujících se elektrických nábojů. 

a) Pole buzené soustavou pohybujících se elektrických nábojů je dáno nikoliv okamžitým, ale retardovaným 
rozložením a pohybem nábojů. 

b) Ve velké vzdálenosti od zdrojové soustavy (ve vlnové zóně) je proměnná složka pole dána druhou časovou 
derivací dipólového momentu soustavy d

..
 a má charakter elektromagnetických vln odnášejících pohybovou 

energii zdroje do prostoru. 
c) Směrový diagram vyzařování elektrického dipólu.

Vztahy (1.58) až (1.61) pro pole a záření ostrovní soustavy elektrických nábojů ve vlnové zóně byly 
získány v aproximaci prvního řádu v poměru L/λ (členy vyšších řádů byly zanedbány), což vedlo k 
uplatnění pouze dipólového momentu soustavy. V obecném případě je však třeba vzít v úvahu i další 
členy v rozvoji potenciálu podle mocnin L/λ, což vede k tomu, že celková intenzita 
elektromagnetického záření soustavy pohybujících se nábojů je dána časovými derivacemi 
jednotlivých multipólových momentů rozložení náboje. Kromě dipólového momentu se na záření 
obvykle nejvíce podílí kvadrupólový moment Kαβ = ň ρ.(3xαxβ - δαβ.r2) dV a popř. magnetický 
dipólový moment m = (1/2c) ň ρ.(r×v)dV, které k záření přispívají podle známého vztahu (viz např. 
[166]) 

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-5.htm (14 of 17) [15.10.2008 12:14:17]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

(1.62)

Jestliže vlastnosti zdrojové soustavy jsou takové, že d
..
 = 0 (tak je tomu např. v soustavě složené z 

těles se stejným specifickým nábojem q/m), dipólové záření nevzniká. V takových případech se 
uplatní pouze záření způsobené dalšími členy v rozvoji potenciálu podle mocnin L/λ, tj. záření 
vyšších multipólů.

Elektrodynamika tak dospívá k obecnému závěru, že při každém zrychleném (nerovnoměrném) 
pohybu elektrických nábojů se vyzařují elektromagnetické vlny, které odnášejí část jejich kinetické 
energie do prostoru*). V §2.7 uvidíme, že v podstatě ke stejnému závěru - vyzařování gravitačních 
vln při zrychleném pohybu gravitujících těles - dospívá i obecná teorie relativity, i když vlastnosti 
gravitačních vln se od vlastností vln elektromagnetických v některých aspektech liší. 
*) Tento jev hraje důležitou úlohu v atomové fyzice pro strukturu atomového obalu a vznik záření při jeho 
deexcitacích (viz §1.1 "Atomy a atomová jádra" knihy "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření"). Dále pak v 
jaderné fyzice a fyzice ionizujícího záření. Zvláště rychle letící elektrony jsou při interakci s látkovým prostředím 
prudce brzděny, takže podle vztahu (1.61´) vyzařují poměrně intenzívní elektromagnetické záření - tzv. brzdné 
záření. Brzdné záření nachází významné využití při buzení X-záření dopadem elektricky urychlených elektronů 
na anodu v rentgenkách - viz §3.2 "Rentgenová diagnostika", nebo při buzení tvrdého g-záření dopadem 
vysokoenergetických elektronů z betatronu či lineárního urychlovače (viz §1.5 "Elementární částice", část 
"Urychlovače nabitých částic" v téže publikaci) na vhodný terčík.

Proměnná elektromagnetická pole buzená soustavou pohybujících se nábojů jsme vyšetřovali ve 
vlnové zóně, tj. v dostateěně velkých vzdálenostech od zdrojové soustavy, a vyzařovanou energii 
jsme počítali pomocí Poyntingova vektoru. Analýza elektromagnetického pole v malých 
vzdálenostech pak ukazuje, že uvnitř a v blízkosti zdrojové soustavy se vytváří určitá malá proměnná 
složka elektrického pole s fází odlišnou od hlavní proměnné složky. V aproximaci třetího řádu je 
tento člen rovný

Ere  =   (2/3c3) d
...

  .    

Ve zdrojové soustavě tedy bude na každý náboj q působit určitá dodatečná síla "reakce" fre = q.Ere 
konající za jednotku času práci fre.v, takže celková práce vykonaná tímto polem se všemi naboji 

soustavy vychází A re = (2/3c3) d
...

 Sqava = (2/3c3) d
...

 .d., což při zprůměrování podle času (přes 
několik period T) dává

A re  =   - (2/3c3) d
..2  .    

Je vidět, že tato přídavná složka pole způsobuje příslušné brzdění pohybů nábojů ve zdroji zpětnou 
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reakcí vyzařovaných vln, a to v plné energetické shodě se vzorcem (1.61) získaným analýzou pole ve 
vzdálené vlnové zóně. Takovýto rozbor má svou velkou důležitost u gravitačních vln, kde výpočet 
energie ve vlnové zóně není zdaleka tak jasný a jednoznačný jako je tomu v elektrodynamice - to 
uvidíme v §2.8 "Specifické vlastnosti gravitační energie".

Rovnici pohybu m.v = q.E + (q/c).(v × B) nabité částice v elektromagnetickém poli pod vlivem 
Lorentzovy síly (1.30) je třeba doplnit o brzdící účinek elektromagnetického vyzařování:

      m .v  =   q.E + (q/c) (v × B) + (2q2/3c3) v
..
  ; (1.63)

tato rovnice je použitelná tehdy, když rychlost částice je malá oproti rychlosti světla a brzdící síla je 
podstatně menší než Lorentzova síla působící na náboj od vnějšího pole E a B.

Další podrobnosti o vlastnostech elektromagnetického pole a o jejich aplikacích lze nalézt v 
příslušné literatuře; z přehledových momografií uveďme např. [235],[264],[206].

Elektromagnetická pole byla považována za projev určitých druhů pohybu éteru *). Některá 
(elektricky nabitá) tělesa uvádějí tento éter do pohybu, který se v něm šíří konečnou rychlostí a 
předává se jiným tělesům. Takový éter by však musel mít velmi neobvyklé fyzikální vlastnosti. Aby 
se v něm mohly šířit elektromagnetické vlny, které jsou příčné, musel by mít některé vlastnosti 
pevného tělesa. A už vůbec není mechanický model éteru slučitelný s experimentálně zjištěnou 
konstantností rychlosti světla ve všech inerciálních soustavách. Snahy uvést tuto skutečnost do 
souladu s modelem éteru nevedly k úspěchu (např. předpoklad "strhávání éteru" pohybem Země 
neobstál při konfrontaci s pozorovanou aberací světla ze stálic). Proto byla představa éteru opuštěna 
a dospělo se k poznání, že nositelem elektromagnetického pole je samotný prostor. A.Einstein pak 
ve speciální teorii relativity završil tuto koncepci vývodem, že stálost rychlosti světla je odrazem 
souvislosti prostoru a času. Elektromagnetismus tak sehrál významnou heuristickou úlohu při 
odhalování hlubších a obecnějších zákonitostí přírody - zákonitostí relativistické fyziky.

*) É t e r : 
Fyzika 19.stol. považovala za samozřejmé, že každé vlnění se může šířit jen v tom pružném hmotném (látkovém) 
prostředí, jehož kmitavým pohybem vzniká. Těžko si lze představit mořské vlny bez vody nebo zvuk bez vzduchu 
(či jiného pružného akustického prostředí plynné, kapalné nebo pevné fáze - viz známý elementární pokus s 
budíkem nebo zvonkem pod recipientem vývěvy). Když se zjistilo, že světlo a ostatní elektromagnetické vlny se 
šíří nejen ve vzduchu a dalších optických látkových prostředích, ale i ve vakuu, vyvstal problém prostředí či 
média, v němž se šíří elektromagnetické vlny. Tak se zrodila představa éteru (lat. aether, v analogii s prchavým 
organickým rozpouštědlem zvaným ether) - univerzální vše prostupující "látky", vyplňující veškerý prostor a 
pronikající veškerou hmotou (podobně jako voda proniká oky rybářské sítě tažené za lodí). Tento éter vytváří 
prostředí pro šíření světla, tepla a jiných elektromagnetických vlnění; je rovněž nositelem gravitace. Jelikož se 
éter neprojevoval v žádných jiných fyzikálních a chemických jevech, soudilo se, že je průsvitný, nevažitelný, 
dokonale prostupný bez tření, nemá žádné chemické vlastnosti. Látka s takovými rozpornými vlastnostmi byla 
experimentálně prakticky neprokazatelná.  
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Dalo se pouze zkoumat, jak průnik éterem působí na rychlost světla za různých konfigurací pohybového stavu 
zdroje světla a pozorovatele. Již sám Maxwell navrhl experiment s využitím pohybu Země: světlo při pohybu 
éterem ve stejném směru jako obíhá Země na své dráze kolem Slunce musí mít poněkud jinou rychlost než 
světlo které se šíří kolmo k tomuto pohybu nebo ve směru opačném, přičemž rozdíl rychlosti světla by měl být 
cca 10-7. Maxwell se již výsledku tohoto experimentu nedočkal; až 8 let po jeho úmrtí, v r.1887 A.Michelson a E.
Morley provedli toto měření pomocí interference paprsků monochromatického světla odražených dvěma zrcadly 
ve vodorovném a svislém směru, přičemž se celé interferenční zařízení na plovoucí desce dalo otáčet. Výsledek, 
že v rychlosti světla v obou směrech nebyl naměřen žádný rozdíl, se v té době jevil neočekávaným a 
paradoxním. Negativní výsledek tohoto pokusu byl však potvrzen i dalšími měřeními. Žádné hypotézy ad hoc, 
jako je strhávání éteru (éter je tažen spolu se zemským povrchem, takže se jeho postavení vůči interferometru 
nemění) se nepotvrdily. Naproti tomu se negativní výsledek Michessonova a Morleyova pokusu dařilo vysvětlit 
Lorentzovou kontrakční hypotézou, podle níž se rozměry všech těles ve směru jejich rychlosti v zkracují v 
poměru 1/√(1-v2/c2). Definitivní a univerzální vysvětlení pak podal Einstein ve své speciální teorii relativity, 
podle níž je rychlost světla (ve vakuu) za všech pohybových podmínek a ve všech směrech stejná. Představa 
éteru tak byla s konečnou platností opuštěna, nahradily ho vlastnosti samotného prázdného prostoru, 
spojeného s časem do jednotného prostoročasového kontinua. Přesto se však dosud v oblasti 
radiotechnických aplikací elektromagnetických vln často používají výrazy "vysílat do éteru" či "přijímat z éteru".

1.4. Analogie mezi gravitací 
a elektrostatikou  

1.6. Čtyřrozměrný 
prostoročas  

a speciální teorie relativity

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie

KOSMICKÁ  JADERNÁ  ALCHYMIE 
aneb 

O   PŮVODU   PRVKŮ

Stavba hmoty a jaderná fyzika
Pralátka na počátku světa

Hvězdy - alchymistické kotle vesmíru
Všichni jsme potomky hvězd !

Vojtěch Ullmann 
f y z i k

V přednášce o vztahu jaderné fyziky s astrofyzikou a kosmologií si 
přiblížíme úchvatný scénář vzniku prvků ve vesmíru a chemický vývoj 

vesmíru v jednotlivých stádiích jeho evoluce

S y l a b u s

PŘÍRODA - PŘÍRODOVĚDA

Nejzákladnější otázky přírodovědy :

Jaká je podstata a vnitřní složení hmoty? 
Jakými zákonitostmi se řídí trvání, pohyb a přeměny hmoty? 

Co je podstatou vesmíru? Vznikl vesmír spontánně, nebo byl stvořen Bohem?

MAKROSVĚT 10-8 m < d < 103 svět.let 
Klasická fyzika (Newtonovská mechanika, termodynamika, elektrodynamika ...)

MIKROSVĚT - nitro hmoty d < 10-8 cm 
Kvantová fyzika, atomistika, jaderná fyzika, elementární částice

MEGASVĚT - vzdálený vesmír d > 103 svět.let 
Speciální teorie relativity – vysoké rychlosti → dilatace času, kontrakce délek 
Obecná teorie relativity – gravitace → zakřivený prostoročas 
Astrofyzika + Kosmologie 

Hmota - látka 
Základní otázka: 
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Jaká je podstata a vnitřní složení hmoty?

Dělitelnost látek: 
ě neomezeně dělitelné - kontinuum

î omezeně dělitelné - struktura - a t o m y

Co je nositelem vlastností látek? 

Vlastnosti látky: alchymie → chemie → fyzika ; Chemické vlastnosti Ţ p r v k y

Mendělejevova periodická tabulka chemických prvků 
(červeně označené prvky jsou radioaktivní - nemají stabilní isotopy)

H 
1  

He 
2

Li 
3

Be 
4  

B 
5

C 
6

N 
7

O 
8

F 
9

Ne 
10

Na 
11

Mg 
12  

Al 
13

Si 
14

P 
15

S 
16

Cl 
17

Ar 
18

K 
19

Ca 
20

Sc 
21

Ti 
22

V 
23

Cr 
24

Mn 
25

Fe 
26

Co 
27

Ni 
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Cu 
29

Zn 
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Ga 
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Ge 
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Se 
34

Br 
35

Kr 
36

Rb 
37

Sr 
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Y 
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Zr 
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Nb 
41

Mo 
42

Tc 
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Ru 
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Rh 
45
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Ag 
47

Cd 
48
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49
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Te 
52
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Cs 
55

Ba 
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Hf 
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W 
74

Re 
75

Os 
76

Ir 
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Pt 
78

Au 
79

Hg 
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Tl 
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Pb 
82

Bi 
83

Po 
84

At 
85

Rn 
86

Fr 
87

Ra 
88

Ak.. 
î

Rf 
104

Db 
105

Sg 
106

Bh 
107

Hs 
108

Mt 
109

Ds 
110

Rg 
111

Uub 
112

Uut 
113

Uuq 
114

Uup 
115

Uuh 
116

Uus 
117

Uuo 
118

 

Lanthanoidy : La 
57

Ce 
58

Pr 
59

Nd 
60

Pm 
61

Sm 
62

Eu 
63

Gd 
64

Tb 
65

Dy 
66

Ho 
67

Er 
68

Tm 
69

Yb 
70

Lu 
71

Aktinoidy : Ac 
89

Th 
90

Pa 
91

U 
92

Np 
93

Pu 
94

Am 
95

Cm 
96

Bk 
97

Cf 
98

Es 
99

Fm 
100

Md 
101

No 
102

Lr 
103

PŘÍNOS ATOMOVÉ A JADERNÉ FYZIKY  
- hluboké proniknutí do nitra hmoty -

Poznání stavby hmoty - Co je nositelem vlastností látek? - atomy! 
Atomová fyzika: struktura atomů Ţ podstata chemie 

 
Thomsonův "pudingový" model       Ruthefordův rozptylový experiment   Ţ   Planetární model                 

http://astronuklfyzika.cz/KosmickaAlchymie.htm (2 of 20) [15.10.2008 12:14:22]



 - Kosmická alchymieŮVODU PRVKŮUllmann V.: O P

Bohrův model

Elektrické slučování atomů Ţ veškerá různorodost látek našeho světa

"Šéfem" atomu je atomové jádro: 
Struktura a vlastnosti atomu jsou dány stavbou jeho jádra  

- počet protonů Z v jádře určuje elektronové konfigurace obalu a obsazení valenční slupky -

Rozměry jádra: ≈10-13cm (100 000-krát menší než atom!) , hustota ρ ≈1014g/cm3  
ß 

Beznadějnost snah středověké alchymie o transmutaci prvků ! 
(o jádře neměli tušení, "škrábali" atomy jen po valenční slupce) 

Paradox: alchymisté byli často i hvězdáři - netušili, že hvězdy jež v noci pozorují umějí to,  
oč se marně snaží, ve velkém měřítku již miliardy let!

Jaderná fyzika: struktura atomových jader, silné a slabé (jaderné) interakce 
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Veškerou různorodost druhů a stavby atomových jader, jejich excitace 
a vyzařování i jaderné reakce, jaderná fyzika vysvětluje představou 

protonů a neutronů obsazujících určité energetické hladiny  
v poli jaderných sil.

Poznání vlastností elementárních částic 
- leptony, baryony, hadrony 
- kvarky, gluony ... 
- částice – antičástice

Unitární teorie pole 
Elektroslabé interakce - GUT (grandunifikační teorie) - Supergravitace - Superstruny 

 
Schéma jednotlivých etap a postupů sjednocování 4 základních interakcí v přírodě (porobněji viz §B.6 "Sjednocování 

fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny." knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu").

Radioaktivita a jaderné reakce
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�●     spontánní přeměna jader – radioaktivita 

�●     vlastnosti ionizujícího záření α , β , γ 
�●     detekce a spektrometrie záření
�●     výroba radionuklidů jadernými reakcemi 

Reakce (n,γ ) – radiační záchyt pomalého neutronu – výroba β --zářičů v reaktoru 
99Mo(→ 99mTc), 131J, 59Fe, 60Co, 137Cs, 133Xe, ......

Reakce (p, γ ) – výroba β +-zářičů v urychlovači (cyklotronu)  
201Tl, 67Ga, 111In, 81Rb(→ 81mKr), 18F, 15O, 11C ........

Průmyslové využití záření 
Defektoskopie, rentgen-fluorescenční analýza, neutronová aktivační analýza ...

Biologické využití záření

�●     rentgenová radiodiagnostika
�●     radioterapie
�●     nukleární medicína 

radionuklidová diagnostika (především scintigrafie) 
terapeutické aplikace radionuklidů (především štítné žlázy 131J)

�●     nukleární magnetická rezonance

Vazbová energie nukleonů v jádrech ® jaderná energetika 
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Zízkávání energie z atomových jader - Jaderná energetika 

�●     štěpení uranu v reaktorech 
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235U + n → ≈140X + ≈90Y +(2-3)n (+ 200 MeV ) ; 238U + n → 239U → (β -) 239Pu → štěpení .....

- uvolní se cca 0,9 MeV/nukleon Ţ účinnost: < 0,1 % E=mc2

�●     jaderná fúze – termonukleární reakce H → He (+ 25 MeV ) 

 
               Inerciální (laserová) fúze                          Fúze v magneticky držené plasmě - tokamak 
                           - uvolní se cca 7 MeV/nukleon Ţ účinnost: ≈ 0,7% E=mc2
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Naše pozemské snahy o využití jaderné energie jsou jen neumělými pokusy 
napodobit to, co hvězdy umějí již miliardy let ! 

Co nám chybí ? - Silná gravitace.

Základní otázka: 
Kde se v přírodě vzaly prvky?

Možnost č.1 :

Všechny prvky Bůh stvořil "svýma rukama" zároveň se stvořením světa 
neboli 

Všechny prvky vznikly již při vzniku vesmíru. 
(a od té doby se již jenom vzájemně slučují)

Možnost č.2 :

Při vzniku vesmíru vznikly jen nejjednodušší prvky,  
složitější (těžší) prvky vznikaly postupně během vývoje vesmíru: 

- kosmická nukleogeneze -

ASTROFYZIKA - fyzikální jevy ve vesmíru

Jaderná astrofyzika 
Aplikace zákonů a jevů jaderné fyziky na procesy probíhající ve vesmíru

KOSMOLOGIE - stavba a evoluce vesmíru jako celku

Vznik, vývoj a konec uzavřeného vesmíru :  

Raný vesmír – “velký třesk” – hadronová éra 
ß  

Leptonová éra – primordiální nukleosyntéza 
ß 

Éra záření 
ß  

Éra látky – formování kup galaxií, galaxií, hvězd 
ß  

Další nukleosyntéza až ve hvězdách
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Konec vesmíru : 
otevřený vesmír Ţ tepelná smrt 
uzavřený vesmír Ţ velký krach 

Skrytá hmota :  
“Hnědí trpaslíci” ? 

Černé díry ? 
Neutrina (klidová hmotnost?) ? 

Jiné “exotické” částice ?

Pre - big-bang fáze + samotný velký třesk: nukleony ani jádra atomů neexistovaly.

1. Hadronová éra  
~10-6 s < t ~ 10-4 s , ρ > 1014 g/cm3 , T > 1012 °K  
Převážná část hmoty ve vesmíru byla tvořena směsicí vznikajících a anihilujících těžkých částic a antičástic se 
silnou interakcí (protonů, neutronů, mezonů, hyperonů - tj. hadronů), jejichž počet byl zhruba stejný jako fotonů a 
neutrin; mezi všemi těmito částicemi je termodynamická rovnováha. Dominující úlohu zde hraje silná interakce 
mezi hadrony.  
Baryonová asymetrie: přebytek nukleonů, činící zhruba 1 baryon na 108 částic.  
Vznik částic

H 
1 - pouze protony - jádra vodíku    

                                 
                                 
                                                                        

2. Leptonová éra  
~10-4 s < t < ~10 s , ~1014 g/cm3 > ρ > ~104 g/cm3, ~1012 > T > ~5.109 °K  
Když teplota poklesne natolik, že k.T (k je Boltzmanova konstanta) je podstatně nižší než klidová energie protonu, 
nukleony a antinukleony vzájemně anihilují (vlivem baryonové asymetrie až na zmíněný malý přebytek nukleonů, 
který vedl ke vzniku látky jež nyní ve vesmíru je); hmota vesmíru pak převážně sestávala z rovnovážné směsi lehkých 
částic - fotonů, elektronů, pozitronů, neutrin a antineutrin .
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Leptonová éra 

volné neutrony jsou 
nestabilní

- “záchrana” neutronů v héliu -

ß

prvotní nukleosyntéza

H 
1 75% vodíku H , 25% hélia He He 

2
                                 
                                 
                                                                        

3. Éra záření  
~10 s < t < ~1013 s ≅ 300 000 let, ~104 g/cm3 > ρ > ~10-21 g/cm3, ~1010 °K > T > 3.1010 °K 
Na začátku tohoto stádia (zvaného též radiačně dominující éra fotonové plasmy) se ještě ukončuje synthéza hélia 
a anihilace elektronů s pozitrony. Když energie prvotních fotonů klesla pod 0,5 MeV, což odpovídá klidové 
energii elektronu, záření přestalo mít na další vývoj prvků ve vesmíru podstatný vliv.  
- z hlediska nukleosyntézy se nic neděje

4. Éra látky (postrekombinační období),  
která začíná dovršením rekombinace (cca 300 00 let po velkém třesku) a pokračuje dosud. Teplota látky, která se 
stává hlavním nositelem energie~hmotnosti, během expanze klesá jako a-2 a v současné době by měla dosahovat pouze 
asi 10-2 °K; teplota odděleného "reliktového" záření, měnící se jako a-1, poklesla z původních 3000 °K na dnešních asi 2,7°
K. Expanze vesmíru přeměnila to, co bylo kdysi světlem, na mikrovlny. 
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Formování velkorozměrové struktury vesmíru 

ß

Vznik galaxií a kup galaxií

ß

Vznik hvězd

Příběh kosmické nukleogeneze pokračuje a graduje ! 
aneb 

termonukleární reakce v nitru hvězd

Ve smršťujícím se oblaku mohou 
vzniknout okrsky, v nichž gravitační 
kontrakce probíhá rychleji než v 
okolí (gravitační nestability). Z 
těchto jednotlivých okrsků se pak 
formují protohvězdy a nakonec 
hvězdy, které vznikají zpravidla ve 
skupinách.

Termonukleární reakce jako zdroj energie hvězd 
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■     Spalování vodíku H ® He (hvězda na hlavní posloupnosti HR diag.)

a) přímá proton-protonová reakce ( p = 1H )

1.dílčí reakce: 1H + 1H → 2D + e+ + ν (+ 1,44 MeV) 
2.dílčí reakce: 2D + 1H → 3He + γ (+ 5,49 MeV) 
3.dílčí reakce: 3He + 3He → 4He + 2 1H (+ 12,85 MeV)

Celková energetická bilance: uvolnění 26,2 MeV = 4,2.10-12 J/jádro He

b) CNO cyklus

1.dílčí reakce: 12C + 1H → 13N + γ (+ 1,95 MeV) 
2.dílčí reakce: 13N → 13C + e+ + ν (+ 2,22 MeV) 
3.dílčí reakce: 13C + 1H → 14N + γ (+ 7,54 MeV) 
4.dílčí reakce: 14N + 1H → 15O + γ (+ 7,35 MeV) 
5.dílčí reakce: 15O → 15N + e+ + ν (+ 2,71 MeV) 
6.dílčí reakce: 15N + 1H → 12C + 4He (+ 4,96 MeV)

Celková energetická bilance: uvolnění 25,0 MeV = 4,0.10-12 J/jádro He 

Obecně: 
Vazbová energie každého protonu v jádře He činí 0,007 m0 c2  

Ţ Účinnost termonukleárního spalování vodíku: ≈ 0,007 m0 c2 ( ≈ 0,7 % )

■     Spalování hélia He ® C (reakce 3α → 12C+γ )

4He + 4He → 8Be + γ  
8Be + 4He → 12C + γ (+ 7,4 MeV)

■     Spalování uhlíku C ® O, kyslíku , ..... (α - procesy)

Může pokračovat při stoupající teplotě : (pokud je ještě dost hélia)
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12C + α → 16O + γ (+ 7,15 MeV) 
16O + α → 20Ne + γ (+ 4,75 MeV) 
20Ne + α → 24Mg + γ (+ 9,31 MeV) 
e t c . ......

■     Nukleosynthéza těžších prvků

♦ α − proces: záchyt částice a , reakce (α ,γ ) - typicky až do 40Ca 

♦ záchyt neutronů ; následný b- – rozpad: 
NAZ + n0 → N+1BZ + γ ; N+1BZ (β−)→ N+1CZ+1 + e- + γ 

pomalý záchyt n0 (probíhá pomaleji než β –rozpad) - až do N=210 
rychlý záchyt - většinou v závěrečných stádiích

Lehké hvězdy : 

Termonukleární reakce končí u lehčích prvků (např. Mg). 
Syntetizované prvky zůstanou gravitačně uvězněny uvnitř bílého trpaslíka 

- nemá význam pro kosmickou nukleosyntézu -

Hmotné hvězdy (M > 6M¤) : 

Proběhne celá posloupnost termonukl. reakcí až po železo. 
Výbuch supernovy Ţ vyvržení syntetizovaných prvků + vznik těžkých prvků 

- hybná síla kosmické nukleosyntézy -

Nukleosyntéza do Fe – exotermický proces 
Nukleosyntéza nad Fe – endotermické reakce – až ve finálním stádiu hvězd

H 
1 ß horní vrstvy hvězdy ŕ                                  He 

2
Li 
3

Be 
4 ß střední vrstvy hvězdy ŕ

B 
5

C 
6

N 
7

O 
8

F 
9

Ne 
10
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Na 
11

Mg 
12 ĺ nitro hvězdy ć Al 

13
Si 
14

P 
15

S 
16

Cl 
17

Ar 
18

K 
19

Ca 
20

Sc 
21

Ti 
22

V 
23

Cr 
24

Mn 
25

Fe 
26

Co 
27          

                  
 

Hvězdy - alchymistické kotle vesmíru

Jak se těžší prvky “uvařené” hvězdou dostanou do okolního vesmíru ? 
aneb 

Závěrečné fáze života hvězd

Bílý trpaslík (pokud zbylá hmotnost hvězdy < 1,5 Slunce)

Konec hmotné hvězdy: M Výbuch supernovy

■     1.důsledek: vyvržení syntetizovaných prvků (až po železo) 
Vtlačení e- do jader, jejich pohlcení a sloučení s p+ (analogie K-záchytu) 

e- + p+ ® n0 + n ( + γ ) Ţ neutronová hvězda (při M < 2 M¤) 

Exploze Ţ vyvržení těžších prvků z nitra hvězdy do okolího prostoru 
    

■     2.důsledek: syntéza těžkých prvků (až po transurany) 
Obrovské množství neutronů Ţ opakovaná neutronová fúze Ţ vznik i nejtěžších prvků 

záchyt neutronů ; následný b- – rozpad: 
NAZ + n0 → N+1BZ + γ ; N+1BZ (β−)→ N+1CZ+1 + e- + γ ; atd. ...atd... atd...

Výbuch supernovy pozorovaný v r.1054 v Číně Dnes je na tom místě pozorována Krabí mlhovina obsahující 
uvnitř pulsar - rychle rotující neutronovou hvězdu

 
H 
1 Výbuch supernovy:                                 

He 
2

Li 
3

Be 
4 vznik i nejtěžších prvků 

B 
5

C 
6

N 
7

O 
8

F 
9

Ne 
10
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Na 
11

Mg 
12

(vč. transuranů a radioaktivních isotopů) Al 
13

Si 
14

P 
15

S 
16

Cl 
17

Ar 
18

K 
19

Ca 
20

Sc 
21

Ti 
22

V 
23

Cr 
24

Mn 
25

Fe 
26

Co 
27

Ni 
28

Cu 
29

Zn 
30

Ga 
31

Ge 
32

As 
33

Se 
34

Br 
35

Kr 
36

Rb 
37

Sr 
38

Y 
39

Zr 
40

Nb 
41

Mo 
42

Tc 
43

Ru 
44

Rh 
45

Pd 
46

Ag 
47

Cd 
48

In 
49

Sn 
50

Sb 
51

Te 
52

I 
53

Xe 
54

Cs 
55

Ba 
56

La.. 
î

Hf 
72

Ta 
73

W 
74

Re 
75

Os 
76

Ir 
77

Pt 
78

Au 
79

Hg 
80

Tl 
81

Pb 
82

Bi 
83

Po 
84

At 
85

Rn 
86

Fr 
87

Ra 
88

Ak.. 
î

Rf 
104

Db 
105

Sg 
106

Bh 
107

Hs 
108

Mt 
109

Ds 
110

Rg 
111

Uub 
112

Uut 
113

Uuq 
114

Uup 
115

Uuh 
116

Uus 
117

Uuo 
118

+ další těžší jádra + mnoho radioaktivních isotopů všech jader 
(zachovaly se jen stabilní prvky a radioaktivní jen s T1/2 > 108 let)

 

Lanthanoidy : La 
57

Ce 
58

Pr 
59

Nd 
60

Pm 
61

Sm 
62

Eu 
63

Gd 
64

Tb 
65

Dy 
66

Ho 
67

Er 
68

Tm 
69

Yb 
70

Lu 
71

Aktinoidy : Ac 
89

Th 
90

Pa 
91

U 
92

Np 
93

Pu 
94

Am 
95

Cm 
96

Bk 
97

Cf 
98

Es 
99

Fm 
100

Md 
101

No 
102

Lr 
103

Z hlediska původu lze všechny prvky rozdělit na 3 skupiny:

■     I. Primární (primordiální) 
Vodík + Hélium - "děti" velkého třesku (vodík "prvorozený", hélium o cca 3 min mladší)

■     II. Sekundární (hvězdné) 
Uhlík, dusík, kyslík, ..., železo, ...,uran - "vnukové" velkého třesku, děti hvězd;  
začaly vznikat po cca 200 milonech let po velkém třesku - čím těžší, tím mladší -

■     III. Terciální (kosmogenní) 
Lithium, berylium, bór - vzdálení potomci velkého třesku: vznikají až interakcí kosmického záření s 
již vzniklými těžšími prvky rozptýlenými ve vesmíru

Obecné rozdělení hmoty :

         Hmota : 
ě látka - částice, atomová struktura

î pole - rozprostřená forma hmoty (kvantovaná)

Hmota ve vesmíru : 
 

ě svítící hmota - baryonická

î nezářící - temná (skrytá) hmota 
                    â                           ć

         í temná hmota î temná energie ?

 baryonická           nebaryonická (nebaryonická)

Podle nynějších odhadů je ve vesmíru: 
cca 70% temné energie ; cca 25% temné hmoty (skryté, nezářící) ; 

jen ≈ 4% běžné "svítící" (či absorbující) hmoty přístupné pozorování

My se zde zabýváme evolucí baryonické hmoty složené z protonů, neutronů a elektronů

Evoluce hmoty :

Fyzikální stádium Jaderně-chemické stádium Chemické stádium Biologické stádium
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Vznik vesmíru - velký třesk 
4 fyzikální interakce 

Vznik polí a částic 
Gravitace - struktura vesmíru

Jaderné reakce částic 
Nukleosyntéza prvků 

Expanze prvků do vesmíru

Rekombinace 
- vznik atomů - 
Vznik sloučenin

Reakce uhlovodíků 
Pre-biotické reakce 

Vznik buněk 
Evoluce organismů

“ Všichni jsme potomky hvězd ! “  
Každý atom uhlíku, kyslíku, dusíku, síry, ... atd., v našem těle  

vznikl kdysi v nitru dávné hvězdy - 
(nyní již vyhořelé, zčásti vybuchlé, popř. zhroucené do neutronové hvězdy nebo černé díry)

Pozemské osudy prvků:

Formování sluneční soustavy a planety Země  
ß  

výběrové mechanismy Ţ jiné relativní zastoupení prvků v naší přírodě

Gravitační výběrový faktor: vyšší zastoupení těžších prvků na planetách

| Hélium - prvek boha Slunce | 
He - druhý nejhojnější prvek ve vesmíru (25%) 
Inertní lehký plyn, gravitace Země jej neudrží Ţ na Zemi vzácné.  
Poprve objeveno nikoli na Zemi ale na Slunci! - (Hélios = starořecký bůh Slunce).  
(P.Janssen r.1868 - spektrální čáry slunečního světla - neznámý "sluneční" prvek) 
Veškeré hélium na Zemi má sekundární původ: vzniklo a-radioaktivitou uranu a thoria 
(shromažďuje se v podzemních prostorech, spolu se zemním plynem)

Časový výběrový faktor: veškerá radioaktivní jádra s T1/2 < 108 let se již rozpadla 
(zachoval se draslík 40K, thorium 232Th, uran 235,238U - primární radionuklidy)

> Vzácné a umělé prvky > 
Aktinoidy (s výjimkou thoria a uranu), především transurany ® radioaktivní Ţ nezachovaly se; 
vyrábějí se uměle pomocí jaderných reakcí. 
Objevy nových transuranů - až do Z = 118 (ununoctium). 
Výjimka ze středu Medělejevovy tabulky: technecium Tc43 - nemá stabilní isotop. 

Všechny tyto prvky nyní vznikají uměle - v jaderných reaktorech nebo urychlovačích.

Kosmogenní prvky 
Interakcemi kosmického záření s mezihvězdnou hmotou a ze zemskou atmosférou dochází k 
řadě jaderných reakcí Ţ vznikají kosmogenní prvky. 
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Kosmogenní prvky: deuterium, lithium, berilium, bór - vznikají tříštěním těžších jader tvrdým kosm.zářením 
Kosmogenní radionuklidy: uhlík 14C, tritium 3H (+ stopové množství 7,10Be, 32P, 35S, 36Cl)

Dodatek 1: Černé díry 
Při M > 2 M¤: Úplný relativistický gravitační kolaps Ţ černá díra 
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Teorém “černá díra nemá vlasy”

Kvantová evaporace černé díry ( Hawkingův proces )
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Černá díra ® zde jaderná fyzika končí ! 
Fyzika černých děr je podrobně probírána v kap.4 "Černé díry" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".

Dodatek 2: Mikrofyzika a kosmologie 
4 typy interakcí v přírodě :

�●     Gravitační
�●     Elektromagnetická
�●     Silná (jaderná) interakce
�●     Slabá (jaderná) interakce

Spekulativní otázka : 
“ Co by se stalo, kdyby Bůh zrušil ("vypnul" ) jednotlivé typy interakcí? ” 
Podrobnější diskuse viz pasáž "4 typy interakcí v přírodě" kap.5 "Elementární částice" pojednání "Jaderná fyzika a 
fyzika ionizujícího záření".

Vztah mikrofyziky a kosmologie :
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Relativistická kosmologie je podrobně probírána v kap.4 "Kosmologie" knihy "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu". 
Unitární teorie polí a částic je diskutována v kap.B "Unitární teorie pole" téže monografie.

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie 
- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 4  

ČERNÉ   DÍRY 
4.1. Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd 

4.2. Konečné fáze hvězdné evoluce. Gravitační kolaps 
4.3. Schwarzschildovy statické černé díry 

4.4. Rotující a elektricky nabité Kerrovy-Newmanovy černé díry 
4.5. Teorém "černá díra nemá vlasy" 
4.6. Zákony dynamiky černých děr 

4.7. Kvantové vyzařování a termodynamika černých děr 
4.8. Astrofyzikální význam černých děr 

4.9. Úplný gravitační kolaps - největší katastrofa v přírodě

4.1. Úloha gravitace při vzniku a evoluci hvězd

Po celá staletí se astronomům, pozorujícím noční oblohu, hvězdy zdály zcela neměnné a věčné. Neměnily 
vzájemně svou polohu*) ani jas (až na vzácné úkazy jako vzplanutí novy nebo supernovy). Jednoduchá 
fyzikální úvaha (i bez znalosti konkrétní povahy a struktury hvězd) však ukazuje, že tato stálost a 
neměnnost je pouze zdánlivá. Hvězdy totiž vyzařují velké množství světla a dalšího záření (jen proto je 
můžeme na tak velké vzdálenosti pozorovat), tím ztrácejí energii, což nutně musí způsobovat určité změny 
v jejich nitrech. Hvězdy se tedy musejí vyvíjet, a protože jejich energetické zásoby nemohou být 
neomezené, je doba aktivní existence každé hvězdy nutně konečná. Jen doba lidského života (a dokonce i 
doba trvání lidské civilizace) je příliš krátká na to, abychom během ní postřehli výraznější změny ve 
vlastnostech hvězd. 
*) Co se týče vzájemné polohy hvězd, je nyní rovněž jasné, že se nejedná o žádné "stálice" - naopak, hvězdy se vůči sobě 
poměrně rychle pohybují. Vzhledem k velkým vzdálenostem však tyto pohyby nejsou vizuálně přímo patrné. Dobře 
prokazatelné a měřitelné jsou vzájemné pohyby hvězd ve dvojhvězdách a vícenásobných systémech. Nyní se rychlosti 
pohybu hvězd stanovují spektrometricky z Dopplerovských posuvů spektrálních čar.

Naštěstí však hvězdy vznikaly (a nepochybně stále vznikají) v různou dobu a vyvíjely se různě rychle, 
takže v současné době dospěly do nejrůznějších stádií své evoluce. Pozorováním většího počtu "různě 
starých" hvězd si tak můžeme utvořit představu o dynamice hvězdné evoluce. V letech 1911-1913 
astronomové E.Hertzprung a H.N.Russel statistickým zpracováním velkého počtu pozorování hvězd 
nalezli výrazné zákonitosti mezi svítivostí a povrchovou teplotou hvězd; grafické znázornění této závislosti 
je známý Hertzprungův-Russelův (H-R) diagram. Později se ukázalo, že tyto zákonitosti těsně souvisejí s 
evolučními procesy ve hvězdách. 
Hertzprungův-Russelův diagram 
Zmíněný H-R diagram vzniká tak, že na vodorovnou osu vynášíme efektivní teplotu hvězdy (odvozenou od jejího spektra 
- barvy vysílajícího světla) a na svislou osu relativní svítivost hvězdy (vyjádřenou v násobcíchsvítivosti Slunce). Na obou 
osách je použito logaritmické měřítko - jedná se o log-log diagram. Body v tomto diagramu, z nichž každý představuje 
jednu konkrétní hvězdu, nejsou v grafu rozloženy rovnoměrně, ale seskupují se podél tří výrazných "větví": 
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l Hlavní posloupnost 
První z nich má téměř přímkový diagonální tvar - čím je hvězda jasnější, tím je její povrch žhavější. Tato větev, obsahující 
největší počet hvězd, se nazývá hlavní posloupnost a patří do ní i naše Slunce. 
l Posloupnost obrů 
Nad touto přímkou hlavní posloupnosti se nacházejí hvězdy, které jsou svítivější, ale přitom mají nižší teplotu. To znamená, 
že jsou podstatně větší než svítivostí odpovídající hvězdy hlavní posloupnosti - jedná se o hvězdné "obry". 
l Posloupnost trpaslíků 
Pod diagonálou hlavní posloupnosti se nachází skupina hvězd, které mají vysokou povrchovou teplotu, ale relativně nízkou 
svítivost. Z toho plyne, že mají značně malý povrch - označují se jako "trpaslíci". 
   H-R diagram, ukazující výrazné zákonitosti ve velké různorodosti velikostí, svítivostí a spektrálních typů hvězd, měl 
velký význam pro objasnění stavby a evoluce hvězd. K pochopení tohoto se však musela rozvinout jaderná astrofyzika 
vedoucí k poznání, že zdrojem energie v nitru hvězd je jaderná fúze lehkých prvků na prvky těžší. H-R diagram, který 
zachycuje momentální statický "snímek" zastoupení jednotlivých typů hvězd, pak ve svědle dynamiky hvězdné evoluce 
"ožije": pozice každé hvězdy v H-R diagramu není stálá a neměnná, ale pouze dočasná. V průběhu vývoje se s časem 
mění povrchová teplota hvězd i jejich zářivost - hvězdy se v H-R diagramu posunují. Dlouhou dobu setrvávají na hlavní 
posloupnosti, ale pak se z hlavní větve přesunují do oblasti obrů a nakonec, po vyčerpání "jaderného paliva", se z nich 
stávají bílí trpaslíci nebo ještě "exotičtější" kompaktní útvary, které již v H-R diagramu zachyceny nejsou. Jak uvidíme 
níže, prvotní a rozhodující veličinou pro evoluci hvězdy je její počáteční hmotnost, zakládající se již při vzniku hvězdy 
se zárodečného oblaku.

Vznik hvězd 
Nebudeme se zde zabývat podrobnostmi klasifikace hvězdných tříd a jejich evoluce - to tvoří náplň stelární 
astronomie a astrofyziky. Shrneme si pouze nejzákladnější poznatky nutné pro pochopení a posouzení 
úlohy, kterou ve struktuře a vývoji hvězd hraje gravitace. Podle poznatků současné astrofyziky hvězdy 
vznikají v rozsáhlých plynoprachových útvarech "mezihvězdné" látky. Látka v těchto gigantických 
útvarech (o hmotnosti řádově 105 M¤ a rozměrech desítek parseků), tvořená převážně vodíkem, je velmi 
řídká, ale má složitou nehomogenní strukturu a turbulentní pohyby. Pokud dojde k výraznějšímu 
narušení dynamické rovnováhy mezi některými nehomogenitami a okolím, může vzniknout gravitační 
nestabilita vedoucí k tomu, že daná část oblaku se vlastní gravitací začne smršťovat. Jednou z příčin 
utvoření gravitačně nestabilního oblaku může někdy být i tlak záření z vhodně rozložených okolních 
hvězd. Takových okrsků gravitační nestability vzniká v původním oblaku větší počet, mladé hvězdy 
pozorujeme prakticky vždy ve skupinách.
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Ve smršťujícím se oblaku mohou 
vzniknout okrsky, v nichž gravitační 
kontrakce probíhá rychleji než v 
okolí (gravitační nestability). Z 
těchto jednotlivých okrsků se pak 
formují protohvězdy a nakonec 
hvězdy, které vznikají zpravidla ve 
skupinách.

Počáteční fáze gravitační kontrakce je vlastně gravitační kolaps, tj. proces při němž gravitační síla 
naprosto převládá nad všemi ostatními silami a nutí jednotlivé částice k pohybu téměř volným pádem 
směrem k těžišti. Kdyby nebylo žádné překážky, oblak by se gravitačně zcela zhroutil teoreticky až do 
bodu - singularity. Avšak v průběhu gravitační kontrakce tohoto oblaku ("protohvězdy"), trvající zhruba 
jednotky až desítky miliónů let *), v jeho nitru neustále vzrůstá hustota, tlak i teplota (adiabatické 
stlačování), čímž se kolaps postupně brzdí a přechází v pomalejší kontrakci. Toto stáduim, v němž 
kontrahující oblak již září převážně v infračerveném oboru, se označuje jako protohvězda.  
*) Scénář vzniku hvězd je zde nastíněn jen v nejhrubších rysech. Vlivem rotace zárodečného oblaku může např. 
docházet k řadě fragmentací ("přebytečný" rotační moment hybnosti tím přechází na orbitální pohyb fragmentů) a 
následným kolapsům nebo kontrakcím těchto fragmentů - vznikají vícenásobné soustavy. K podobným efektům 
mohou vést i turbulence v zárodečném oblaku. Podrobnosti tohoto druhu však leží již mimo rámec této knihy. 
    Jakmile teplota v nitru dosáhne asi 107°K, kinetická energie jader začne překonávat odpudivou 
Coulombovskou bariéru a zapálí se termonukleární reakce - syntéza jader vodíku na hélium 
doprovázená uvolňováním velkého množství vazbové jaderné energie (podrobnosti těchto termonukleárních 
reakcí, včetně počátečních reakcí deuteria, viz níže "Evoluce hvězd"). V důsledku toho se kontrakce protohvězdy, 
nyní vlastně již hvězdy, zastaví a na dlouhou dobu (~106- 1010 let) bude váha vnějších vrstev vyrovnávána 
tlakem záření a tlakem tepelného pohybu iontů rozžhaveného plynu v nitru hvězdy zahřívaného 
uvolňovanou jadernou energií - zrodila se hvězda. Tlak emitovaného záření a částic značné kinetické 
energie (hvězdný "vítr", který známe i ze Slunce) "odfoukne" okrajové části původního oblaku (globule) a 
hvězda nerušeně září do vesmíru ve viditelném, infračerveném i UV oboru spektra, v závislosti na teplotě 
povrchových vrstev. Dynamika hvězdné evoluce je v nejhrubších rysech níže zachycena na obr.4.1 ve 
formě časových závislostí některých důležitých parametrů hvězdy.

Planety kolem hvězd 
Nově zformovanou hvězdu obklopuje rotující disk ze zbytkového materiálu, plynu a prachu. V průběhu několika 
miliónů let se tento plyno-prachový disk rozpadá - část z něj pohltí centrální hvězda, část je odmrštěna pryč, avšak 
některé části disku fragmentují, gravitační přitažlivostí pohlcují další hmotu; rostou a zhušťují se. Z těchto fragmentů 
postupně vznikají planety, které pak obíhají kolem mateřské hvězdy. 
Planety kolem hvězd mimo sluneční soustavu astronomové nazývají extrasolární či zkráceně exoplanety. Na přímé 
pozorování planet kolem vzdálených hvězd zatím výkonnost současných dalekohledů nestačí. Mohla by zde však v 
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zásadě pomoci spektrometrická analýza: planety kolem hvězdy svítí odraženým světlem, které je "červenější" než světlo 
mateřské hvězdy. Jsou v zásadě tři metody nepřímé detekce exoplanet: 
l Tranzitní metoda - měří nepatrný pokles jasnosti hvězdy při přechodu planety přes kotouček hvězdy, přičemž tyto 
poklesy jasnosti se pravidelně opakují. Geometrickou podmínkou je zde ovšem to, aby prodloužená rovina oběžné 
dráhy exoplanety procházela místem pozorovatele (tj. Zemí). Dlouhodobé pozorování umožňuje na základě analýzy 
změn (výkyvů) tranzitu zjistit i příp. další planety (které z našeho zorného úhlu nepřecházejí přes kotouč hvězdy) a 
přibližně stanovit parametry jejich oběhu. 
l Výkyvy těžiště hvězdy - planeta a hvězda obíhají kolem společného těžiště, což způsobuje pravidelné malé změny 
polohy vlastní hvězdy. Vzhledem k nepatrným výchylkám a velké vzdálenosti nelze zatím tento jev pozorovat přímo na 
poloze hvězdy na obloze, ale radiální pohyby hvězdy směrem k nám a od nás lze měřit spektrometricky pomocí 
Dopplerova jevu. 
l Gravitační čočka - při zákrytu analyzované hvězdy s jinou vzdálenější hvězdou lze očekávat ohyb jejího světla 
gravitačním polem, efekt gravitační čočky (miniaturní obdoba jevu diskutovaného v §4.3). Sledování průběhu tohoto 
ohybu během zákrytu může odhalit příp. planetu v blízkosti hvězdy. Tento způsob je sice citlivý, ale jedná se o vzácnou 
a jednorázovou událost; z takového unikátního pozorování lze usoudit pouze na existenci planety, nelze však stanovit 
parametry její dráhy. 
Těmito nepřímými metodami již byly velké planety u několika hvězd prokázány.

Různé hmotnosti hvězd. Obří a trpasličí hvězdy 
Gravitační kontrakcí a zhušťováním plyno-prachových oblaků mohou vznikat hvězdy a další útvary 
nejrůznějších velikostí a hmotností. Skutečně, astronomická pozorování ukazují širokou škálu hvězdných 
hmotností: od trpasličích hvězd o hmotnosti desetin M¤, přes hvězdy podobné našemu Slunci, až po 
masívní hvězdy mnoha desítek hmotnosti Slunce M¤. Zvláště v první generaci hvězd v raném vesmíru 
byly výrazně zastoupeny i hvězdy s hmotností až 300M¤. 
    Výsledná hmotnost hvězdy je dána množstvím látky, kterou kontrahující oblak stačí na sebe "nabalit" do 
zapálení termonukleární reakce. Tato potenciální možnost závisí na několika faktorech: 
♦ Hmotnost zárodečného oblaku, 
limitující úhrnnou hmotnost hvězd, planet a zbylého materiálu. 
♦ Rotace zárodečného oblaku 
- oblak s velkým rotačním momentem hybnosti při kontrakci snadno fragmentuje na menší části, z nichž 
vznikají hvězdy menších hmotností. 
♦ Turbulence v zárodečném oblaku, 
v jejichž důsledku se původní oblak hustotně rozdělí na řadu podoblastí-zárodků odlišných velikostí, z 
nichž pak vznikají hvězdy nejrůznějších hmotností. 
♦ Interakce zhuštěnin v zárodečném oblaku, 
vlivem nichž mohou být některé menší zárodky vymrštěny z oblaku a tím přijdou o přísun materiálu - 
jejich růst se zastaví. 
    V důsledku těchto okolností, kromě hvězd hmotnosti Slunce a vyšších, vzniká i velké množství malých 
trpasličích hvězd o hmotnostech několika desetin M¤ a patrně i útvarů ještě menších, které již nejsou 

hvězdami v pravém slova smyslu - tzv. hnědých trpaslíků. 
Jako hnědý trpaslík se označuje útvar, který je na pomezí mezi malými hvězdami a velkými planetami. Jejich hmotnost 
se odhaduje na desítky hmotnosti Jupitera, tedy několik setin hmotnosti Slunce M¤. Tato hmotnost je příliš malá na to, 

aby v jejich nitru teplota dosáhla hodnoty nezbytné pro zapálení obvyklé jaderné fúze vodíkových jader. V nitru větších 
hnědých trpaslíků však může docházet ke slučování jader deuteria. Nově vzniklý hnědý trpaslík tak může dočasně zářit 
jako slabá hvězda, avšak deuterium se brzy spotřebuje, hnědý trpaslík chladne a je pak spíš podobný velké planetě.
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Hydrostatická rovnováha hvězdy 
Podle poznatků současné astrofyziky je tedy hvězda obrovským termonukleárním reaktorem drženým 
pohromadě vlastní gravitací; gravitace rovněž udržuje rovnovážný chod reakce. V normálních (relativně 
stabilních) fázích života hvězdy je gravitační působení snažící se smršťovat hvězdu vyváženo tlakem 
způsobeným ohřevem a zářením při termonukleárních reakcích probíhajících v nitru hvězdy *). A naopak 
lze říci, že gravitace jakoby "držela pokličku" (z výše ležících vrstev chladnějšího plynu) na "vysokotlakém 
hrnci" jímž je středové jádro. 
*) Gravitační energie uvolňovaná při kontrakci je zdrojem energie hvězd jen během poměrně krátkých období, kterými 
jsou stádium protohvězdy a pak zase konečné fáze evoluce doprovázené gravitačním kolapsem.

Po větší část svého života je hvězda tvořena plynnou koulí, která je v mechanické (hydrodynamické) a 
tepelné rovnováze. Hydrodynamická rovnováha značí vyrovnání gravitační síly a tlakové síly působící na 
každý element hmoty hvězdy. Předpokládáme-li kulový tvar hvězdy, pak v Newtonovské aproximaci 
rovnice rovnováhy zní

dp / dr   =   − [G . m(r) / r2 ] . ρ   , (4.1)

tj. v každém místě síla tlaku působící na jednotku objemu musí být rovna síle, jakou je v něm obsažená 
hmota přitahována hmotností

m(r)   =   4π 0ň
 r

 ρ r2 dr   , (4.2)

obsaženou uvnitř myšlené sféry poloměru r.

Při relativistickém rozboru kulové statické hvězdy je třeba aplikovat Einsteinovy rovnice pro sféricky 
symetrickou metriku

ds2   =   − A(r).dt2 + B(r).dr2 + r2(dϑ2 + sin2ϑ dϕ2)   . 
ägtt(r)ă     ägrr(r)ă                         

Za předpokladu, že hvězda je tvořena ideální kapalinou (nebo plynem), bude na pravé straně Einsteinových 
rovnic vystupovat tenzor energie-hybnosti tvaru (1.108)

Tik   =   p . gik + ( p + ρ) ui uk   ,

kde p je tlak, ρ hustota vlastní celkové hmotnosti~energie a ui je čtyřvektor rychlosti. Předpoklad 
statičnosti (kapalina je v klidu) a sférické symetrie vede k tomu, že p i ρ jsou funkcemi pouze radiální 
souřadnice r a ur= uϕ= uθ= 0, ut= -l/√gtt = -√A(r) ; je splněn Pascalův zákon T1

1 = T2
2 = T3

3 = -p , T0
0 = 

ρc2. Ze zákona zachování Tik
;k = 0 plyne rovnice hydrostatické rovnováhy (dA/dr)/A = -[2/(p+ρ)].dp/dr. 

Einsteinovy rovnice pro složky tenzoru křivosti pak mají tvar
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Rtt  =  − 4πG (ρ + 3p) A ,  Rrr  =  − 4πG (ρ - p) B ,  Rθθ  =  − 4πG (ρ - p) r2  .

Při hraniční podmínce B(0)=1, m(0)=0 ve středu r=0 dostáváme řešení pro B(r) ş grr

g rr   =   [ 1 − 2 G m(r) / r) ] −1   ,      

z něhož srovnáním se Schwarzschildovou metrikou (3.13) je vidět, že m(R) = m(r>R) = M (R je poloměr 
hvězdy) je skutečně celková hmotnost hvězdy měřená svými gravitačními účinky ve velkých 
vzdálenostech. Geometrie prostoročasu je zde vyjádřena tzv. vnitřním Schwarzschildovým řešením, v 
okolním prostoru vně hvězdy na něj plynule navazuje standardní Schwarzschildova geometrie (3.13) 
analyzovaná v §3.3. Pro vztah mezi hmotností a poloměrem (radiální souřadnicí r) platí

dm / dr   =   4π r2 ρ   .      

Dalšími manipulacemi s Einsteinovými rovnicemi lze získat důležitou rovnici

(4.3)

(Oppenheimerova-Volkovova-Landauova rovnice) která určuje tlak p jako funkci poloměru r uvnitř 
statického sféricky symetrického tělesa tvořeného ideální kapalinou, pokud je známa stavová rovnice mezi 
ρ a p. Hmotnost m(r) obsažená uvnitř myšlené sféry poloměru r je přitom opět definována vztahem (4.2). 
Rovnice (4.3) je obecně relativistickým zobecněním Newtonovské rovnice hydrostatické rovnováhy (4.1); 
v Newtonovské limitě vztah (4.3) opravdu přejde v (4.1).

Srovnáme-li relativistický a klasický model hvězdy, je vidět, že gradient tlaku je v relativistickém modelu 
větší než v Newtonovském. Směrem do hloubky tlak roste rychleji než by odpovídalo Newtonově teorii: 
čím vyšší je tlak, tím větší je relativistický příspěvek v čitateli rovnice (4.3). Obecná teorie relativity tak 
vede ke zjištění, že uvnitř hvězdy působí větší gravitační síly a vyšší tlaky než by odpovídalo Newtonově 
teorii. Ukazuje se, že dostatečně hmotné a husté hvězdy, pro něž Newtonovská teorie vždy předpovídá 
stabilní konfigurace v hydrostatické rovnováze, mohou ve skutečnosti podlehnout úplnému gravitačnímu 
kolapsu; již na první pohled je ze vztahu (4.3) vidět, že např. nemůže existovat hvězda v hydrostatické 
rovnováze, pro niž by bylo 2m(r)/r ł 1. Důsledky obecné teorie relativity pro pozdní stádia evoluce 
masívních hvězd budou rozebírány v následujícím odstavci.  
Je zcela mimo rámec této knihy zabývat se teorií hvězdných struktur; můžeme pouze odkázat na příslušnou 
přehledovou literaturu, např. [285],[56],[227], v češtině [261]. 

Dvojhvězdy a vícenásobné systémy 
Při pohledu na noční oblohu, ať již pouhým okem nebo dalekohledem, kromě velkého množství jednotlivých 
"osamocených" hvězd, pozorujeme i řadu dvojic hvězd - hvězd ležících velmi blízko sebe, popř. skupinky několika 
blízkých hvězd. Příčina pozorovaného těsného sousedství hvězd může být dvojí:  
1. Zdánlivé (optické) dvojhvězdy 
Blízkost je zde jen zdánlivá, je pouhým optickým klamem (označují se někdy jako optické dvojhvězdy) - vznikají 
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náhodným promítnutím hvězd, které jsou ve skutečnosti ve velmi rozdílných vzdálenostech v prostoru za sebou a nijak 
spolu nesouvisí, do skoro téže zorné přímky, resp. do malé úhlové vzdálenosti od sebe. Při pozorování z jiného místa ve 
vesmíru bychom je spatřili daleko od sebe. 
2. Skutečné (fyzické) dvojhvězdy, 
které jsou k sobě poutány gravitací a obíhají relativně blízko kolem sebe podle Keplerových zákonů. Jak bylo shora 
nastíněno, hvězdy vznikají zpravidla ve skupinách. Často se stává, že dvě hvězdy vzniklé blízko sebe zůstanou 
gravitačně vázané a vytvoří binární systém neboli dvojhvězdu rotující kolem společného těžiště. Popř. několik 
takových gravitačně vázaných hvězd vytvoří vícenásobný systém.  
Takovéto skutečné hvězdné páry se z hlediska pozorování dělí na tři skupiny:

�●     Vizuální dvojhvězdy 
obíhající ve větší vzájemné vzdálenosti a nacházející se dostatečně blízko nás, takže je lze v dalekohledu rozlišit 
jako dvě oddělené hvězdy.

�●     Spektroskopické dvojhvězdy, 
u nichž úhlová vzdálenost obou složek je pod mezí rozlišitelnosti stávajících optických přístrojů, avšak 
podvojnost se projevuje periodickou změnou posuvu spektrálních čar v důsledku Dopplerova jevu vyvolaného 
periodickou změnou radiální složky rychlosti při obíhání obou hvězd. Během jedné poloviny oběhu se spektrální 
čáry posunují k fialovému, během druhé půlperiody k červenému konci spektra.

�●     Zákrytové dvojhvězdy 
jsou takové dvojhvězdy, jejichž rovina oběžné dráhy je rovnoběžná (nebo téměř rovnoběžná) se zorným 
paprskem od nás, takže při oběhu dochází k vzájemnému zakrývání obou složek, což se projevuje periodickou 
změnou jasnosti. Kromě toho lze pozorovat periodický Dopplerovský posun spektrálních čar - zákrytové 
dvojhvězdy jsou zároveň dvojhvězdami spektroskopickými.

Astronomický význam dvojhvězd spočívá v tom, že analýzou period a rychlostí oběhu lze zjistit parametry jejich oběhu 
kolem společného těžiště *) a odtud na základě Keplerových zákonů stanovit hmotnosti těchto hvězd. 
*) Nejspolehlivěji to lze u vizuálních dvojhvězd, kde ze znalosti doby oběhu a vzdálenosti složek od těžiště lze na základě 
zákonitostí odvozených v §1.2 určit hmotnosti. U spektroskopických dvojhvězd to naráží na problémy související s neznalostí 
sklonu dráhy a excentricity. 
Z astrofyzikálního hlediska je důležitá vzdálenost, ve které obě hvězdy obíhají kolem společného těžiště:

�❍     Volné (vzdálené) dvojhvězdy 
obíhající kolem společného těžiště ve vzdálenostech mnohonásobně (řádově) větších než je jejich průměr. 
Nedochází zde tedy k žádnému významnějšímu vzájemnému ovlivňování jejich struktur a evoluce. Systém dvou 
vzdálenějších hvězd lze za dvojhvězdu považovat tehdy, když jsou gravitačně vázané a jejich vzájemná 
gravitační přitažlivost podstatně převyšuje gravitační vliv ostatních objektů či vliv sumárního galaktického 
gravitačního pole. Pokud tomu tak není, takový slabě gravitačně vázaný systém se vlivem vnějších gravitačních 
vlivů (od dalších těles) časem rozpadá. Astronomicky objevit velmi volné (vzdálené) dvojhvězdné systémy je 
velmi obtížné, neboť oběžné periody jsou velmi dlouhé a rychlosti oběhu příliš malé na to, aby byly 
spektroskopicky odlišitelné. Zatím nejvolnější pozorovaná dvojhvězda je δ2 Ursae Maioris s poloosou asi 500 
astronomických jednotek a oběžnou dobou 10 850 let.

�❍     Těsné dvojhvězdy 
obíhající kolem společného těžiště ve vzdálenosti srovnatelné s poloměrem hvězd (jejich hvězdných atmosfér). 
Dělí se na tři podskupiny: 
♦ Oddělený systém, kde hvězdná atmosféra žádné ze složek nevyplňuje Rocheovu mez (viz §1.2, pasáž "Binární 
systém...") a nedochází k přetékání plynu mezi složkami. Dochází však k výraznému působení slapových sil v 
atmosférách hvězd. 
♦ Polodotykový systém, kde jedna ze složek vyplňuje Rocheovu mez. Hmota této větší hvězdy pak může 
libračním bodem přetékat na hvězdu druhou. 
♦ Dotykový systém, kde obě složky vyplňují Rocheovu mez a dochází k vzájemné výměně hmoty mezi oběma 
hvězdami.
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Vývoj těsné dvojhvězdy 
Přetékání hmoty mezi složkami těsné dvojhvězdy může mít podstatný vliv na vývoj obou hvězd. Jeden z možných 
scénářů je ve stručnosti následující: 
l Výchozí situací je oddělený systém dvou blízkých hvězd rozdílné hmotnosti na hlavní posloupnosti (H.-R. diagramu), 
které (zatím) nevyplňují Rocheovu mez. 
l Hmotnější složka dříve vyčerpá vodík ve svém nitru, přechází do stádia rudého obra (viz níže pasáž "Pozdní stádia 
evoluce hvězd") a svým rostoucím poloměrem vyplní Rocheovu mez. 
l Dochází k přetékání plynů z hmotnější hvězdy na hvězdu méně hmotnou, v důsledku čehož se poměr hmotností 
může obrátit. 
l Nitro původně hmotnější hvězdy se může stát bílým trpaslíkem. 
l Druhá hvězda též dospěje do stádia rudého obra, vyplní Rocheovu mez a začne z ní přetékat plyn zpět na bílého 
trpaslíka. 
l Nahromadění určitého kritického množství vodíku na povrchu bílého trpaslíka může vyvolat řetězovou 
termonukleární fúzi, což se projeví jako výbuch novy, který se může vícekrát opakovat. Proces může nakonec vyústit ve 
výbuch supernovy (viz §4.2, pasáž "Typy supernov ...", nebo níže pasáž "Pozdní stádia evoluce hvězd").

Proměnné hvězdy 
Většina astronomicky pozorovaných hvězd má dlouhodobě prakticky stálou svítivost. Existují však hvězdy, které s časem 
mění svou jasnost, neboli hvězdy proměnné. Jelikož proměnné hvězdy jsou zdrojem důležitých informací o stavbě a 
především evoluci hvězd, učiníme zde o proměnných hvězdách aspoň stručnou zmínku. 
Charakter a příčiny proměnnosti jsou různé a podle toho se proměnné hvězdy dělí do různých skupin. Základní dělení je do 
dvou skupin :

�❍     Zákrytové proměnné hvězdy 
Jsou to binární či vícenásobné hvězdné soustavy zmíněné výše, u kterých pozorovaná proměnnost jasu vzniká 
periodickým zakrýváním jedné složky druhou při vzájemném oběhu. Zde tedy nejde o skutečné proměnné hvězdy, 
proměnnost je jen geometrickým efektem; při pozorování z jiného úhlu bychom viděli dvě hvězdy o konstantní 
svítivosti. 
Do této skupiny můžeme zařadit i rotující hvězdy s nesymetrickým zářením - buď rotující hvězdy se "skvrnami" 
odlišné svítivosti, nebo zdeformované (např. eliptické) hvězdy rotující tak, že se mění plocha geometrického 
průmětu jejich povrchu z místa pozorovatele.

�❍     Vlastní proměnné hvězdy, 
které mění svůj jas v důsledku určitých dynamických procesů ve hvězdě samé - ať již se jedná o procesy v nitru 
hvězdy, v hvězdné atmosféře, či důsledky akrece hmoty přicházející z okolního prostoru (např. přetékání plynů z 
partnera v těsném dvojhvězdném systému).

Zákrytové proměnné hvězdy jsou astronomicky důležité především proto, že fotometrická analýza jejich proměnnosti, spolu 
se spektrometrickou analýzou (především Dopplerovských posuvů spektrálních čar), umožňuje stanovit základní parametry 
hvězdy - především hmotnost a průměr hvězdy. Z astrofyzikálního hlediska jsou důležitější vlastní (skutečně) proměnné 
hvězdy, které můžeme rozdělit opět do dvou hlavních kategorií :

■     Pulzující proměnné, 
jejichž změny jasu jsou způsobené periodickými či nepravidelnými změnami poloměru - střídavým rozšiřováním 
a smršťováním horních vrstev, jakýmsi "pulzujícím" pohybem. 
Hvězda může měnit poloměr či pulzovat tehdy, když je porušena hydrostatická rovnováha - gravitační síla 
působící na vnější vrstvy není přesně vyrovnána vnitřním tlakem. Pokud je tento tlak nižší, hvězda se smršťuje, 
dokud vnitřní tlak dostatečně nevzroste. Pak se situace může obrátit a hvězda expanduje, dokud se tlak nesníží a 
nepřevládne gravitační síla. Za normálních okolností by takové oscilace byly záhy utlumeny vnitřním viskózním 
třením. V počátečních a hlavně v závěrečných fázích vývoje hvězd však dochází ke změnám konvekce energie a 
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opacity ve vnějších vrstvách hvězd, což vyvolává nestabilitu hvězdné atmosféry a může v ní udržovat netlumené 
kmity. 
    Významným typem pulzujících hvězd jsou tzv. cefeidy (název cepheida vznikl podle hvězdy d Ceph, jejíž 
proměnnost byla objevena již v r.1784), vyznačující se vysokou svítivostí a velmi pravidelným periodickým 
průběhem světelné křivky a stejných periodických změn spektra, způsobených periodickou změnou teploty hvězdné 
atmosféry. Perioda cefeid se pohybuje mezi 2 až 40 dny. Význačnou vlastností cefeid je zjištěná přesná závislost 
mezi periodou proměnnosti a absolutní svítivostí: čím je pulzování pomalejší, tím má hvězda vyšší svítivost 
(závislost má logaritmický průběh, byla poprve stanovena v r.1912 pozorováním několika stovek cefeid v 
Magellanově mračně, později upřesněna). To má velký význam pro astronomická pozorování: ze změřené periody 
stanovíme absolutní svítivost, jejíž porovnání s pozorovanou magnitudou cefeidy umožňuje stanovit vzdálenost - 
cefeidy slouží jako jakési "majáky" či "stadandardní svíčky" pozorované ve vzdáleném vesmíru (hvězdokupách, 
galaxiích). 
    Další skupinou pulzujících proměnných jsou hvězdy typu RR Lyrae s periodou kratší než 1den. Další početnou 
skupinou pulzujících hvězd jsou dlouhoperiodické proměnné, označované jako typ o Ceti či Mira-hvězdy (podle 
hvězdy omicron Ceti, zvané též Mira, tj. podivná, jejíž proměnnost byla objevena již v r.1596). Jejich perioda 
dosahuje mnoha desítek až stovek dní, při poměrně velké amplitudě. 
    Vedle pravidelných pulzujících hvězd je pozorován i velký počet polopravidelných či nepravidelných 
proměnných hvězd, z nichž nejvýznamnější jsou hvězdy typu T Tauri (název pochází od astronomického označení 
první objevené hvězdy tohoto typu v souhvězdí Býka). Jsou to většinou mladé hvězdy, které dosud nedosáhly 
stability.

■     Explozívní (eruptivní) proměnné, 
které mění náhle jas ve velkém rozmezí magnitud, což je doprovázeno intenzívním výronem hmoty z hvězdy 
velkou rychlostí mnoha tisíc kilometrů za sekundu. Jedná se o novy a supernovy, o nichž bude pojednáno v 
příštím §4.2 v souvislosti s dramatickými jevy v závěrečných fázích vývoje hvězd.

   Jsou známé i nepravidelně proměnné hvězdy, v jejichž atmosféře dochází občas ke kondenzaci prachových částic, které kolem 
hvězdy vytvoří neprůhledný oblak. Jeho vlivem na určitou dobu jasnost hvězdy poklesne. Oblak prachu se posléze tlakem záření 
rozplyne a hvězda se opět zjasní. K těmto změnám dochází náhodně a nepravidelně, zpravidla za několik let, pokles jasnosti trvá 
poměrně krátce (několik desítek dní). Jedná se o staré masivnější hvězdy (nejdéle známá je R Coronae Borealis). 
   Obecně lze říci, že u "izolovaných" hvězd (které nejsou ve výraznější interakci s okolní látkou a hvězdami) je nestabilita, 
projevující se proměnností, charakteristickou vlastností počátečních stádií po vzniku hvězdy a pak zase závěrečných 
stádií evoluce hvězdy. Podrobněji to uvidíme níže ve druhé polovině tohoto §4.1 a první polovině následujícího §4.2.

Skupiny hvězd - hvězdokupy, galaxie 
Hvězdy nejsou ve vesmíru rozděleny rovnoměrně. Především jsou součástí rozsáhlých systémů - galaxií. O formování 
galaxií na počátku éry látky v raném vesmíru, o jejich struktuře a evoluci je stručně pojednáno v §5.4, pasáž "Struktura a 
vývoj galaxií". 
V rámci galaxií jsou dále hvězdy rozloženy jednak difuzně ve spirálních ramenech, disku galaxie, řidčeji i v galaktickém 
"halo", jednak v menších či větších skupinách, zpravidla společného původu a stejného stáří. Shora zmíněné 
dvojhvězdy a vícenásobné gravitačně vázané systémy představují případ nejmenších skupin hvězd. Větší skupiny blízkých 
hvězd se nazývají hvězdokupy - jsou to soustavy většího počtu poměrně blízkých hvězd vzniklých téměř současně při 
fragmentaci rozsáhlého plynového mračna na jednotlivé protohvězdy a posléze hvězdy. Pozorují se dva typy hvězdokup:

�●     Otevřené hvězdokupy  
tvořené soustavou několika stovek až tisíc poměrně mladých hvězd (stáří cca desítky až stovky miliónů let). Počet 
členů otevřené hvězdokupy není dostatečný na to, aby zajistil gravitační stabilitu, takže působením gravitačních sil 
ostatních hvězd a temné hmoty v galaxii se otevřené hvězdokupy postupně rozpínají a zvolna se rozpadají. V 
budoucnu se taková otevřená hvězdokupa pravděpodobně rozpadne a rozptýlí, její hvězdy se začlení mezi jednotlivé 
hvězdy ve spirálních ramenech galaxie. 
Ještě menší obdobou otevřených hvězdokup jsou tzv. hvězdné asociace - nepočetné skupiny desítek až stovek 
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mladých hvězd (stáří jen několika miliónů let), které se rychle rozptylují mezi ostatními hvězdami galaxie. 
Vzhledem k tomuto rozptylu je možné je prokázat teprve srovnáním fotometrických a spektrálních charakteristik 
hvězd v určitém hvězdném poli.

�●     Kulové hvězdokupy 
jsou větší a kompaktnější soustavy tvořené mnoha tisíci až miliony hvězd, které jsou značně staré (cca 10 miliard 
let). Vzhledem k nahuštění velkého počtu hvězd mají kulové hvězdokupy poměrně silnou gravitační vazbu a jsou 
velmi stabilní. Kulové hvězdokupy jsou rozmístěny nejen ve sploštělém disku galaxie, ale v celém kruhovém 
prostoru kolem. Kulové hvězdokupy vznikaly patrně již v době vzniku samotné galaxie, kdy protogalaxie ještě 
nebyly zformovány do nynější diskovité podoby. Kulové hvězdokupy, které jsou svědkem formování celé galaxie, 
obsahují patrně nejstarší hvězdy 1. či 2. generace. Pozorovatelné jsou hvězdy o hmotnosti stejné nebo menší než 
Slunce, neboť masívní hvězdy zde již dávno dospěly do konečného stádia evoluce a přeměnily se na kompaktní, 
téměř nezářící objekty.

Evoluce hvězd 
K detailnímu pochopení stavby a vývoje hvězd je nutno přizvat nejnovější poznatky z jaderné fyziky, 
termodynamiky, tvorby a přenosu energie zářením a konvekcí, fyziky plasmy atd. Co se však týče síly 
udržující celý tento složitý "reaktor" v rovnovážném chodu, tj. gravitace, zcela zde vystačíme se starou 
Newtonovou teorií gravitace. Relativistické vlivy se u běžných hvězd mohou začít znatelněji uplatňovat až 
v samotných závěrečných fázích jejich vývoje. A právě počínaje těmito finálními stádii pro nás evoluce 
hvězd začíná být zajímavá z hlediska relativistického pojetí gravitace!

Obr.4.l. Časový průběh některých 
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základních parametrů hvězdy - 
průměru, teploty a svítivosti - během 
její evoluce.  
Měřítko časové osy je silně nelineární, aby 
bylo možno zachytit jak velmi dlouhé 
rovnovážné období, tak kratší období 
protohvězdy i velmi krátké finální stádium 
evoluce (zobrazené v "časové lupě").

Termonukleární reakce v nitru hvězd 
Některá typická stádia hvězdné evoluce jsou patrny z obr.4.1. Jak již bylo řečeno výše v části "Vznik 
hvězd", počáteční kolaps zárodečného oblaku, vystřídaný pomalejší kontrakcí, v důsledku adiabatického 
stlačování vede k růstu hustoty, tlaku a teploty. Po dosažení teploty nad 1 milion °K se ve středních 
oblastech protohvězdy zapalují první termonukleární reakce, při nichž se deuterium, litium, berylium a 
bór mění na hélium. Uvolněná energie způsobí dočasné zastavení kontrakce protohvězdy. Obsah těchto 
prvků v mezihvězdném plynu (a tím i v jádře protohvězdy) je však malý, takže je uvolněno poměrně malé 
množství energie a toto stádium trvá jen velmi krátce *). "Vyhoření" těchto prvků již v počátečním stádiu 
vývoje hvězd vysvětluje relativně malé zastoupení D, Li, Be a B ve vesmíru. 
*) Stádium deuteriové fúze je pro větší hvězdy jen jakousi dočasnou "zastávkou" na cestě od protohvězdy ke skutečné 
hvězdě. Pro velmi malé hvězdy - hnědé trpaslíky - je však deuteriová fúze jediným zdrojem energie. 
    Když nitro hvězdy dosáhne teploty nad 5 miliónů °K, nastupuje nejdelší perioda aktivního života hvězdy 
- "spalování" (jaderná synthéza) vodíku na hélium v centrální části, přičemž je hvězda ve stavu 
hydrodynamické a tepelné rovnováhy *). Gravitační váha vnějších vrstev je vyrovnávána tlakem záření a 
tlakem tepelného pohybu iontů rozžhaveného plynu v nitru hvězdy, zahřívaného uvolňovanou jadernou 
energií. 
*) Tato rovnováha však nenastává okamžitě po zapálení termonukleárních reakcí. Naopak, zrod hvězdy je doprovázen 
výraznými nestabilitami, mladé hvězdy bývají často proměnné. Po zapálení termonukleárních reakcí v centrální části 
se v důsledku zahřívání a tlaku záření okolní plyn prudce rozpíná. Část je "odfouknuta" ven z hvězdy, část po ochlazení 
dopadá zpět. Může dojít k opakovanému zahřátí, expanzi a opětovnému smrštění okolního plynu - velikost a teplota 
povrchu hvězdy se mění (částečně pravidelně i nepravidelně), což se jeví jako proměnná hvězda (typu T Tauri). Po 
větším či menším počtu takových cyklů je nakonec většina plynné obálky protohvězdy "odfouknuta" - hvězda 
"prokoukne" a nerušeně září do vesmíru. Z plynné obálky kolem hvězdy se mohou postupně formovat planety obíhající 
kolem hvězdy. U rychle rotujících protohvězd lze též pozorovat výtrysky plynu z "pólů" v úzkých kuželech podél rotační 
osy. Teprve po odeznění počátečních nestabilit se hvězda na dlouhou dobu "usazuje" mezi stabilními hvězdami hlavní 
posloupnosti na H-R diagramu. 
   Základní termonukleární reakcí v nitru hvězd je přímá proton-protonová reakce (pş1H), která probíhá 
ve třech etapách: 
1.dílčí reakce: 1H + 1H → 2D + e+ + ν (+ 1,44 MeV) 
2.dílčí reakce: 2D + 1H → 3He + γ (+ 5,49 MeV) 
3.dílčí reakce: 3He + 3He → 4He + 2 1H (+ 12,85 MeV) 
Celková energetická bilance: uvolnění 26,2 MeV = 4,2.10-12 J/jádro He. 
    U hmotných hvězd 2. a dalších generací (které již obsahují ve své výchozí stavební látce i těžší prvky jako je uhlík, 
kyslík a dusík) při teplotách nad 107°K přistupuje dále reakce zvaná CNO-cyklus, kde za účasti uhlíku (jako katalyzátoru) 
se postupně přeměňují 4 protony pş1H na jádro hélia: 
1.dílčí reakce: 12C + 1H → 13N + γ (+ 1,95 MeV) 
2.dílčí reakce: 13N → 13C + e+ + ν (+ 2,22 MeV) 
3.dílčí reakce: 13C + 1H → 14N + γ (+ 7,54 MeV) 
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4.dílčí reakce: 14N + 1H → 15O + γ (+ 7,35 MeV) 
5.dílčí reakce: 15O → 15N + e+ + ν (+ 2,71 MeV) 
6.dílčí reakce: 15N + 1H → 12C + 4He (+ 4,96 MeV) 
Celková energetická bilance: uvolnění 25,0 MeV = 4,0.10-12 J/jádro He  
   Energie uvolňovaná termonukleárními reakcemi se z jádra hvězdy dostává k povrchovým vrstvám 
poměrně pomalu kombinací konvekčních a emisně-absorbčních mechanismů. Viditelné světlo z hvězd a 
dalších objektů ve vesmíru je několikrát přeměněné záření pocházející původně z nukleárních a 
subnukleárních procesů o mnohem vyšších energiích, odpovídajících primárně záření γ.

   Po "vyhoření" vodíku v centrální části na nějakou dobu převáží gravitace, jádro hvězdy se smršťuje, 
zatímco vnější obálka expanduje následkem proudu energie z termonukleární reakce, která se přesunula do 
vodíkové slupky kolem jádra. Vnější poloměr hvězdy silně vzroste a teplota povrchových vrstev klesne - 
hvězda se stává červeným obrem. Pro dostatečně hmotné hvězdy (M >≈M¤) se teplota v jádře zvýší na 
hodnotu ≈108 °K a hustota na ≈108 kg/m3, kdy se jádra hélia začnou slučovat na uhlík (reakce 4He + 4He → 
8Be + γ , 8Be + 4He → 12C + γ ; reakce 3α(=4He )→ 12C + γ trojné synthézy α-částic na uhlík, uvolní se energie ≈7,2 MeV). 
Kontrakce jádra hvězdy se zde opět zastaví a spalování hélia po krátký čas udržuje zářivost a stabilitu 
hvězdy.

   Po vyčerpání většiny hélia se jádro gravitací dále smršťuje a z "popelu" předcházející reakce se stává 
"palivo" pro následující reakce. Uhlík se slučuje s částicemi α a s prudkým růstem teploty se zapalují 
postupně další reakce doprovázené spalováním uhlíku, při nichž vznikají další těžší prvky - kyslík, neón, 
hořčík: 12C + α → 16O + γ, 16O + α → 20Ne + γ, 20Ne + α → 24Mg + γ, 12C + 12C → 24Mg, etc., posléze 16O + 16O → 24Si
+ α, resp. → 31P + p, resp. → 32S + γ.... Při teplotách nad 109 °K dosahují protony a kvanta γ tak vysokou energii, 
že rozbíjejí jádra těžších prvků (fotojadrné reakce). Jádra křemíku a dalších prvků v této horké 
termonukleární plasmě zachycují neutrony, protony a α-částice, čímž vznikají další těžší prvky. 
Množstvím podobných jaderných reakcí vzniká kromě uhlíku postupně kyslík, dusík, ..., hořčík, ..., ...
křemík, ... vápník, ... chrom, ... a nakonec železo.  
Pozn.: K tomu, aby hvězda mohla syntetizovat těžší prvky, musí mít dostatečnou hmotnost, aby gravitace vyvolala v 
jejím nitru dostatečně vysoké tlaky a teploty. Malé hvězdy dokáží vytvořit z vodíku jen hélium, hmotnější hvězdy jako 
naše Slunce vytvoří jádra až po hořčík, u podstatně větších hvězd pak proběhne celá posloupnost termonukleárních 
reakcí.

Pozdní stádia evoluce hvězd 
U jader železa posloupnost těchto termonukleárních reakcí, jež je doprovázena smršťováním jádra a 
rozpínáním povrchu hvězdy, končí, protože prvky kolem železa mají nejvyšší vazbovou energii na 
nukleon, takže synthéza těžších prvků již není exotermickou reakcí (energie se musí naopak dodat - tyto 
těžší prvky jsou však syntetizovány při výbuchu supernovy, viz následující §4.2). Za teplot vyšších než 
≈3.109 °K probíhá řada různých reakcí - jak reakce při nichž se těžší prvky tvoří, tak reakce při kterých se 
jádra štěpí. Nastává zde určitá dynamická rovnováha, při níž se vytvářejí především nejstabilnější jádra, 
což je skupina prvků kolem železa (chrom, mangan, železo, kobalt. nikl). 
   Vnitřní struktura hvězdy v těchto pozdních stádiích evoluce se stává již značně složitou - připomíná 
poněkud slupkovou stavbu cibule. Kolem železného jádra je vrstva, kde procesy α dochází při teplotách 
1-3.109 °K ke spalování uhlíku, kyslíku a dalších prvků. Nad ní směrem k periferii je vrstva teploty 108-109 

°K, v níž se spaluje hélium na uhlík a naposled je vrstva v níž se při teplotě ≈7.106 °K stále ještě spaluje 
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vodík na hélium. Celá tato "žhavá výheň", v níž se "vaří" chemické prvky, je obklopena tlustou vrstvou 
plasmy z vodíku a hélia, přes kterou konvekcí postupně proniká uvolňovaná energie, až je nakonec 
povrchovými vrstvami teploty ≈104 °K vyzařována ve formě elektromagnetického záření - v oblasti 
infračerveného, viditelného a UV oboru spektra. 
   V pozdních fázích evoluce hvězdy se objevují zdroje energie ve sférických slojích, kde se zapalují různé 
jaderné reakce, vzniká řada zón zářivého a konvektivního přenosu energie. Zároveň se výrazně začnou 
projevovat nestability: hvězda pulzuje (mění svoji velikost, jas a teplotu), odvrhuje vnější vrstvy látky 
nebo dokonce vybuchuje jako nova *) (popř. i supernova - viz následující §4.2).  
*) Výbuch novy 
Nyní víme, že nejde o "novou hvězdu", ale vzdálená slabá hvězda, ztěží viditelná i velkým dalekohledem, náhle zvýší 
svou jasnost asi 100 000-krát. Mechanismus výbuchů novy se nyní vysvětluje termonukleární explozí vodíku, který se 
nashromáždil na povrchu bílého trpaslíka při akreci plynů z červeného obra, tvořícího s bílým trpaslíkem těsný 
dvojhvězdný systém (§4.2). Přetékající vodík, vytvářející při povrchu bílého trpaslíka tenkou vstvu, je silnou gravitací 
stlačován a zahřívá se na vysokou teplotu; při dosažení určitého kritického množství dojde k zapálení řetězové fúzní 
(termonukleární) reakce explozívního charakteru, při níž se náhle uvolní velké množství energie. Nahromaděný vodík se 
sloučí na hélium (a příp. i dále), vyzáří se energie, reakce ustane a bílý trpaslík hromadí nový materiál - k případné další 
explozi. Při výbuchu novy jsou odvrženy jen povrchové vrstvy (cca 10-5 % hmotnosti hvězdy) a po výbuchu se jasnost 
hvězdy za několik měsíců či let vrátí na prakticky stejnou hodnotu jako před výbuchem. Znovu může přetékat plyn z 
druhého dvojhvězdného partnera a proces výbuchu novy se může vícekrát opakovat. Ukazuje se, že čím je výbuch novy 
silnější, tím déle k němu hvězda "nabírá nové síly" (hromadění dostatečného množství vodíku). 
    Pro závěrečné fáze hvězdné evoluce je charakteristické, že probíhají podstatně rychleji než hlavní fáze 
spalování vodíku na hélium. Je to způsobeno tím, že termonukleární reakce mezi těžšími jádry mají 
mnohem nižší energetickou vydatnost než mezi jádry vodíku, takže za vysokých teplot a tlaků "vyhoří" 
velmi rychle.

Hmotná hvězda v závěrečných fázích své evoluce (ilustrační obrázek - měřítka nejsou dodržena). 
Vlevo: Hvězda má v závěrečné etapě své evoluce slupkovou "cibulovitou" strukturu s vyhořelým jádrem (u 

dostatečně hmotných hvězd je tvořeno převážně železem), kolem něhož je řada zón v nichž dohořívají 
jednotlivé druhy termonukleárních reakcí. 

Vpravo: V závěrečných fázích evoluce hvězda odvrhne obálku horních plynových vrstev, z níž se stává zářící 
tzv. "planetární" mlhovina.

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace4-1.htm (13 of 16) [15.10.2008 12:14:25]



Ullmann V.: Černé díry

V horní části obr.4.1 vpravo je vidět, že v pozdních fázích evoluce se vnitřní část hvězdy smršťuje, avšak 
vnější části (a tím i "povrch" hvězdy) se rozpínají - hvězda se stává červeným obrem. Kinetická energie 
stále více rozžhaveného plynu a rostoucí tlak záření roztahují slaběji vázané povrchové vrstvy směrem do 
okolního prostoru - nakonec vzniká tzv. planetární mlhovina *). Jak se postupně obnažuje žhavá 
vnitřnější část hvězdy, zkracuje se efektivní vlnová délka vyzařovaného světla, jehož barva se mění z 
oranžové postupně na žlutou, bílou a modrou, až je nakonec vysíláno i intenzívní ultrafialové záření, které 
excituje a ionizuje vyvržený plyn a způsobuje jeho fluorescenci - mlhovina září ve spektrálních barvách. 
*) Planetární mlhoviny samozřejmě nemají s planetami nic společného! Takto je nedopatřením pojmenoval začátkem 
19.stol. anglický astronom W.Herschel, kterému v tehdejším dalekohledu připomínaly kotouček vzdálené planety. Název 
se udržel i později, když pomocí velkých dalekohledů byla odhalena skutečná struktura a povaha těchto mlhovin. 
Planetární mlhoviny mají často velmi složitou strukturu a na snímcích z velkých dalekohledů jsou velice krásné. Detaily 
vzniku těchto struktur nejsou zatím objasněny - uplatňuje se zde pravděpodobně více vlivů jako je rotace, gravitační 
působení ve vícenásobných hvězdných soustavách a nepochybně též magnetické pole.

Kompaktní objekty 
Společným charakteristickým rysem závěrečných stádií evoluce hvězd je přeměna vnitřních částí hvězd 
na kompaktní objekty - podle zbylé hmotnosti na bílý trpaslík, neutronovou hvězdu nebo černou díru. 
Svou povahou se tyto kompaktní objekty od normálních hvězd liší třemi aspekty:

�●     Velmi malá velikost a vysoká hustota 
Ve srovnání s normálními hvězdami o průměru řádově 105 až 106 km jsou tyto kompaktní objekty 
stokrát až stotisíckrát menší při srovnatelné hmotnosti, takže hustota jejich látky dosahuje řádově 
108 až 1014 g/cm3.

�●     Netermický mechanismus rovnováhy 
V důsledku vyčerpání jaderného paliva již látka nemůže vzdorovat gravitačnímu smršťování 
běžným termodynamickým tlakem. Nastupují nové mechanismy Fermiho tlaku degenerovaného 
elektronového plynu u bílých trpaslíků, nebo neutronového plynu u neutronových hvězd. A 
nakonec při vysokých hmotnostech již nic nemůže odolat síle vlastní gravitační přitažlivosti a 
vznikají zcala zkolabované kompaktní objekty - černé díry.

�●     Extrémně silná gravitace 
Vlivem vysoké koncentrace velké hmotnosti do relativně malé prostorové oblasti panují na 
povrchu a v blízkém okolí kompaktních objektů velmi intenzivní gravitační síly, takže se zde 
výrazně projevují efekty obecné teorie relativity. U bílých trpaslíků stačí sice Newtonova teorie 
gravitace k popisu základní struktury a rovnovážného stavu (spolu s kvantovou termodynamikou), 
avšak k analýze detailů struktury a stability již musí být použita obecná teorie relativity. K 
pochopení struktury neutronových hvězd se již bez OTR neobejdeme vůbec a navíc zde musíme 
přibrat jadernou fyziku. Černé díry jsou pak již 100% obecně relativistickými objekty!

�●     Velmi silné magnetické pole 
Spolu se smršťováním hvězdy jsou magnetické siločáry původního pole, zamrzlé v (elektricky vodivé) plasmě, 
stlačeny a nahušťěny do velmi malého objemu, čímž intenzita (indukce) magnetického pole prudce vzroste a 
může dosáhnout hodnot ≈ 104 Tesla (u bílých trpaslíků) až 109 T (u neutronových hvězd).

Tyto vlastnosti dávají gravitačně zhrouceným kompaktním objektům vysoce "exotický" ráz, naprosto 
nepodobný ničemu, co známe z naší zkušenosti. K jejich pochopení již nestačí klasická fyzika, ale plně se 
zde uplatňuje relativistická a kvantová fyzika. V naší knize se soustřeďujeme především na efekty 
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obecné teorie relativity a vlastnosti prostoročasu v okolí kompaktních objektů.

Význam hvězd pro chemický vývoj vesmíru 
Výchozí látka, z níž se utvářela první generace hvězd, pocházela z počátečního horkého období 
kosmologické evoluce vesmíru (kapitola 5, §5.4) a sestávala asi ze 75% vodíku a 25% hélia. Složitější 
(těžší) prvky prakticky nebyly přítomné. Na konci své evoluce však tyto hvězdy obsahují již značné 
procento těžkých prvků; při výbuších nov a supernov (viz následující §4.2) jsou pak tyto těžší prvky 
vyvrhovány ven a mísí se s původní mezihvězdnou hmotou, kterou obohacují o těžší jádra*).  
*) Při samotném výbuchu supernovy mohou účinně vznikat i nejtěžší prvky až po uran a transurany, a to mechanismem 
opakované neutronové fúze s následující β−-přeměnou, při níž se protonové číslo zvyšuje vždy o 1. Do nynější doby se však 
zachovaly jen stabilní prvky a z radioaktivních pouze ty, které mají dostatečně dlouhý poločas rozpadu > ∼108let.

Hvězdy lze tedy označit za jakési "alchymistické kotle" vesmíru, v nichž se z původního vodíku a hélia 
synthetizují všechny ostatní prvky. Tedy i každý atom uhlíku, kyslíku nebo dusíku v našem těle vznikl v 
"ohnivé peci" některé dávné hvězdy - "všichni jsme potomky hvězd", viz "Kosmická alchymie".  
Z hlediska jaderné fyziky je kosmická nukleosyntéza popsána v knize "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího 
záření", §1.1 "Atomy a atomová jádra", pasáž "Vznik atomových jader a původ prvků", obecné 
zákonitosti termonukleárních reakcí a možnosti jejich energetického využití pak v §1.3 "Jaderné reakce", 
pasáž "Slučování atomových jader". 
Pozn.: Původní názor G.Gamova, že všechny prvky Mendělejevovy periodické tabulky byly "uvařeny" v nejranějším 
vesmíru, se ukázal jako mylný. Při velkém třesku (v leptonové éře - viz §5.4) vznikly pouze nejlehčí prvky vodík a hélium, 
ostatní těžší prvky byly (nukleárně) syntetizovány až ve hvězdách.

Průběh hvězdné evoluce velmi podstatně závisí na výchozí hmotnosti hvězdy. Je jasné, že u hmotnějších 
hvězd je pro vyvážení gravitace zapotřebí větší tok záření a vyšší teplota v nitru, tj. podstatně rychlejší 
průběh termonukleární reakce. Stelární jaderná astrofyzika dospěla k zásadnímu poznatku, že čím je 
hvězda hmotnější, tím rychleji spotřebovává své nukleární palivo - tím kratší je její život a dramatičtější 
její "smrt". A tím exotičtější objekt po sobě zanechá, jak uvidíme v dalším.

Hvězdy první generace, které vznikaly v období cca 200 miliónů let po velkém třesku z hustých oblaků 
vodíku a hélia (jiné prvky tehdy ještě ve vesmíru nebyly), měly pravděpodobně značně velké hmotnosti 
cca 100-300 M¤. Podle zákonitostí hvězdné evoluce se tedy vyvíjely velice rychle - po zhruba 3-5 
milionech let vybuchovaly jako supernovy a vnesly do mezihvězdné hmoty těžší prvky, které v nich 
termonukleární syntézou vznikly. Další generace hvězd, které vznikaly z této látky obohacené o těžší 
prvky, již nedosahovaly takových hmotností *) a jejich doba života byla stamiliony let až několik miliard 
let. Naše Slunce vzniklo patrně až jako hvězda 3.generace z materiálu, obohaceného po výbuchu hvězd 2.
generace (a předtím 1.generace). 
*) Přítomnost těžších prvků stimuluje časnější zapálení termonukleárních reakcí, takže hvězda na sebe nestačí "nabalit" 
takové množství hmoty v řídkém oblaku.

Lze říci, že gravitace je nejdůležitější silou, s níž je nerozlučně spjat osud každé hvězdy: na začátku vede 
gravitace ke vzniku hvězdy, během života udržuje její rovnováhu a nakonec způsobí její zánik.
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3.9. Nahé singularity a 
princip kosmické cenzury  

4.2. Konečné fáze hvězdné 
evoluce.  
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie 
- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 1  
GRAVITACE A JEJÍ MÍSTO VE FYZICE 

1.1. Historický vývoj poznatků o gravitaci 
1.2. Newtonův gravitační zákon 

1.3. Mechanická LeSageova hypothéza podstaty gravitace; 
1.4. Analogie mezi gravitací a elektrostatikou 

1.5. Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice. 
1.6. Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity

1.6. Čtyřrozměrný prostoročas a speciální teorie relativity

Budeme předpokládat, že čtenář je obeznámen se základy speciální teorie relativity (STR), nebo o 
ní má aspoň určité povědomí *); základy STR jsou nyní začleněny i do osnov středoškolské fyziky. 
Pro ucelenost a kompaktnost knihy však zařazujeme odstavec se stručným výkladem speciální teorie 
relativity z poněkud obecnějšího pohledu, směřujícího k teorii prostoru, času, elektromagnetismu 
a především gravitace.  
*) K podrobnějšímu studiu STR lze doporučit především skvělou monografii V.Votruby [263], dále pak příslušné 
kapitoly v [183],[250],[271],[135], atd. 
Cílem tohoto odstavce není podrobný a ucelený výklad speciální teorie relativity, ale spíše 
připomenout a zdůraznit klíčové prvky logické stavby relativistické fyziky a dát přehled 
základních pojmů, jevů a vztahů speciální teorie relativity, na které se budeme v dalším odkazovat. 
Seznámíme se zde rovněž s geometrickými vlastnostmi 4-rozměrného prostoročasu a podáme si 4-
rozměrnou tenzorovou formulaci zákonů mechaniky a elektrodynamiky; toto bude v dalších 
kapitolách často používáno z hlediska obecné teorie relativity, astrofyziky a kosmologie.

Prostoročas a relativita 
Z faktografického hlediska lze přírodu považovat za svět událostí: každý fyzikální děj si můžeme 
rozdělit na posloupnost jednotlivých elementárních událostí. Událostí je např. srážka dvou částic, 
rozpad jádra atomu, bliknutí baterky. Pohyb testovací částice je sledem událostí "částice se v určitém 
okamžiku nachází v určitém místě". Zkušenost nás učí, že každá událost může být zcela a 
jednoznačně charakterizována čtyřmi čísly: místem "kde" se stala (3 prostorové souřadnice x,y,z) a 
časem "kdy" se stala (časový okamžik t).

Z matematického hlediska lze proto každou událost zobrazit jako bod v myšleném čtyřrozměrném 
prostoru, tzv. prostoročasu (časoprostoru), na jehož osách se vynášejí tři prostorové souřadnice a 
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čas; body (události) v prostoročasu se nazývají světobody. Pohybu částice pak odpovídá určitá čára - 
tzv. světočára - v tomto čtyřrozměrném prostoročase, jejíž body určují souřadnice částice v 
jednotlivých časových okamžicích (lze říci, že v průběhu času se světobod odpovídající dané částici 
přemísťuje v prostoročase a opisuje určitou čáru - světočáru). Rovnoměrně přímočaře se pohybující 
částici odpovídá přímková světočára, zrychlený pohyb je vyjádřen zakřivenou světočárou, světočára 
částice "stojící" v klidu vzhledem k dané vztažné soustavě je přímka rovnoběžná s časovou osou. Z 
fyzikálního hlediska světočára vyjadřuje kinematickou historii částice, neboť každý světobod 
vyjadřuje polohu částice v určitém bodě prostoru a v určitém čase. Protože prostoročas v jeho 
čtyřrozměrné podobě si nijak nedovedeme představit, pro grafické znázornění se jeden nebo dva 
prostorové rozměry vypouštějí, čímž vzniká prostoročasový diagram sledovaného děje (obr.1.6).

Zavedení čtyřrozměrného prostoročasu v klasické mechanice je zatím jen čistě formální. Není v něm 
definována ani metrika, protože prostorové dimenze a časová dimenze spolu nijak nesouvisejí. 
Nalezení hlubokých souvislostí mezi prostorem a časem a zavedení metriky ve čtyřrozměrném 
prostoročase je právě hlavní zásluhou speciální teorie relativity.

Klasická Newtonova mechanika 
Klasická mechanika je založena na třech Newtonových zákonech : 

1. Zákon setrvačnosti : 
Těleso, na nějž nepůsobí vnější síla, zůstává v klidu nebo v rovnomérném přímočarém pohybu, tj. v ş 
dr/dt =const.

2. Zákon pohybu (síly a zrychlení) : 
Zrychlení tělesa je přímo úměrné na něj působící síle, tj. F = m.a, kde F je působící síla, a ş dv/dt ş 
d2r/dt2 je zrychlení, m je (setrvačná) hmotnost tělesa. 

3. Zákon akce a reakce : 
Při vzájemném působení dvou těles je síla, kterou druhé těleso působí na první, téže velikosti ale 
opačného směru než síla, kterou působí první těleso na druhé: FAB = - FBA .

Z formálně-matematického hlediska je první zákon speciálním případem zákona druhého. Přesto 
však má zákon setrvačnosti zásadní a samostatný význam, protože pojmy "rychlost", "zrychlení", 
"klid", "přímočarý pohyb", vystupující v Newtonových zákonech, mohou být definovány teprve 
tehdy, když je předem dána vztažná soustava, vzhledem k níž se pohyb těles vyšetřuje. 

Kdykoliv mluvíme o pohybu, máme vždy na mysli pohyb vůči vztažné soustavě. Pod vztažnou 
soustavou *) se rozumí soustava prostorových souřadnic udávajících polohu těles v prostoru a 
hodiny sloužící ke stanovování časových intervalů. Nejjednodušší způsob měření polohových 
souřadnic a vzdáleností těles v prostoru je pomocí přikládání dostatečně tuhých a přesných měřících 
tyčí. Nejčastější způsob měření času je použití nějakého periodického procesu (regulárně se 
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opakujícího); kritériem správnosti je přitom to, že periodičnost jednoho procesu souhlasí s 
periodičností jiných procesů. Faktory, které ovlivňují jen některé takové procesy (např. teplota 
materiálu) jsou "neuniverzální", působí rušivě a při objektivním měření musejí být odstraněny nebo 
odkorigovány. V dalším budeme předpokládat, že všechna prostorová a časová měření se provádějí 
pomocí standardních (ideálních) hodin a měřících tyčí, tj. takových tyčí a hodin, u nichž jsou 
odstraněny nebo vykorigovány všechny neuniverzální rušivé vlivy. Naproti tomu faktory stejně 
ovlivňující všechny periodické procesy (chod všech hodin) a délky všech měřících tyčí - 
univerzální vlivy - nelze nijak odkorigovat a je nutno považovat je za ovlivňující běh samotného 
času a vlastnosti samotného prostoru. V moderní fyzice se totiž na prostor a čas nedíváme jako na 
nějaké metafyzické kategorie, ale jsou vyjádřením vzájemného vztahu předmětů a událostí. 
*) Pojmy "vztažná soustava" a "souřadnicová soustava" se často ztotožňují. Lze říci, že 

vztažná 
soustava = soustava prostoro- 

časových souřadnic + způsob, jakým jsou tyto souřadnice 
jednotlivým bodům přiřazovány .

Mezi vztažnou soustavou a souřadnicovou soustavou je zhruba takový rozdíl, jako mezi krajinou se skutečnými 
orientačními "body" a její mapou s kartografickými souřadnicemi. Základem vztažné soustavy jsou určitá reálná 
tělesa tvořící "opěrné body"; s jejich pomocí se vytyčují myšlené čáry a jednotlivá místa se opatřují čísly - vytváří 
se soustava souřadnic. Je třeba si uvědomit, že obecně:

transformace souřadnic ⇐/Ţ přechod k jiné vztažné soustavě .

Z fyzikálního hlediska však většinou oba pojmy není nutno příliš rozlišovat (výjimku tvoří např. problematika 
gravitační energie - viz §2.8).

V praxi je vztažná soustava vždy realizována nějakými materiálními tělesy. Vztažnou soustavou 
mohou být stěny laboratoře, zemský povrch, střed naší Galaxie, stěny kabiny kosmické rakety atd. 
Principiálně jsou použitelné libovolné vztažné soustavy, i když v konkrétních případech mohou být 
některé z nich vhodnější k popisu určitých dějů než ostatní. Je jasné, že pro studium pohybu planet je 
výhodnější vztažná soustava spojená se Sluncem než soustava spojená s některým z Jupiterových 
měsíců, nebo pro sledování tenisového míčku se lépe hodí vztažná soustava tvořená kurtem než 
soustava spojená s okolo projíždějícím automobilem.

První Newtonův zákon je pak vlastně tvrzením, že existují tzv. inerciální vztažné soustavy, v nichž 
platí zákon setrvačnosti. Je jasné, že každá vztažná soustava S', která se vzhledem k dané inerciální 
soustavě S pohybuje rovnoměrně přímočaře, je též inerciální; existuje tedy nekonečně mnoho 
inerciálních soustav. Naopak, soustavy které se vůči inerciální soustavě pohybují s nenulovým 
zrychlením, nejsou inerciální - zákon setrvačnosti v nich neplatí. Inerciální vztažná soustava je 
idealizace; v obecné teorii relativity se ukazuje, že globální inerciální soustavy neexistují, avšak 
vždy lze najít lokální inerciální soustavu, která v dostatečně omezené prostorové oblasti má 
všechny vlastnosti skutečné inerciální vztažné soustavy.
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Galileiho transformace a relativita 
Mějme dvě inerciální vztažné soustavy S a S' s rovnoběžně orientovanými kartézskými prostorovými 
souřadnicemi x,y,z a x',y',z' (obr.1.5a) takové, že soustava S' se vůči soustavě S pohybuje ve směru 
osy X rychlostí V; za počátek t=0=t' odečítání času v obou soustavách zvolíme okamžik, kdy počátky 
O a O' obou soustav splývaly. Pokud polohové souřadnice a časové intervaly v obou soustavách 
měříme stejnými standartními tyčemi a hodinami (což budeme vždy v dalším předpokládat), vztah 
mezi souřadnicemi a časy měřenými v nečárkované a čárkované soustavě bude - tzv. Galileiho 
transformace :

x = x' + V.t ,   y = y' ,   z = z' ,   t = t'   . (1.64)

V obecnějším případě, kdy se inerciální soustava S' pohybuje vůči S rychlostí V v obecném směru, 
má Galileiho transformace vektorový tvar

r = r' + V. t   ,   t = t'   . (1.64')

Galileiho transformace (1.64) je vyjádřením běžných kinematických a geometrických představ 
plynoucích z každodenní zkušenosti. Z Galileiho transformace plyne obyčejný aditivní zákon 
skládání rychlostí: jestliže se těleso pohybuje rychlostí v' vzhledem k soustavě S', pak v soustavě S 
jeho rychlost činí

v   =   v' + V   , (1.65)

neboli rychlost tělesa v nečárkované soustavě se zvětší o rychlost V čárkované soustavy vzhledem k 
soustavě nečárkované (resp. obě rychlosti se vektorově složí).

Zkušenost vyjádřená v klasické (Galileiho a Newtonově) mechanice učí, že neexistuje absolutní klid 
ani absolutní rychlost rovnoměrného přímočarého pohybu. Galileův princip relativity tvrdí, že 
zákony mechaniky jsou stejné pro každou inerciální vztažnou soustavu - všechny inerciální soustavy 
jsou z hlediska klasické mechaniky rovnocenné; žádným vnitřním mechanickým pokusem nelze 
zjistit, jak rychle se daná inerciální soustava pohybuje. Galilei k tomuto závěru došel pozorováním, 
že mechanické děje na lodi plovoucí stálou rychlostí po klidné hladině probíhají stejně, jako kdyby 
loď byla v klidu, takže mechanickými pokusy se nelze přesvědčit, zda je loď v klidu nebo v 
přímočarém rovnoměrném pohybu.

Skutečně, zákony klasické mechaniky jsou invariantní vzhledem ke Galileiho transformacím (1.64). 
Např. 2.Newtonův zákon F = m.a ş m.d2x/dt2 = m.d2(x+V.t)/dt2 = m.d2x/dt2 = F (pokud vnější síla 
nezávisí na rychlosti pohybu tělesa, tj. F = F') zachovává svůj tvar a číselnou hodnotu koeficientu 
úměrnosti m při Galileiho transformacích mezi dvěma inerciálními soustavami, podobně jako při 
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libovolných posunech nebo pootočeních prostorových souřadnicových os. Invariantní vůči Galileiho 
transformaci jsou pak i zákony zachování energie a hybnosti.

Při formulaci Newtonových zákonů klasické mechaniky se mlčky předpokládá splnění dvou 
(zdánlivě) samozřejmých předpokladů :

a) Předpoklad o univerzálním (absolutním) čase, podle něhož časové intervaly mezi událostmi 
jsou nezávislé na volbě vztažné soustavy. 
b) Vzdálenosti současných poloh bodů (a tedy i rozměry těles) jsou absolutní, tj. nezávislé na volbě 
vztažné soustavy vzhledem k níž jsou polohy těchto bodů určovány. 

Oba tyto předpoklady jsou obsaženy v Galileiho transformačních rovnicích (1.64). Newton zavedl 
pojem "absolutního prostoru" a setrvačnost považoval za snahu hmotných těles o zachování 
"pohybového stavu" v tomto absolutním prostoru. Pojem absolutního prostoru je však v rámci 
klasické mechaniky prázdný, neboť vzhledem k platnosti Galileiho principu relativity se 
sebepečlivějším zkoumáním žádných mechanických jevů nedá zjistit, které těleso nebo vztažná 
soustava je v "absolutním klidu". Pomocí žádného mechanického experimentu od sebe nelze odlišit 
dvě inerciální soustavy. Kdyby se některé fyzikální zákony lišily pro různé vzájemně se pohybující 
pozorovatele, bylo by možné na základě těchto rozdílů určit, které objekty jsou v prostoru v 
(absolutním) klidu a které se pohybují.

Dlouhou dobu se myslelo, že takovými jevy umožňujícími odlišit různé inerciální soustavy (a tedy 
rozlišit absolutní pohyb a klid), jsou jevy elektromagnetické. Galileiho princip relativity se totiž 
ukázal být neslučitelný s klasickou Maxwellovou elektrodynamikou. Použijeme-li Galileiho vztahů 
(1.64) k vzájemné transformaci ekvivalentních veličin v soustavách S a S', budou mít Maxwellovy 
rovnice odlišný tvar. Elektromagnetické jevy by tedy probíhaly různě v různých inerciálních 
soustavách. Maxwellovy rovnice nejsou invariantní vzhledem ke Galileiho transformacím. Ze 
zákona skládání rychlostí (1.65) plyne, že je-li rychlost světla vzhledem k nějaké "základní" 
inerciální soustavě S rovna c, pak vzhledem k jiné inerciální soustavě S' se tato rychlost zmenší nebo 
zvětší podle toho, pohybuje-li se světelný paprsek ve směru nebo proti směru pohybu čárkované 
soustavy vzhledem k nečárkované soustavě. Rychlost světla by tedy byla v různých inerciálních 
soustavách různá.

Maxwellova teorie by podle toho mohla platit pouze v jediné z nekonečně mnoha inerciálních 
soustav; tuto význačnou soustavu bychom mohli považovat za "absolutní vztažnou soustavu" ve 
shodě s Newtonovou koncepcí. Podle éterové hypothézy je taková soustava reprezentována 
nehybným světlonosným éterem, popř. by to mohla být soustava spojená s těžištěm veškeré hmoty 
vesmíru.

Přesná měření Michelsona a Morleye, kteří (s úmyslem přímého experimentálního potvrzení 
existence éteru, stanovení absolutní vztažné soustavy a zjištění rychlosti absolutního pohybu Země 
vůči ní) v letech 1881 až 1904 měřili rychlost světla ve směru a proti směru pohybu Země, ukázala, 
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že rychlost světla ve vakuu je v různých inerciálních soustavách stejná.

Einsteinova speciální teorie relativity 
Negativní výsledek pokusů Michelsona a Morleye, který byl později několikrát znovu a přesněji 
ověřen, se fyzikové snažili zpočátku vysvětlit (nebo spíš smířit jej s klasickými fyzikálními 
představami) zaváděním některých umělých předpokladů a dodatečných hypothéz. Tyto hypothézy 
však neobstojí v konfrontaci s výsledky jiných pokusů a pozorování. Např. nejjednodušší z nich - 
předpoklad, že éter je v okolí Země "strhován" jejím pohybem a je proto vůči ní lokálně v klidu - je 
neslučitelný s pozorovanou aberací světla stálic. Lorentz na základě své elektronové teorie vyslovil 
hypothézu o kontrakci, podle níž se délka každého tělesa pohybujícího se rychlostí v zkracuje ve 
směru pohybu v poměru √(1 - v2/c2) ve srovnání se svou klidovou délkou. Zavádění dodatečných 
hypothéz ad hoc, které nahrazují jednu záhadu záhadou jinou, však nemůže být uspokojivým 
vysvětlením žádného jevu.

Nové, zcela principiální stanovisko k rozporu mezi mechanikou a elektromagnetismem, nezatížené 
předsudky mechanistických představ, zaujal A.Einstein. Einstein si uvědomil, že měření rychlosti 
světla v libovolné inerciální soustavě dává tentýž výsledek c ≅ 2,998 .108 m/s, což vůbec není v 
rozporu, ale naopak v plném souladu s principem relativity platným v mechanice. Ve své epochální 
práci "O elektrodynamice pohybujících se těles" [78] Einstein zobecnil Galileiho princip relativity z 
mechaniky na všechny fyzikální jevy:

Teorém 1.1 (Eisteinův speciální princip relativity)

Fyzikální zákony jsou stejné pro všechny inerciální vztažné soustavy.

 Všechny inerciální soustavy jsou tedy pro popis všech fyzikálních dějů zcela rovnocenné, při 
stejných fyzikálních podmínkách probíhají fyzikální jevy stejně v každé inerciální soustavě nezávisle 
na rychlosti jejího pohybu. Každý fyzikální pokus dopadne stejně, ať ho provedeme v libovolné 
inerciální soustavě. Einsteinův speciální princip relativity je tak vyjádřením nezjistitelnosti a 
neexistence univerzální (absolutní) vztažné soustavy.  
Speciální princip relativity je rovněž odrazem jednoty fyziky, společné materiální podstaty 
přírody. Žádný elektromagnetický experiment totiž nemůže být uskutečněn bez použití hmotných 
těles řídících se zákony mechaniky a naopak, každého mechanického děje se účastní 
elektromagnetické interakce mezi částicemi materiálu pohybujících se těles. Z platnosti (Galileiho) 
principu relativity v mechanice tedy plyne, že i elektromagnetické a ostatní jevy by měly principu 
relativity vyhovovat.

V Newtonově mechanice je speciální princip relativity samozřejmě splněn. Aby speciální princip 
relativity platil i pro jevy elektromagnetické popsané Maxwellovými rovnicemi, musí mít 
veličina c (obsažená v Maxwellových rovnicích buď přímo nebo přes permitivitu vakua a rovná 
rychlosti šíření elektromagnetických vln ve vakuu) ve všech inerciálních soustavách stejnou hodnotu. 

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-6.htm (6 of 38) [15.10.2008 12:14:32]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

Aplikace speciálního principu relativity na elektrodynamiku tak přirozeně vysvětluje výsledek 
Michelsonova pokusu.

Při axiomatické výstavbě obecné teorie, která by měla být základem celé fyziky, je však použití 
složitých Maxwellových rovnic (popisujících konkrétní oblast elektromagnetických jevů) jako 
výchozího axiómu nevýhodné. Einstein proto vzal poznatek o konstantnosti rychlosti světla jako 
primární (nezávislý) postulát spolu se speciálním principem relativity:

Teorém 1.2 (princip konstantní rychlosti světla)

Rychlost světla ve vakuu je stejná ve všech inerciálních soustavách bez ohledu 
na jakýkoliv pohyb zdroje nebo pozorovatele.

Klasická Newtonovská fyzika vychází z předpokladu o okamžité interakci těles: změna, polohy 
(nebo obecně nějaké charakteristiky) jednoho z interagujících těles se projeví na ostatních tělesech v 
tomtéž okamžiku, nezávisle na jejich vzdálenosti. Formálně je to vyjádřeno popisem interakce částic 
pomocí potenciální energie U(x1,x2,...,xn), která je funkcí pouze polohových souřadnic částic xi. Ve 
skutečnosti však žádné bezprostřední okamžité působení "na dálku" v přírodě neexistuje. Jestliže 
nastane nějaká změna s jedním tělesem, pak na druhém tělese, které je s ním v interakci, se tato 
změna začne projevovat až po uplynutí konečného časového intervalu. Tuto dobu potřebuje 
interakce (pole které ji zprostředkovává) k překonání vzdálenosti mezi tělesy. Vzájemné působení se 
tedy šíří konečnou rychlostí, takže existuje určitá maximální (mezní) rychlost šíření interakcí. Z 
prvního postulátu STR (speciálního principu relativity) pak plyne, že tato rychlost šíření interakcí je 
stejná ve všech inerciálních soustavách - je tedy univerzální konstantou. Z elektrodynamiky 
plyne, že tato rychlost je rovna rychlosti elektromagnetických vln - rychlosti světla ve vakuu c. 
Druhý základní postulát STR lze proto též formulovat ve tvaru :

Teorém 1.2' (princip univerzální rychlosti šíření interakcí)

Existuje maximální rychlost šíření interakcí ve vakuu, rovná rychlosti světla c, 
která je stejná pro všechny inerciální vztažné soustavy.

Postuláty 1.2 a 1.2' nejsou zcela ekvivalentní; formulace 1.2' vylučuje např. možnost existence 
tachyonů (částic pohybujících se nadsvětelnou rychlostí), protože jejich prostřednictvím by bylo 
možno uskutečnit interakci rychlostí převyšující maximální rychlost šíření interakcí. Tachyony 
můžeme však doposud považovat za výplod fantazie fyziků, neboť pro jejich existenci nesvědčí 
žádné teoretické ani experimentální důvody (viz níže). Na problematiku rozebíranou v této knize 
jemné rozdíly v obou formulacích druhého základního postulátu STR nemají vliv.

Druhý postulát speciální teorie relativity - existence univerzální rychlosti, která se co do velikosti 
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neskládá s žádnou jinou rychlostí - je v ostrém rozporu s obvyklými kinematickými představami 
vyjádřenými Galileiho transformacemi a založenými na koncepci absolutního prostoru a času. 
Neplatí zde běžné pravidlo skládání rychlostí, jednoduché Galileiho transformace souřadnic mezi 
inerciálními soustavami musejí být nahrazeny obecnějšími transformacemi (Lorentzovými). 
Prostorové vzdálenosti a časové intervaly přestávají být objektivními absolutními veličinami, 
závisejí na vztažné soustavě z níž se měří. Principy STR tak boří obvyklé intuitivní pojmy prostoru a 
času založené na zkušenosti s pohybem běžných makroskopických těles.

Lorentzovy transformace a relativistická kinematika

Spolu s některými dalšími předpoklady (jako je homogenita a izotropie prostoru a času a jejich 
eukleidovské geometrické a topologické vlastnosti) umožňují tyto dva základní postuláty 1.1 a 1.2. 
stanovit nové transformační vztahy (zobecňující Galileiho transformaci (1.64)) pro přechod od jedné 
inerciální soustavy k druhé a vybudovat novou kinematiku a dynamiku pohybu hmotných těles - 
Einsteinovu speciální teorii relativity.

Mějme inerciální soustavu S s počátkem O, souřadnicemi x,y,z a časem t, a další inerciální soustavu 
S' s počátkem O', souřadnicemi x',y',z' a časem t', pohybující se vzhledem k S rychlostí V. Fyzikální 
měření ve vztažné soustavě S' se přitom provádějí stejným způsobem (za použití stejných pomůcek - 
standartních měřících tyčí a synchronizovaných hodin) jako v soustavě S. V čase t=t'=0 nechť je 
vyslán z počátku O, který v tomto okamžiku splývá s O', světelný záblesk (obr.1.5b). V soustavě S je 
šíření tohoto světelného signálu vyjádřeno rovnicí

s2   ş   x2 + y2 + z2 - c2.t2   =   0 (1.66)

popisující kulovou vlnoplochu, jejíž poloměr r = c.t se zvětšuje rychlostí c. Ve vztažné soustavě S' se 
zdroj světla pohybuje rychlostí -V, avšak vzhledem k principu stálé rychlosti světla (c'= c bez ohledu 
na rychlost a směr pohybu zdroje) bude šíření světelného signálu vypadat stejně jako v soustavě S :

(s')2   ş   (x')2 + (y')2 + (z')2 - (c.t')2   =   0 . (1.66')

Aby bylo možno vyhovět principu stálé rychlosti světla, je nutno předpokládat v obou soustavách 
různý čas. Ze současného splnění rovností (1.66) a (1.66') vyplynou hledané transformační vztahy 
mezi souřadnicemi t,x,y,z a t',x',y',z'.

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-6.htm (8 of 38) [15.10.2008 12:14:32]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

 
Obr.1.5. Transformace souřadnic mezi inerciálními vztažnými soustavami.  

a) Galileiho transformace. 
b) K odvození Lorentzovy transformace. Světelný záblesk vyslaný v časovém okamžiku t=t'=0 z počátku O (který v 

té době splýval s O') se z hlediska obou soustav S i S' šíří na všechny strany stejnou rychlostí c, takže v čase t 
vyplňuje kulovou vlnoplochu o poloměru r = c.t, resp. r'= c.t'. 

c) Geometrické znázornění Lorentzovy transformace. Je-li výchozí vztažné soustavě S v prostoročase připsána 
(pseudo)kartézská souřadnicová soustava c.t,x, pak přechod k pohybující se vztažné soustavě S' geometricky 

znamená deformaci na kosoúhlé prostoročasové souřadnice c.t',x'. 

Těleso pohybující se rovnoměrně přímočaře z hlediska soustavy S se podle principu relativity musí 
pohybovat rovnoměrně přímočaře i v soustavě S'. Proto souřadnice x', y',z',t' musejí být lineárními 
funkcemi souřadnic x,y,z,t. Aby rovnice (1.66) a (1.66') byly splněny současně, musí platit s'2= k.s2, 
kde k je nějaký činitel. Tento koeficient nemůže záviset na souřadnicích a na čase, protože různé 
body a časové okamžiky by nebyly rovnocenné, což odporuje homogenitě prostoru a času. 
Koeficient k nemůže záviset ani na směru rychlosti V, protože prostor ve STR předpokládáme 
izotropní; k by mohl být funkcí nanejvýš velikosti rychlosti V = |V|, tj. s'2= k(V).s2. Soustavy S a S' 
jsou však rovnocenné. Proto stejná úvaha provedená z hlediska soustavy S' vzhledem k níž se 
nečárkovaná soustava pohybuje rychlostí -V ukazuje, že s2= k(|-V|).s'2 = k(V).s'2, z čehož plyne k2= 
1, takže k = 1 (platí kladné znaménko aby zůstala zachována identičnost transformace soustavy S 
samé na sebe při V=0). Veličina s, tzv. interval, definovaná v rovnicích (1.66), zůstává tedy při 
transformaci mezi dvěma inerciálními soustavami invariantní:

s'2   ş   x'2 + y'2 + z'2 - c2t'2   =   x2 + y2 + z2 - c2.t2   ş   s2   . (1.67)

Uvažujme, stejně jako u Galileiho transformace, speciální případ podle obr.1.5, kdy osy obou 
vztažných soustav jsou rovnoběžné a stejného smyslu, osy X a X' splývají a soustava S' se vzhledem 
k S pohybuje konstantní rychlostí V v kladném směru osy X. Potom je-li y=0, musí být i y'=0 při 
libovolném z a podobně je-li z=0, musí být z'=0 při libovolném y (plochy XY a X'Y', stejně jako 
plochy XZ a X'Z', se transformují samy na sebe). Proto y'=k.y, z'= k.z, kde koeficient k ze stejných 
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důvodů jako předtím u intervalu nezávisí na x,y,z,t a může být funkcí pouze V. Koeficient k je zde 
tedy (opět vzhlesem k nerozlišitelnosti obou soustav) roven jedné, takže souřadnice kolmé na směr 
pohybu se nemění: y'= y, z'= z. Hledaná speciální transformace bude mít tedy (vzhledem k linearitě) 
tvar

x' = A . x + B . t ,   y' = y ,   z' = z ,   t' = P . x + Q . t   . (1.68)

Dosazením do podmínky invariantnosti intervalu (1.67) dostaneme

(A2-c2P2)x2 + 2(AB-c2PQ)x.t + (B2-c2Q2)   =   x2 - c2.t2   .        

Tento vztah musí být splněn identicky ve všech místech prostoru a v každém čase, takže se musejí 
sobě rovnat koeficienty u x a t na obou stranách:

A2-c2P2 = 1 , AB-c2PQ = 0 , c2Q2 - B2 = c2   .        

Čtvrtou rovnici zízkáme z toho, že soustava S' se vůči S pohybuje ve směru osy X rychlostí V. Bod O' 
má v okamžiku t souřadnice O'= (x=V.t,y=0,z=0) z hlediska S, zatímco z hlediska S' je stále O'= 
(x'=0,y'=0,z'=0). Z první rovnice (1.68) tak dostáváme mezi A a B vztah x'= A.V.t + B.t = 0, tj. A.V + 
B = 0. Řešením této soustavy čtyř rovnic dostaneme pro transformační koeficienty v (1.68) výsledky

A = 1/√(1-V2/c2) , B = -V/√(1-V2/c2) , P = (-V2/c2)/√(1-V2/c2) , Q = 1/√(1-V2/c2) ,      

přičemž záporné znaménko u B a P a kladné u A a Q je opět z důvodu identičnosti transformace při 
V→ 0. 

Po dosazení do (1.68) hledaná speciální transformace je

(1.69)

Tato transformace, která zobecňuje Galileiho transformaci (1.64) a zaručuje splnění obou základních 
postulátů STR, se nazývá Lorentzova transformace. Lorentz a Poincaré totiž ještě před vznikem 
speciální teorie relativity ukázali, že Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole zachovávají 
stejný tvar ve dvou vzájemně se pohybujících inerciálních soustavách S a S' tehdy, jestliže mezi 
těmito soustavami platí nikoliv jednoduché Galileiho transformace, ale složitější transformace (1.69) 
nazývané nyní Lorentzovy transformace. A.Einstein však ve své speciální teorii relativity podal 
obecné odvození těchto transformací a ukázal, že se nejedná jen o nějakou zvláštnost konkrétního 
(elektromagnetického) pole, ale řídí se jimi všechna pole a veškerý pohyb - jsou vyjádřením 
strukturních vlastností prostoru a času.
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Obrácené Lorentzovy transformace ze soustavy S' do S dostaneme vzhledem k rovnocennosti obou 
soustav jednoduše tak, že ve vztazích (1.69) zaměníme čárkované a nečárkované souřadnice a 
rychlost V nahradíme -V

(1.69')

Obecnou Lorentzovu transformaci platnou při libovolném směru rychlosti V inerciální soustavy S' 
vzhledem k soustavě S lze získat ze speciální Lorentzovy transformace (1.69) tak, že se nejprve 
použije pomocných souřadnic takových, že pohyb se v nich děje podél osy X, aplikuje se (1.69) a pak 
se provede zpětná transformace do původních souřadnic. Obecná Lorentzova transformace se 
obvykle zapisuje ve vektorovém tvaru

(1.69'')

kde r ş [O, (x,y,z)] je polohový vektor od počátku O k události (t,x,y,z). Složením dvou 
Lorentzových transformací S→ S' a S→ S'' vznikne správná Lorentzova transformace mezi S a S'' jen 
tehdy, když rychlost soustavy S'' vůči soustavě S' má stejný směr jako rychlost S' vůči S. Fyzikálně 
to souvisí s tím, že velikost rychlosti světla c se neskládá s žádnou jinou rychlostí, zatímco směr 
rychlosti světla se obecně mění (aberace světla, viz níže). Proto obecnou Lorentzovu transformaci 
nelze získat prostým skládáním speciálních Lorentzových transformací v jednotlivých osách X,Y,Z. 

Z Lorentzových transformací (1.69) snadno plynou známé kinematické efekty speciální teorie 
relativity - dilatace času, kontrakce délek a neaditivní zákon skládání rychlostí.

Máme-li v soustavě S dvě soumístné události x,y,z,t a x,y,z,t+∆t oddělené časovým intervalem ∆t, 
pak podle (1.69), vzhledem k tomu, že ∆x = 0 (soumístnost), bude časový interval mezi těmito 
událostmi měřený ze soustavy S' roven

∆t'   =   ∆t / √(1 - v2/c2)   . (1.70)

Čas měřený ideálními hodinami pohybujícími se spolu s daným tělesem se nazývá vlastní čas tohoto 
tělesa. Vlastní čas τ souvisí s prostoročasovým intervalem vztahem (jelikož dx=dy=dz=0)

dτ   =   (1/c) . ds   , (1.71)
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a je tedy rovněž invariantní. Ze vztahu (1.70), nebo ekvivalentně zavedením rychlosti v2 = (dx2+dy2

+dz2)/dt2 ve vztahu dτ = ds/c = (1/c)√(-c2dt2+dx2+dy2+dz2), dostaneme

dτ   =   √(1 - v2/c2) . dt   ; (1.72)

interval vlastního času pohybujícího se tělesa je tedy vždy menší než odpovídající interval 
souřadnicivého času. Pozorovatel porovnávající chod klidových a pohybujících se hodin zjistí, že 
pohybující se hodiny jdou podle vztahu (1.70) tím pomaleji, čím rychleji se pohybují; tento jev se 
nazývá dilatace času. 

V předrelativistické fyzice se o současnosti dvou událostí probíhajících v různých místech dalo 
přesvědčit pomocí vhodného signálu, např. světelného, pro jehož rychlost platil běžný zákon 
skládání rychlostí. Dvě události současné z hlediska jedné vztažné soustavy jsou pak současné i v 
každé jiné inerciální soustavě - pojem současnosti má v klasické fyzice absolutní význam a 
nezávisí na pohybovém stavu pozorovatele. Z Lorentzových transformací (a vlastně již z 
jednoduché úvahy o nezávislosti rychlosti světla na pohybu vztažné soustavy) však plyne, že dvě 
události probíhající v různých místech, které se z hlediska jedné vztažné soustavy jeví jako současné, 
probíhají z hlediska jiné soustavy v různých časových okamžicích. Ve STR je tedy současnost 
pojem relativní, závisí na pohybovém stavu pozorovatele. K definování současnosti je přitom třeba 
podle Einsteina použít světelných signálů, u nichž je zaručena nezávislost jejich rychlosti na vztažné 
soustavě.

Podobně rozměřy těles a vzdálenosti mezi nimi v nerelativistické kinematice nijak nazávisí na tom, 
zda je sleduje klidový nebo pohybující se pozorovatel. Pro určení délky nějakého tělesa (tyče, 
měřítka) je nutno v dané vztažné soustavě S stanovit současné hodnoty souřadnic x1,y1,z1 a x2,y2,z2 
jeho konců v daném časovém okamžiku; délka ve směru x pak je ∆x = x2- x1, podobně ve směrech y 

a z. Provedeme-li totéž z hlediska vztažné soustavy S' pohybující se rychlostí V, potom z 
Lorentzových transformací (kde ∆t = 0 - současnost) plyne

∆x = ∆x'/√(1 -V2/c2) ,   ∆y = ∆y' ,   ∆z = ∆z'   . (1.73)

Vlastní délkou dané tyče se rozumí její délka lo měřená ve vztažné soustavě vzhledem k níž je tato 
tyč v klidu. Ze vztahu (1.73) plyne, že délka tyče pohybující se v podélném směru rychlostí v bude

l   =   lo . √(1 - v2/c2)   , (1.73')

Tento poznatek nazývaný Lorentzova kontrakce délek říká, že rozměr každého tělesa se ve směru 
pohybu jeví zkrácený v poměru √(1 - v2/c2) ve srovnání s klidovým rozměrem; rozměry kolmé ke 
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směru pohybu se nemění, jsou stejné jako klidové.

Z Lorentzových transformačních vzorců (1.69) rovněž plynou vztahy mezi rychlostí částice měřenou 
v různých inerciálních soustavách. Jestliže v soustavě S', pohybující se vůči soustavě S rychlostí V ve 
směru osy X, bude mít vyšetřovaná částice rychlost v ş (v'x=dx'/dt', v'y=dy'/dt', v'z=dz'/dt') , potom ze 
vztahů (1.69) přepsaných v diferenciálním tvaru plynou pro složky rychlosti v v soustavě S 
transformační vztahy

(1.74)

představující Einsteinův zákon skládání rychlostí. Speciálně, pohybuje-li se v S' částice ve směru 
osy X rychlostí v, pak výsledek jejího složení s rychlostí V (stejného směru) soustavy S' vůči S bude

v   =   (v' + V)/(1 + v'.V/c2)  , (1.74')

Je vidět, že součet dvou rychlostí menších nebo rovných rychlosti světla vždy dává rychlost 
nepřevyšující rychlost světla. Jestliže ve vztahu (1.74) položíme |v'|= c (jedná se třebas o foton), 
dostaneme |v| = √(vx

2+vy
2+vz

2) = c - rychlost světla se co do velikosti neskládá se žádnou rychlostí. 
Dokonce i kdyby se soustava S' vůči S pohybovala rychlostí V=c a v soustavě S' prolétala částice 
rychlostí v'= c ve směru pohybu soustavy S', výsledná rychlost pohybu této částice vůči S podle 
vztahu (1.74') v = (c + c)/(1 + c.c/c2) = c by přesto byla rovna opět jen rychlosti světla. To potvrzuje 
vlastnost rychlosti světla c jakožto horní meze možných rychlostí pohybu. Pokud jsou obě rychlosti 
v i V malé oproti rychlosti světla c, přechází vzorec (1.74) v běžný aditivní zákon skládání rychlostí 
(1.65), t.j. v = v' + V.

Důležitým speciálním případem Einsteinova zákona skládání rychlostí je vztah popisující změnu 
směru šíření světla při přechodu od jedné inerciální soustavy ke druhé - tzv. aberaci světla. 
Pohybuje-li se foton v rovině XY soustavy S' tak, že směr jeho pohybu svírá s osou X (tj. se směrem 
rychlosti pohybu V soustavy S') úhel ϑ, budou složky jeho rychlosti v soustavě S' rovny v'x=c.cosϑ', 
v'y=c.sinϑ'. Pro úhel ϑ pohybu tohoto fotonu v soustavě S (vx=c.cosϑ, vy=c.sinϑ) plyne z 
transformačních vztahů (1.74)

sin ϑ = [(1 - V2/c2)/(1 + (V/c)cosϑ')] sin ϑ' ,   cos ϑ = (cosϑ' + V/c)/(1 + (V/c)cosϑ')

Pro případ V « c (s přesností do členů prvního řádu ve V/c) odtud plyne pro úhel aberace světla ∆ϑ = 
ϑ'- ϑ klasický vztah ∆ϑ = (V/c).sinϑ.
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Neobvyklost kinematických zákonitostí speciální teorie relativity, které zdánlivě odporují 
"zdravému rozumu"*), vyvolávala (a v laické veřejnosti vyvolává někdy i dnes) řadu námitek 
formulovaných pomocí "paradoxů", z nichž nejznámější je paradox hodin (paradox dvojčat **). 
Všechny tyto paradoxy vznikají chybným nebo nedůsledným použitím zákonitostí STR (nejčastěji se 
zapomíná na relativnost současnosti); část úvahy se provede relativisticky, část klasicky: Ţ rozpor. 
Nyní jsou již paradoxy tohoto druhu spolehlivě vyřešeny [232],[242]. 
*) STR není teorií "selského rozumu", avšak - ať se to komukoli líbí či nelíbí - popisuje vlastnosti skutečného 
prostoročasu, v němž žijeme. Lze říci, že tato teorie představuje vítězství skutečného objektivního rozumu nad 
tzv. "selským rozumem", vycházejícím z omezené zkušenosti každodenního života lidí. 
**) V popularizační literatuře se občas tvrdí, že k řešení paradoxu dvojčat je třeba použít obecnou teorii relativity, 
neboť vztažná soustava cestovatele je neinerciální: že příslušný časový rozdíl vzniká právě ve fázi brzdění a 
opačného urychlování pohybu druhého pozorovatele. Toto tvrzení je zavádějící a nepřesvědčivé; ve skutečnosti 
lze paradox dvojčat korektně vyřešit v rámci samotné speciální teorie relativity s použitím tří inerciálních 
vztažných soustav: klidové soustavy prvního pozorovatele a dvou rozdílných pohybujících se soustav druhého 
pozorovatele při pohybu tam a pak zpět.

Relativistická dynamika

Zatím jsme vyšetřovali jen čistě kinematické zákonitosti speciální teorie relativity. Aplikací 
relativistické kinematiky na zákony dynamiky vzniká relativistická dynamika, poskytující další 
pozoruhodné efekty.

Newtonovu pohybovou rovnici hmotného bodu dp/dt = F , která je invariantní vzhledem ke 
Galileiho transformaci, je třeba modifikovat (zobecnit) tak, aby byla invariantní vůči Lorentzově 
transformaci, a přitom pro malé rychlosti přecházela v původní Newtonovu rovnici. Každé hmotné 
částici pohybující se vůči inerciální soustavě S rychlostí v se přiřazuje vektor hybnosti p

p   =def.   m . v       

úměrný rychlosti v; koeficient úměrnosti m představuje setrvačnou hmotnost částice.  
Aby Newtonova pohybová rovnice a zákon zachování hybnosti byly slučitelné s relativistickou 
kinematikou, nebude hmotnost m již na pohybu nezávislou konstantou jako v klasické mechanice, 
ale bude univerzální funkcí m = f(v) velikosti rychlosti částice v ş |v| (na směru rychlosti nemůže 
záležet vzhledem k izotropii prostoru). Z principu relativity plyne, že při přechodu k jiné vztažné 
soustavě S', vůči níž se sledovaná částice pohybuje rychlostí v', bude p'= m'.v', kde m'=f(v') je tatáž 
funkce argumentu v', jako funkce m = f(v) argumentu v (form-invariantnost). Tvar této funkce f je 
jednoznačně dán požadavkem, aby zákon zachování hybnosti platil v libovolné inerciální soustavě. 
Nejsnadněji lze k němu dojít analýzou srážky dvou stejných částic prováděnou z hlediska dvou 
různých vztažných soustav S a S' za použití relativistické kinematiky, tj. Lorentzových transformací 
(tvar funkce f lze rovněž zízkat z požadavku, aby se p chovala jako vektor při Lorentzových 
transformacích). Vychází f(v) = f(0)/√(1 - v2/c2), takže hmotnost částice pohybující se rychlostí v je 
rovna
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m   =   mo / √(1 - v2/c2)   , (1.75)

kde mo je vlastní neboli klidová hmotnost částice shodná s hmotností v Newtonovské mechanice. 
Pohybující se těleso tedy vykazuje vyšší setrvačnou hmotnost, klade větší odpor proti dalšímu 
urychlování. Při v→c roste hmotnost m nade všechny meze, což je dynamickou překážkou 
zabraňující tělesům s nenulovou klidovou hmotností dosáhnout rychlosti světla. U částic s nulovou 
klidovou hmotností však hybnost může zůstat konečná (vztah (1.75) dává při v=c neurčitý výraz 
0/0), rychlost částice však vždy musí být rovna přesně c. Hybnost takové částice s nulovou klidovou 
hmotností je pak třeba udávat zvlášť - nezávisle na její rychlosti (která je identicky rovna c).

Rychlost, a tedy i hybnost volné částice, je časově konstantní. Interaguje-li částice s okolím, rychlost 
jejího pohybu se obecně mění, přičemž měřítkem působící síly je změna hybnosti částice za jednotku 
času:

F   =def.   dp / dt   . (1.76)

Tuto definici síly je výhodné ponechat i v relativistické mechanice, protože (na rozdíl od součinu 
hmotnosti a zrychlení) vede k ekvivalenci zákona akce a reakce se zákonem zachování hybnosti. 
Pokud je síla F, která je příčinou změny hybnosti částice, dána jako funkce místa a času, je vztah 
(1.76) rovnicí pohybu dané částice. Na rozdíl od Newtonovy mechaniky proměnnost m způsobuje, 
že vektory síly a zrychlení nemusejí mít stejný směr.

Práce vykonaná silou F s danou částicí hmotnosti m se, stejně jako v Newtonově mechanice, 
definuje jako součin působící síly a vzdálenosti, kterou během tohoto působení částice prošla:

dA   =def.   F . dr   . (1.77)

Pokud síla F působí na jinak volnou částici, lze předpokládat, že dodaná práce se přemění na 
kinetickou energii částice:

dEkin   =def.   dA   =   F.dr   .            

Pohybuje-li se částice hmotnosti m rychlostí v, po dosazení z (1.76) a (1.75) dostaneme

dEkin =   m (dv/dt) .dr + (dm/dt) .v. dr   =   mv.dv - v2dm   =  

=   mov.dv/√(1 -v2/c2)3   =   c2 dm . 
(1.78)
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Integrací od 0 do v vznikne vztah 

Ekin   =   moc2/√(1 - v2/c2) - moc2   =   c2(m - mo) (1.79)

udávající kinetickou energii částice s klidovou hmotností mo pohybující se rychlostí v, tj. se 
setrvačnou hmotností m. Při rychlostech v<<c malých ve srovnání s rychlostí světla tento vztah 
nabývá přibližný tvar Ekin≈(1/2).mov2 odpovídající známému vzorci pro kinetickou energii v klasické 
mechanice.

Vztah (1.78) udává, že vzrůst kinetické energie tělesa je doprovázen úměrným zvětšením jeho 
(setrvačné) hmotnosti m. Z analýzy mechanických dějů, jako je dokonale nepružná srážka dvou 
hmotných těles, s použitím relativistické kinematiky a zákona zachování energie plyne, že podobný 
vztah přímé úměrnosti platí i mezi dodanou energií a vzrůstem klidové hmotnosti tělesa, přičemž 
zachovávající se celková energie

E   =   m . c2   =   moc2/√(1 - v2/c2)   =   Eo + Ekin (1.80)

se skládá z kinetické energie

Ekin   =   (m - mo) . c2 (1.80a)

a z klidové energie

Eo   =   mo . c2   . (1.80b)

Mezi změnou hmotnosti a energie platí univerzální Einsteinův vztah "ekvivalence hmoty a 
energie"

∆E   =   ∆m . c2 (1.80c)

nezávisle na tom, čím je změna energie nebo hmotnosti způsobena. Z (1.80) a definice hybnosti p = 
m.v plyne (vyloučením v) důležitý obecný vztah mezi energií a hybností:

E2   =   p2 c2 + mo
2 c4   . (1.81)

Vztahy (1.75) a (1.78)-(1.81), které jsou dynamickým důsledkem relativistické kinematiky, byly 
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zcela přesně ověřeny experimenty v atomové fyzice, jaderné fyzice a fyzice elementárních částic; 
staly se již "inženýrskou součástí" jaderné techniky.

V nerelativistické fyzice platily dva zcela samostatné a izolované zákony zachování: hmoty a 
energie. Mezi (setrvačnou) hmotností a energií tělesa neexistoval žádný univerzální vztah. V 
Einsteinově teorii relativity však platí obecný vztah E = m.c2, podle něhož hmotnost m a energie E 
každého hmotného objektu jsou si vzájemně úměrné s univerzálním koeficientem c2. Hmotnost a 
energie, které v klasické fyzice popisují kvalitativně různé vlastnosti matérie, se v teorii relativity 
ukazují být ekvivalentními charakteristikami množství hmoty. 

Geometrie prostoročasu. Čtyřtenzory.

V předrelativistické fyzice prostor a čas vystupovaly jako nezávislé pojmy pro popis pohybu těles. 
STR však ukazuje, že ve skutečnosti se prostor a čas nerozlučně prolínají. Lorentzovy transformace 
"promíchávají" časovou souřadnici se souřadnicemi prostorovými při přechodu od jedné vztažné 
soustavy ke druhé. Fyzikální veličinu, k jejímuž změření stačí jednomu pozorovateli jen pravítko, 
musí jiný pozorovatel měřit pomocí pravítka i hodinek. Čtyřrozměrný prostoročas, který jsme si 
zavedli na začátku tohoto odstavce, tak přestává být jen formálním modelem, ale nabývá hluboký 
geometricko-fyzikální význam. K vyjasnění tohoto významu je třeba zavést v prostoročase 
metriku, tj. definovat prostoročasové "vzdálenosti" (odlehlosti) mezi událostmi.

Důležitou vlastností vzdálenosti l = √[(x2-x1)2 +(y2-y1)2 +(z2-z1)2] dvou bodů (x1,y1,z1) , (x2,y2,z2) v 
trojrozměrném Eukleidovském prostoru je její neměnnost při přechodu k jiné soustavě 
prostorových souřadnic (třebas při posunech nebo pootočení souřadnicových os). Výše jsme si 
ukázali, že veličina s definovaná v (1.66) zachovává svou hodnotu v libovolné inerciální soustavě, 
při libovolných Lorentzových transformacích prostoročasových souřadnic. Invariantní veličina s 
definovaná vztahem

s1,2
2   =   -c2(t2-t1)2 + (x2-x1)2 + (y2-y1)2 + (z2-z1)2 (1.82)

a nazývaná prostoročasovým intervalem mezi událostmi (t1,x1,y1,z1) a (t2,x2,y2,z2), hraje tedy úlohu 
prostoročasové vzdálenosti (odlehlosti) dvou událostí. Tím máme v prostoročase zavedenou tzv. 
Minkowskiho metriku, kterou v diferenciálním tvaru můžeme zapsat

ds2   =   -c2dt2 + dx2 + dy2 + dz2   ;      

zavedeme-li nové označení x°ş ct, x1şx, x2şy, x3şz , bude Minkowskiho metrika mít tvar *)

ds2   =   -(dx°)2 + (dx1)2 + (dx2)2 + (dx3)2   . (1.83)
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Od normální Eukleidovské metriky se liší záporným znaménkem u časové souřadnice. Taková 
metrika se označuje jako pseudoeukleidovská. Zatímco v Eukleidově geometrii je vzdálenost mezi 
dvěma body rovna nule jen tehdy, když oba body splývají, interval mezi dvěma událostmi v 
prostoročase může být nulový i tehdy, když obě události jsou od sebe velmi daleko (např. jednou 
takovou událostí může být vyslání rádiového signálu zde na Zemi a druhou událostí jím vyvolaný 
manévr kosmické rakety třebas někde u Jupitera).  
*) Ve speciální teorii relativity se často používá imaginární časová souřadnice x4= ict, která byla Minkowskim 
zavedena proto, aby se geometrie prostoročasu formálně podobala geometrii Eukleidova prostoru. Tento 
formalismus má při geometrické intetepretaci STR některé výhody, např. Lorentzova transformace může být 
znázorněna jako pootočení souřadnicového systému. Použití imaginární časové souřadnice má však též nevýhody. 
Zakrývá některé důležité strukturní vlastnosti plynoucí z pseudoeukleidovského charakteru prostoročasu a k výpočtu 
některých fyzikálních veličin, které jsou reálné, se používají operace s komplexními čísly. Hlavně však použití 
imaginární časové souřadnice ztrácí jakýkoliv význam v obecné teorii relativity, kde geometrii zakřiveného 
prostoročasu nelze nijak "připodobnit" Eukleidově geometrii. A protože STR nám zde slouží jako základ pro 
vybudování obecné teorie relativity a studium obecných vlastností prostoročasu, budeme zásadně používat reálnou 
časovou souřadnici x° = c t .

Jelikož se ve STR zabýváme pohyby o rychlostech blízkých rychlosti světla, je vhodné v 
prostoročasových diagramech na časové ose místo prostého času t vynášet časovou souřadnici x°= c.
t, aby měřítko na časové ose bylo souměřitelné se škálami na osách prostorových. Takový 
prostoročasový diagram, na němž je vyznačena osa x a k ní kolmá časová osa c.t (souřadnice y a z 
jsou vynechány) odpovídající výchozí vztažné soustavě S, je znázorněn na obr.1.5c. Na těchto 
souřadnicových osách lze odečítat prostoročasové souřadnice libovolného světobodu (události) ve 
vztažné soustavě S. Aby bylo možno odečítat prostoročasové souřadnice těchto událostí ve vztažné 
soustavě S', pohybující se vzhledem k S ve směru osy x rychlostí V, je třeba na tomto diagramu 
vytyčit souřadnicové osy x' a x'°= c.t' odpovídající soustavě S'. Osa x', která je dána podmínkou t'= 0, 
je podle (1.69) přímka ct =(V/c).x ; osa t', daná podmínkou x'=0, je přímka x = (V/c).ct. Jak je tedy 
vidět z obr.1.5c, přechod k jiné inerciální soustavě pomocí Lorentzových transformací geometricky 
znamená přechod ke kosoúhlé soustavě prostoročasových souřadnic, jejíž osy jsou vůči původním 
osám nakloněny o úhel α daný vztahem tgα= V/c. Tento úhel sklonu α roste s rychlostí soustavy S' 
vůči S, a při V→c se blíží 45°, kdy osy x' a ct' splývají. Z takového geometrického vyjádření 
Lorentzovy transformace velmi názorně plynou kinematické efekty STR jako je kontrakce délek 
nebo dilatace času; rovněž se zde snadno řeší známý paradox hodin [232],[242].

Prostorové a časové souvislosti mezi událostmi a tělesy jsou vyjádřeny geometrickými vztahy mezi 
příslušnými útvary ve čtyřrozměrném prostoročase. Nejjednoduššími geometrickými objekty v 
prostoročase jsou již zmíněné světobody představující jednotlivé elementární události.

Základem našeho poznávání objektivní reality jsou příčinné (kauzální) vztahy mezi jevy a 
událostmi. Podívejme se proto, jaká omezení na příčinné vztahy mezi událostmi kladou zákonitosti 
STR. Sledujme dvě události Aş(tA,xA,yA,zA) a Bş(tB, xB,yB,zB) z hlediska vztažné soustavy S 
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(obr.1.6a). Časový interval mezi nimi označíme tAB = tB - tA a jejich prostorovou vzdálenost lAB: lAB
2 = 

(xB-xA)2 +(yB-yA)2 + (zB-zA)2; prostoročasový interval sAB mezi nimi bude sAB
2 = -c2t2

AB + l2
AB. Událost 

B může mít nějakou příčinnou souvislost s událostí A pouze tehdy, když tyto události mohou být 
spojeny signálem šířícím se pomaleji než světlo, tj. za předpokladu, že lAB < c.tAB, neboli

sAB
2 < 0   .

Interval splňující tuto nerovnost se nazývá časový (časového typu, "času-podobný"). Zda dvě 
události spojené intervalem časového typu spolu skutečně souvisejí, záleží na konkrétních 
okolnostech - v zásadě však vždy mohou.

Je-li interval mezi dvěma událostmi časového charakteru, lze vždy nalézt takovou vztažnou soustavu 
S', v níž obě události proběhnou ve stejném místě rostoru (l'AB=0). Časový interval mezi oběma 
událostmi v této soustavě pak je t'AB = √(-s2

AB/c2) > 0. Pokud interval mezi dvěma událostmi A a B je 
časového charakteru a z hlediska vztažné soustavy S událost B nastala později než A, tj. tB > tA, platí 
tato časová relace i v každé jiné inerciální soustavě (neexistuje žádná vztažná soustava, v níž by 
událost B předcházela události A) - událost B je tedy absolutně budoucí vzhledem k A. Probíhají-li 
dvě události A a B s týmž tělesem, je interval mezi nimi vždy časového typu, protože dráha lAB, 
kterou těleso mezi oběma událostmi proběhne, je vždy menší neš c.tAB (rychlost tělesa nemůže být 
větší než c), takže s2

AB = l2
AB - c2t2

AB < 0.

Jsou-li naopak dvě události A a C odděleny intervalem splňujícím nerovnost

s2
AC > 0   -   interval prostorového typu, 

je lAC > c.tAC, takže mezi těmito událostmi nemůže být žádná příčinná souvislost (událost A nemohla 

události C o sobě "dát vědět", protože událost C nastala dříve, než by jakýkoliv signál mohl překonat 
vzdálenost lAC). Pro každé dvě události A a C oddělené intervalem prostorového charakteru lze vždy 
nalézt takovou vztažnou soustavu S', v níž t'AC=0, tj. v níž obě události proběhnou současně; 
prostorová vzdálenost obou událostí je zde přitom rovna lAC = sAC. Navíc, pokud v soustavě S událost 

C nastala později než A (tC > tA), existuje vztažná soustava S'', z jejíhož hlediska je časový sled obou 
událostí opačný: t''A> t''C. Přitom neexistuje žádná vztažná soustava, v níž by takové události A a C 
byly soumístné - události oddělené prostorovým intervalem jsou tedy od sebe absolutně vzdálené.
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Obr.1.6. Příčinná struktura a pohyb částic v Minkowského prostoročase speciální teorie relativity.  

a) Prostoročasový diagram třech událostí A,B,C. Událost B může příčinně souviset s A (s2
AB < 0), zatímco událost C 

nemůže na události A nijak záviset (s2
AC > 0). 

b) Hmotná tělesa (částice) se v prostoročase pohybují po světočárách časového typu ležících uvnitř světelných 
kuželů, světlo se šíří po izotropních světočárách ležících na plášti světelného kuželu, hypotetické tachyony opisují 

světočáry prostorového typu. 
c) Světelný kužel rozděluje pro každý světobod prostoročas na příčinně související oblasti absolutní budoucnosti a 

minulosti a na absolutně vzdálené oblasti bez příčinné souvislosti.

Jednorozměrné křivky - světočáry - ve 4-rozměrném prostoročase reprezentují pohyby částic. 
Protože rychlost každého hmotného tělesa je limitována rychlostí světla, bude na prostoročasovém 
diagramu světočára každé částice svírat s časovou osou x° úhel menší než 45°; množina všech 
světočar zkušebních částic procházejících daným bodem O tedy vyplňuje v prostoročase "kužel" (4-
kužel)

x2 + y2 + z2 - c2.t2   <   0    

s vrcholem v tomto bodě O podle obr.1.6b (kde je událost O vzata jako počátek souřadnicové 
soustavy). Takové světočáry se nazývají časového typu, protože interval mezi jejich dvěma 
libovolnými světobody (t,x,y,z) a (t+dt,x+dx,y+dy,z+dz) splňuje relaci ds2 < 0 - je časového 
charakteru.

Foton se pohybuje po světočáře dx2 = (dx°)2, tj. po přímce nakloněné 45° k časové ose. Množina 
světočar všech fotonů procházejících bodem O (tj. z bodu O vyzářených nebo do bodu O 
přicházejících) tvoří v prostoročase "plochu" (hyperplochu)
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x2 + y2 + z2 - c2.t2   =   0   ,     

tj. plášť zmíněného kužele - tzv. prostoročasového světelného kužele rozbíhajícího se z bodu O na 
všechny strany pod úhlem 45° k časové ose x°. Tento plášť světelného kuželu v prostoročase 
vyjadřuje šíření kulové světelné vlny vycházející z počátku O (x=y=z=0) v časovém okamžiku t=0. 
Světočáry ležící na plášti světelného kuželu se nazývají světelné, izotropní nebo nulové; 
prostoročasový interval mezi libovolnými jejich světobody je roven nule: ds = 0.

Světelný kužel namířený z dané události O do budoucnosti obsahuje všechny události, které 
mohou být událostí O ovlivněny; světelný kužel sbíhající se v bodě O z minulosti obsahuje 
všechny události, které mohly událost O ovlivnit. Množina všech dvojitých světelných kuželů 
vycházejících z každého bodu (události) prostoročasu v něm vytváří rozvětvující se příčinnou 
strukturu. Příslušný světelný kužel pro každou událost (světobod) rozděluje prostoročas na tři 
oblasti (obr.1.6c): oblast absolutní budoucnosti a absolutní minulosti uvnitř světelného kužele, a 
mimo něj ležící oblast obsahující "absolutně vzdálené" události bez příčinné souvislosti.

V prostoročase si dále můžeme představit též světočáry prostorového typu, které leží mimo 
světelný kužel a interval mezi jejichž světobody ds2> 0 je prostorového charakteru. Světočáry 
prostorového typu reprezentují pohyb nadsvětelnou rychlostí a nemohou proto odpovídat 
žádnému reálnému tělesu. Mohly by vyjadřovat pohyb hypotetických tachyonů (viz níže). Pohyb po 
světočárách prostorového typu je doprovázen "patologickým" kinematickým a kauzálním chováním: 
na prostoročasovém diagramu lze snadno nalézt vztažnou soustavu, v níž taková částice bude 
současně na dvou různých místech, i soustavy v nichž tachyon doletí do svého cíle dříve, než byl 
svým zdrojem vyzářen - poruší příčinnost (existuje sice interpretace, v níž porušení kauzality 
nenastává, avšak i zde jsou určité problémy [102]). V dalším nebudeme proto světočárám 
prostorového typu připisovat fyzikální význam. Zařadíme zde ale stručnou pasáž o tachyonech:

Tachyony - částice rychlejší než světlo? 
Ze speciální teorie relativity plyne, že žádné hmotné těleso či částice se nemůže pohybovat rychleji 
než světlo, přičemž rychlostí světla se pohybují pouze částice s nulovou klidovou hmotností. Někteří 
fyzikové se však s tímto omezením a asymetrií v oblasti rychlostí nechtěli smířit a vyslovili 
spekulativní hypotézu, že by mohly existovat exotické částice zvané tachyony (řec. tachyos = rychlý), 
které by se pohybovaly vyšší rychlostí než světlo [80],[102] *). 
*) Zastánci hypotézy tachyonů rozdělují částice na tři druhy: Částice s (reálnou) nenulovou klidovou hmotností, 
pohybující se podsvětelnou rychlostí, nazývají bradyony či tardyony. Částice s nulovou klidovou hmotností, 
pohybující se rychlostí světla, označují jako luxony. A částice, které by se pohybovaly nadsvětelnou rychlostí, se 
všeobecně nazývají tachyony. 
Ze základních vztahů (1.75) a (1.81) relativistické dynamiky mezi (setrvačnou) hmotností, rychlostí, 
hybností a energií, plynou některé neobvyklé "exotické" vlastnosti tachyonů. Ze vztahu m = mo/√(1 - 
v2/c2) při v>c vychází imaginární hmotnost tachyonu; totéž platí pro jeho energii E. Pokud 
tachyon urychlujeme, snižuje se jeho energie; tachyon s nulovou energií by se pohyboval 
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nekonečně rychle. Z hlediska kvantové fyziky by se naráželo na problém, že při vzniku virtuálních 
párů tachyonů by se tyto od sebe vzdálily velmi rychle na větší vzdálenost než je Comptonova a 
nemohly by zpětně anihilovat - vakuum by se tím stalo zcela nestabilní. Pokud by byl tachyon 
elektricky nabitý, při svém pohybu vakuem nadsvětelnou rychlostí by snad vyzařoval 
Čerenkovovo elektromagnetické záření *) - to by snižovalo jeho energii a tedy zvyšovalo jeho 
rychlost, elektricky nabité tachyony by samovolně vyzářily veškerou svoji energii. I u elektricky 
nenabitého tachyonu lze podle obecné teorie relativity očekávat, že při svém pohybu vakuem 
rychlostí větší než c by měl tachyon vyzařovat gravitační Čerenkovovo záření (vytvářející kužel 
táhnoucí se za ním), které by odnášelo energii tachyonu, který by se tím urychloval na stále vyšší 
rychlost. 
*) Čerenkovovo záření je elektromagnetické záření vznikající tehdy, když se elektricky nabitá částice pohybuje v 
optickém prostředí rychlostí převyšující rychlost světla v tomto prostředí (která je menší než c). Toto záření je 
jakousi "rázovou vlnou" podobnou akustickému třesku v atmosféře u letadla pohybujícího se nadzvukovou 
rychlostí. Fyzikální mechanismus vzniku Čerenkovova záření je popsán v pasáži "Čerenkovovo záření" §1.6 
"Ionizující záření" knihy "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". "Klasické" Čerenkovovo záření vzniká 
interferencí depolarizačních elektromagnetických vln látkového prostředí z jednotlivých míst dráhy částice. V 
případě tachyonu ve vakuu však látkové prostředí chybí, snad by se zde mohla projevit elektrická polarizace 
vakua, jejíž "virtualitě" by částice "uletěla" a polarizace by se stala reálnou..?.. 
Jelikož podobně jako v elektrodynamice zrychleným pohybem elektrických nábojů vznikají elektromagnetické 
vlny, podle obecné teorie relativity vznikají zrychleným pohybem hmoty gravitační vlny šířící se rovněž rychlostí 
c, lze očekávat i gravitační analogii Čerenkovova záření (k tomuto je autor skeptický - jakým mechanismem by 
se parciální vlny budily..?..). 
Tyto "divoké" dynamické vlastnosti tachyonů, stejně jako shora zmíněné kinematické a kauzální 
patologie, jsou z fyzikálního hlediska jen těžko přijatelné. Proto je reálná existence tachyonů ve 
fyzice obecně odmítána. Žádné jevy svědčící pro účast tachyonů nebyly pozorovány, tyto částice 
nemají ani žádnou úlohu v logické stavbě teoretické fyziky. Tachyony se občas objevují jako 
některá řešení ve formalismu unitárních teorií pole, viz. §B.6 "Sjednocování fundamentálních 
interakcí. Supergravitace. Superstruny.". Zařazení tachyonů mezi další "exotické" a hypotetické 
částice do systematiky elementárních částic je zmíněno v §1.5 "Elementární částice" knihy 
"Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". 
_____________________________________________

Vzhledem k invariantnosti intervalu má klasifikace prostoročasových intervalů mezi událostmi a 
světočar částic na časové, izotropní (nulové) a prostorové, stejně jako rozdělení oblastí prostoročasu 
podle kauzální souvislosti na absolutně budoucí nebo minulé a absolutně vzdálené, absolutní 
význam, nezávislý na vztažné soustavě. I když konkrétní prostorové a časové relace mezi událostmi 
obecně závisejí na vztažné soustavě z níž jsou pozorovány, u příčinně souvisejících událostí mají 
pojmy "dříve" a "později" absolutní význam. Jen tak mohou mít smysl pojmy příčiny a následku. 
Teorie relativity tedy fyzikálně konkretizuje pojem příčinnosti na základě vlastností šíření 
interakcí. Souvislosti mezi příčinností a strukturou prostoročasu budou podrobněji rozvedeny v §3.2 
a 3.3.
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Obr.1.7. Vyjádření evoluce a pohybu těles ve čtyřrozměrném prostoročase. 

a) Těleso T v trojrozměrném prostoru a jeho projekce do roviny XY. 
b) Hyperrovina x° = const. = c.t ve čtyřrozměrném prostoročase představuje celý nekonečný trojrozměrný prostor v 

časovém okamžiku to. 
c) Těleso T opisuje ("vyřezává") při svém pohybu v prostoročase čtyřrozměrnou "světovou trubici".  

d) Světová trubice pulzujícího tělesa.

Dalšími geometrickými útvary v prostoročase jsou dvojrozměrné plochy a trojrozměrné 
hyperplochy ("nadplochy"). Hyperrovina x° = const., tj. t = const.= to v prostoročase je vlastně celý 
nekonečný trojrozměrný prostor v časovém okamžiku t = to. Máme-li nějaké (trojrozměrné) těleso T 
(obr.1.7a) v okamžiku to, bude v prostoročase vyjádřeno jako příslušný ohraničený útvar v 
hyperrovině x°= c.to= const. (obr.1.7b), jehož (dvojrozměrná) hranice představuje povrch tělesa T v 
čase t = to. Fyzikální soustava konečných rozměrů (např. vnitřek tělesa T) při svém pohybu a vývoji 
opisuje ("vyřezává") v prostoročase jakousi čtyřrozměrnou "trubici" zvanou prostoročasová neboli 
světová trubice, která vyjadřuje množinu všech bodů soustavy (tělesa) ve všech časech t (obr.1.7c). 
Trojrozměrný "plášť" této trubice představuje povrch tělesa ve všech časech - evoluci tvaru tělesa. 
Např. povrch kulového tělesa o konstantním poloměru R se středem v počátku souřadnic (tj. kulová 
plocha x2+y2+z2 = R2= const.) ve všech časech t bude v prostoročase tvořit válcovou hyperplochu s 
osou x°. 

Důležitým speciálním případem 4-rozměrné prostoročasové (světové) trubice je právě světelný 
kužel. Jeho trojrozměrný plášť daný rovnicí x2+y2+z2-c2t2 = 0 (světelný "hyperkužel") představuje 
povrch obyčejné koule (vlnoplochu světelného signálu) se středem v počátku, jejíž poloměr se 
nejprve zmenšuje rychlostí světla z nekonečna až k nule, a potom zase roste rychlostí c do 
nekonečna. Podobně jako světočáry, i hyperplochy v prostoročase se klasifikují na prostorové, 
izotropní (světelné) a časové podle toho, zda čtverec intervalu mezi jejich světobody je vždy kladný, 
může být nulový nebo záporný. Např. hyperrovina t=const. je prostorového typu, plášť světelného 
kuželu je izotropní hyperplochou.

Čtyřrozměrné vektory a tenzory 
Prostoročasové souřadnice a komponenty veličin v prostoročase budeme označovat latinskými 
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indexy i,j,k,..,m,n,..., které nabývají hodnoty 0,1,2,3; např. xi ş (x°,x1,x2,x3). Čistě prostorové 
souřadnice a komponenty budeme opatřovat řeckými indexy α,β,....,µ,ν,..., probíhajícími hodnoty 
1,2,3; např. xαş (x1,x2,x3). Při zápise algebraických operací s těmito indexovanými veličinami je 
velmi výhodné používat tzv. Einsteinova sumačního pravidla, podle něhož přes každý index, 
vyskytující se v součinu dvakrát, se provádí sčítání, přičemž sumační symbol Σ se vynechává. 
Například i=0Σ3AiAi = A°Ao+A1A1+A2A2+A3A3 ş AiAi; zjednodušení zápisu je evidentní. 

Výraz pro prostoročasový interval (1.83) STR je speciálním případem obecné kvadratické formy

ds2   =   gik dxi dxk   =   ηik dxi dxk   , (1.84)

v níž metrický tenzor gik (viz §2.1) má speciální tvar

gik   =   ηik ş  

/ -1 0 0 0 \

  ;      
| 0 1 0 0 |

| 0 0 1 0 |

\ 0 0 0 1 /

ηik se někdy nazývá Minkowského metrický tenzor. 

Přechod od inerciální soustavy S se souřadnicemi xi ş (x°,x1,x2,x3) k soustavě S' se souřadnicemi x'i ş 
(x'°,x'1,x'2,x'3) musí být lineární transformací prostoročasových souřadnic

x'i   =   k=0Σ3ai
k xk + bi   =   ai

k xk + bi ,   i=0,1,2,3 (1.86)

(ai
k a bi jsou konstanty nezávislé na x), protože podle principu relativity částice, pohybující se 

rovnoměrně přímočaře v inerciální soustavě S, se musí rovnoměrně přímočaře pohybovat i z hlediska 
každé jiné inerciální soustavy S'. Aby byl splněn princip stálé rychlosti světla, musí tato transformace 
dále vyhovovat podmínce

s2   =   ηik xi xk   =   ηik x'i x'k   =   s'2 (1.87)

invariantnosti intervalu. Transformace xi→x'i (1.86) vyhovující podmínce (1.87) jsou 
čtyřrozměrným vyjádřením obecných Lorentzových transformací mezi inerciálními soustavami S a 
S'. Jestliže souřadnice a čas měříme takovým způsobem, že při t=t'=0 počátky kartézských souřadnic 
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v obou soustavách S a S' splývají, jsou bi = 0 - jedná se o tzv. homogenní Lorentzovy transformace

    x'i   =   ai
k xk   . (1.86')

Na obr.1.5c jsme si ukázali, že Lorentzova transformace geometricky znamená přechod mezi 
kosoúhlými prostoročasovými souřadnicemi.

Transformační vztah (1.86) obsahuje celkem 4×4=16 zdánlivě nezávislých koeficientů ai
k. 

Dosazením z transformačního vztahu (1.86') do (1.87) však dostaneme podmínku ηik = ηlm al
i am

k, 
která tyto koeficienty svazuje 10-ti rovnicemi (vzhledem k symettrii v indexech i,k). Zůstává proto 
pouze 6 nezávislých transformačních koeficientů v (1.86')- odpovídají třem parametrům udávajícím 
směr os x',y',z' a třem komponentám vektoru rychlosti pohybu soustavy S' vůči S. Množina všech 
homogenních Lorentzových transformací (1.86') tvoří grupu - spojitou 6-parametrovou Lorentzovu 
grupu (Ą6).

Rovněž množina všech nehomogenních Lorentzových transformací (1.86), které z homogenních 
transformací vznikají přidáním čtyř transformací posunu počátku prostoročasových souřadnic x'i→x'i 

+ bi, tvoří 6+4=10-parametrovou grupu - tzv. Poincarého grupu.

V případě speciální Lorentzovy transformace vztah (1.86') přejde v (1.69), takže koeficienty ai
k mají 

hodnoty

    (1.86'')

Hlavním úkolem speciální teorie relativity je formulace fyzikálních zákonů nezávisle na inerciální 
vztažné soustavě. Ve čtyřrozměrném prostoročase tyto fyzikální zákony přecházejí v geometrické 
vztahy mezi objekty v prostoročase, které jsou nezávislé na volbě prostoročasových souřadnic. 
Podobně jako v trojrozměrném prostoru klasické fyziky vektorový zápis fyzikálních zákonů zaručuje 
jejich platnost nezávisle na použitých prostorových souřadnicích (neměnnost např. při posunech 
nebo pootočeních souřadnicových os), splnění principu relativity ve STR lze nejlépe vyjádřit tím, že 
fyzikální zákony budou formulovány jako vektorové a tenzorové rovnice ve čtyřrozměrném 
prostoročase. Taková vektorová nebo tenzorová rovnice platná v jedné souřadnicové soustavě, 
automaticky platí i v každé jiné soustavě souřadnic. Navíc zákony mechaniky a elektrodynamiky 
nabývají zvláště jednoduchý a názorný charakter, jsou-li vyjádřeny pomocí vztahů mezi vektory a 
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tenzory ve čtyřrozměrném prostoročase.

Souřadnice (ct,x,y,z) = (x°,x1,x2,x3) ş xi dané události lze považovat za komponenty čtyřrozměrného 
"polohového vektoru" příslušného světobodu v prostoročase. Čtverec "délky" tohoto polohového 4-
vektoru lze pak definovat jako interval mezi počátkem (0,0,0,0) a daným světobodem (x°,x1,x2,x3): 
(xi)2 = -(x°)2 +(x1)2+(x2)2 +(x3)2 = ηik xi xk ; je to veličina invariantní vzhledem k Lorentzovým 
transformacím. V kontextu s obecnou definicí vektorů v n-rozměrném prostoru se pod 
čtyřrozměrným vektorem (4-vektorem) Ai rozumí soubor čtyř veličin A°,A1,A2,A3, které se při 
transformacích (1.69') prostoročasových souřadnic transformují stejně jako souřadnice xi :

    A'i   =   ai
k Ak   =   (∂x'i/∂xk) . Ak   . (1.88)

Kromě uvedených komponent 4-vektorů Ai s indexy nahoře, zvaných kontravariantní, se zavádějí 
též tzv. kovariantní složky Ai s indexy dole pomocí vztahu

    Ai   ş   ηik Ak ,   tj.   Ao = -A° , A1 = A1 , A2 = A2 , A3 = A3   . (1.89)

 Lze snadno ukázat, že transformační vlastnosti kovariantních složek jsou

    A'i   =   (∂xk/∂x'i) . Ak   , (1.88')

tj. kovariantní a kontravariantní složky se transformují navzájem "kontragredientně".

Pod skalárním součinem dvou 4-vektorů A a B se rozumí algebraický výraz AiBi = A°Bo + A1B1 + 
A2B2 + A3B3 = ηikAiBk = -A°B°+A1B1+A2B2+A3B3 = AiBi; jedná se o skalár invariantní vzhledem k 
transformacím souřadnic. Čtverec velikosti daného 4-vektoru A se definuje jako jeho skalární součin 
samého se sebou: (A)2 ş AiAi = -(A°)2+(A1)2 +(A2)2+ (A3)2. Podle znaménka čtverce 4-vektoru se 
prostoročasové čtyřvektory rozdělují na tři skupiny : AiAi < 0 - vektor časového typu; AiAi = 0 - 
nulový neboli izotropní vektor; AiAi > 0 - vektor prostorového typu. Tři prostorové složky A1,A2,A3 
4-vektoru Ai tvoří trojrozměrný vektor A (vzhledem k transformacím čistě prostorových souřadnic), 
takže soubor komponent 4-vektoru lze symbolicky zapsat jako Ai ş (A°,A). Takové rozložení 4-
vektoru na prostorovou a časovou část lze provést v každé inerciální soustavě, mění se však 
samozřejmě při Lorentzových transformacích. Čtverec 4-vektoru Ai potom je AiAi = -(A°)2+ A2. Pro 
vektor Ai časového typu lze vždy nalézt takovou soustavu S', v níž prostorový vektor A'=0 (je to 
soustava S', jejíž časová osa má směr 4-vektoru Ai); podobně pro každý vektor Bi prostorového typu 
lze najít soustavu S', v níž je jeho časová komponenta B'°= 0.
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V prostoročase se dále pomocí svých transformačních vlastností zavádějí složitější veličiny - 
tenzory. Kontravariantním 4-tenzorem r-tého řádu se rozumí souhrn 4r veličin Ti1,i2,...,ir, které se při 
transformaci souřadnicové soustavy xi→x'i = ai

kxk transformují jako součin r-souřadnic xi :

T'i1,i2,...,ir   =   ai1
k1

. ai2
k2

 ... air
kr . T

k1,k2,...,kr  .      

Analogicky kovariantní a smíšené tenzory - viz obecnou definici v §3.1. Skalár je tenzorem 0.řádu, 
vektor tenzorem 1.řádu.

Souvislost mezi kovariantními a kontravariantními složkami tenzorů, tj. "zvedání" a "spouštění" 
indexů, se uskutečňuje přes metrický tenzor, ve STR tedy přes Minkowského tenzor ηik. Např. Tik 
=ηimTm

k = ηil.ηkm.Tlm. Při použité Minkowskiho metrice platí jednoduché pravidlo: při zvedání a 
spouštění prostorových indexů (1,2,3) se hodnoty komponent nemění, při zvedání a spouštění 
časového indexu (o) se mění znaménko této složky.

Aritmetické operace mezi tenzory (složkami tenzorů) se řídí jednoduchými a přirozenými pravidly 
tenzorové algebry [214],[163],[33]. Pomocí tenzorového součinu vznikají tenzory vyšších řádů, 
např. součinem tenzoru 2.řádu Aij a 1.řádu Bk (tj. čtyřvektoru) vzniká tenzor 3.řádu Tijk = Aij.Bk ; 
analogicky pro smíšené tenzory. Naopak, pomocí operace "zúžení", spočívající v sumaci přes dvojici 
indexů v daném tenzoru, vznikají tenzory nižších řádů. Např. z tenzoru čtvrtého řádu Aiklm zúžením 
vznikne tenzor druhého řádu Aik = Aikl

l; zúžením tenzoru 2.řádu Aik dostaneme skalár A = Ai
i = A°o

+A1
1+A2

2+A3
3 , který se nazývá stopou tenzoru Aik.

Mezi tenzory 2.řádu zaujímají zvláštní postavení Minkowskiho tenzor ηik a ηik, a rovněž tzv. 
Kroneckerův delta-symbol δi

k : δi
k=1 pro i=k, δi

k=0 pro iąk - jeho stopa δi
i= 4; komponenty těchto 

tenzorů jsou stejné ve všech souřadnicových soustavách STR. Takové tenzory se nazývají izotropní. 
Platí ηim.ηmk = δi

k a pro každý vektor Ai je δk
iAi= Ak; tenzor δk

i má tedy charakter jednotkového 4-
tenzoru 2.řádu. V tenzorovém počtu se rovněž často používá jednotkový izotropní tenzor 4.řádu - 
Levi-Civitův tenzor eiklm antisymetrický ve všech indexech, jehož složka e0123 = +1 a ostatní 
nenulové složky (tj. ty, u nichž jsou všechny čtyři indexy různé) jsou rovny +1 nebo -1 podle toho, 
zda daná posloupnost indexů i,k,l,m je z posloupnosti 0,1,2,3 utvořena sudým nebo lichým počtem 
permutací.

Máme-li skalární, vektorové nebo tenzorové veličiny definovány nejen v jednom bodě, ale v každém 
bodě dané oblasti prostoru (zde prostoročasu), mluvíme o skalárních, vektorových a tenzorových 
polích. Pravidla a operace vektorové analýzy, tak užitečné ve fyzice pole a kontinua, je přirozené 
přenést a zobecnit na čtyřrozměrný prostoročas.
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4-gradient skalárního pole ϕ = ϕ(xi) se definuje jako čtyřvektor, jehož kovariantní složky jsou

    (1.90)

Čtřdivergencí vektorového pole Ai = Ai(xk) se rozumí skalární pole

    Ai
,i   ş   ∂Ai/∂xi   =   ∂A°/∂t + div A   ; (1.91)

analogicky 4-divergencí tenzorového pole Tik je čtyřvektor (vektorové pole) Ti = Tik
,k ş ∂Tik/∂xk. 

Diferenciální operátor ∂/∂xi je výhodné označovat prostě indexem s čárkou " ,i ", což podstatně 
zjednodušuje zápis takových vztahů. Operátor ∂/∂xi je zobecněním Hamiltonova operátoru Ń = i. ∂/
∂x + j.∂/∂y +k.∂/∂z . Prostoročasovým zobecněním Laplaceova diferenciálního operátoru ∆ = ∂2/∂x2 
+ ∂2/∂y2 + ∂2/∂z2 je d'Alembertův operátor

    (1.92)

Tedy žϕ = ϕ ,i
,i = ∂2ϕ/∂x2 + ∂2ϕ/∂y2 + ∂2ϕ/∂z2 - (1/c2) ∂2ϕ/∂t2. 

Gaussova věta vektorové analýzy v trojrozměrném Eukleidovském prostoru

    (1.93)

podle níž integrál divergence vektoru A přes nějaký objem V je roven toku tohoto vektoru přes 
uzavřenou plochu S = ∂V ohraničující tento objem, se ve čtyřrozměrném prostoročase zobecňuje na 
tvar

    (1.93')

kde dΩ = dx0dx1dx2dx3 = c.t.dV je element 4-objemu v prostoročase a dSi jsou složky 4-vektoru 
elementu hyperplochy S = ∂Ω ohraničující 4-objem Ω, přes který se integruje na levé straně; dS° 
=dx1dx2dx3 = dV, dS1 = dx0dx2dx3 = c.dt.dy.dz, podobně dS2 a dS3.
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Vztah mezi křivkovým integrálem vektoru přes uzavřenou křivku C a plošným integrálem přes 
plochu S, ohraničenou křivkou C, je v trojrozměrné vektorové analýze dán Stokesovou větou

    (1.94)

Integrál podél uzavřené čtyřrozměrné křivky C se převádí na integrál přes hyperplochu S 
ohraničenou touto křivkou C obecně tak, že dxi se nahradí dSik ∂/∂xi. Přímé zobecnění Stokesovy 
věty pro křivkový integrál 4-vektoru Ai pak zní :

   (1.94')

kde komponenty antisymetrického tenzoru plochy dSik = dxidx'k - dxkdx'i udávají projekce plošného 
elementu (braného jako rovnoběžník se stranami dxi a dx'i) do souřadnicových rovin). Analogicky 
pro tenzory vyšších řádů.

Čtyřrozměrná mechanika

Pohyb hmotné částice je v klasické mechanice popsán trajektorií v trojrozměrném Eukleidově 
prostoru

r   =   r(t)   ,   tj.   xα   =   xα(t)   ,   α = 1,2,3   .    

Ve čtyřrozměrném prostoročase je pohyb částice reprezentován její světočárou, kterou lze popsat 
parametrickou rovnicí

    xi   =   xi ( λ )   , (1.95)

kde λ je vhodný parametr. Jako parametr λ lze použít buď souřadnicový čas t, lépe však invariantní 
veličiny - vlastní čas τ nebo přímo "délku" světočáry danou prostoročasovým intervalem s.

Vektory rychlosti v = dx/dt a zrychlení a = dv/dt = d2x/dt2 hrají důležitou úlohu v klasické 
mechanice, takže je užitečné zavést jejich čtyřrozměrné analogie. Přímým zobecněním vzniklá 
veličina dxi/dt se nehodí, protože to není čtyřvektor (dt není invariant). Invariantni mírou času je 
vlastní čas τ, takže jako čtyřrychlost je přirozené definovat 4-vektor se složkami *)
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    ui   =def   dxi/dτ   =   c . dx i/ds   . (1.96)

Vzhledem ke vztahu (1.72) mezi dτ a dt lze složky čtyřrychlosti vyjádřit pomocí obyčejné rychlosti v 
ve tvaru

    (1.96')

při malých rychlostech v«c prostorová část 4-rychlosti přechází v obyčejnou rychlost v. Ze vztahu 
dxidxi = c2dτ2 snadno plyne

    u i . u i   =   c2   . (1.97)

Z geometrického hlediska je čtyřvektor c.ui jednotkový tečný vektor ke světočáře dané částice. 
*) Často se 4-rychlost definuje jako ui = dxi/ds = c-1dxi/dτ ; takto definovaná čtyřrychlost je bezrozměrnou veličinou.

4-zrychlení částice se definuje jako 

    ai   =def   dui/dτ   =   d2xi/dτ2   =   c2 d2xi/ds2   , (1.98)

Z derivace vztahu (1.97) podle τ pak plyne

    a i . u i   =   0   . (1.99)

tj. čtyřvektory rychlosti a zrychlení v prostoročase jsou vzájemně kolmé. Pohyb volné částice, který 
probíhá rovnoměrně přímočaře (v=const., a = 0), je ve čtyřrozměrném tvaru vyjádřen rovnicí

    a i   ş   d2xi/dτ2   =   0 (1.100)

popisující přímkovou světočáru.

Čtyřrozměrným zobecněním hybnosti p = mo.v klasické mechaniky je 4-vektor

    p i   =def   mo . u i (1.101)

zvaný čtyřhybnost. Dosazením složek u i z (1.96') dostáváme
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Srovnáním se vztahy (1.75) a (1.80) pro hybnost a energii ve STR je vidět, že prostorová část 4-
hybnosti je rovna relativistické hybnosti p = m.v = mo.v/√(1-v2/c2) a časová komponenta je p° = E/c. 
Složky 4-hybnosti lze proto zapsat jako

    p i   =   ( E/c , p )   . (1.101')

Z prostoročasového hlediska jsou tedy energie E a hybnost p částice složkami jediného čtyřvektoru - 
4-hybnosti, kterou lze proto označit za jakýsi "vektor energie-hybnosti" jednoznačně charakterizující 
pohybový stav částice. Čtverec 4-hybnosti pipi = (moui).(moui) = mo.c2 je podle (1.101) roven pipi = 
E2/c2 - p.c2, což vede ke vztahu (1.81).  

4-vektor síly neboli čtyřsíla se definuje jako časová změna 4-hybnosti částice 

    f i   =def   dpi/dτ   =   mo dui/dτ   . (1.102)

S obyčejným trojrozměrným vektorem síly F = dp/dt souvisejí komponenty 4-síly vztahem

    (1.102')

Mezi 4-sílou a 4-hybností platí vztah f i.ui = 0, tj. 4-síla je v prostoročase "kolmá" k 4-rychlosti.

Newtonova pohybová rovnice dp/dt = F má ve čtyřrozměrném zobecnění tvar

    dpi/dτ   =   f i   ; (1.103)

prostorová část této rovnice popisuje změnu hybnosti, časová komponenta změnu energie částice pod 
vlivem působící síly.

V teoretické fyzice se pohybové zákony často odvozují pomocí variačního principu nejmenší 
akce [165]. Volná (relativistická) částice o klidové hmotnosti mo, pohybující se v prostoročase od 
bodu A bo bodu B, se popisuje integrálem akce 

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-6.htm (31 of 38) [15.10.2008 12:14:32]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

            

kde s je prostoročasový interval a τ vlastní čas částice. Tato akce S je úměrná délce světočáry částice, 
tj. relativistickému intervalu s. Variační princip nejmenší akce δS = 0 pak vede k Lagrangeovým 
rovnicím, z nichž plynou pohybové rovnice relativistické mechaniky (1.100).

Tenzor energie-hybnosti

Veličiny energie a hybnost se užívají buď jako charakteristiky jednotlivých diskrétních částic a těles, 
nebo jako úhrnné veličiny charakterizující danou soustavu jako celek. Máme-li však částice ve 
vyšetřovaném systému rozloženy dostatečně hustě tak, že je můžeme považovat za kontinuum, nebo 
se jedná dokonce o pole (v §1.5 jsme si ukázali, že pole je určitou "rozprostřenou" formou hmoty), je 
třeba vyšetřovat hustotu, s jakou jsou základní fyzikální charakteristiky jako je hmotnost, energie, 
hybnost, moment hybnosti, elektrický náboj a pod., v prostoru rozloženy. Kromě toho je užitečné 
popsat, jak tyto veličiny v systému proudí z jednoho místa na druhé.

Označíme-li hustoru energie e = dE/dt, je lokální zákon zachování energie vyjádřen rovnicí 
kontinuity

    ∂e / ∂t  +  div (v.e )   =   0   . (1.104)

Díky univerzálnímu vztahu (1.81) mezi energií, hmotností a hybností je hustota rozložení hybnosti 
P = dp/dV dána hustotou proudu energie v.e : P = v.e/c (=v.ρ pro nekoherentní prach). Lokální 
zákon zachování hybnosti může být napsán ve tvaru

    div (v. Pα)  +  ∂Pα/∂t   =   0   ,   (α = 1,2,3) (1.105)

(zachovává se každá komponenta Pα hybnosti).

Víme, že energie a hybnost jsou v prostoročase složkami 4-vektoru energie-hybnosti (4-hybnosti). 
Stejně tak rovnice (1.104) a (1.105) zachování energie a hybnosti lze sloučit do jedné tenzorové 
rovnice

    ∂ Tik/∂xk   ş   T ik
,k   =   0   , (1.106)

kde
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Tik   = e .

/ 1 vx/c vy/c vz/c \

(1.107')
| vx/c vxvx/c2 vyvx/c2 vzvx/c2 |

| vy/c vxvy/c2 vyvy/c2 vzvy/c2 |

\ vz/c vxvz/c2 vyvz/c2 vzvz/c2 /

je tenzor energie-hybnosti.

Tenzor energie-hybnosti, který úplně popisuje rozložení a pohyb energie a hybnosti v dané fyzikální 
soustavě, má obecně strukturu :

Tik   =  

/
hustota energie hustota proudu energie,  

tj. (hustota hybnosti)/c
\

(1.107)
| |

| hustota proudu energie,  
tj. (hustota hybnosti)/c

hustota proudu hybnosti,  
tj. tlaky a napětí 
(tenzor napětí)

|

\ /

Fyzikální význam jednotlivých komponent tenzoru energie-hybnosti Tik je tedy následující:

�●     T°° - hustota energie (~hmotnosti)
�●     T α° - α-složka proudu energie = α-složka hustoty hybnosti
�●     T αβ - α-složka hustoty β-složky hybnosti, tj. α-složka síly působící na daný objemový element 

přes jednotkovou plošku s normálovým vektorem eβ.

 Rozepsáním tenzorového zákona zachování (1.106) ve složkách a oddělením prostorových a 
časových derivací dostaneme rovnice

(1/c) (∂T°°/∂t) + ∂T°α/∂xα = 0   ,   (1/c) (∂Tα°/∂t) + ∂Tαβ/∂xβ = 0   .

Jejich integrací přes nějakou (libovolnou) prostorovou oblast V:

(1/c) ∂/∂t VňT°° dV+ Vň(∂T°α/∂xα) dV = 0  ,   (1/c) ∂/∂t VňTα° dV+ Vň(∂Tαβ/∂xβ) dV = 0

a po úpravě pomocí Gaussovy věty (trojrozměrné) vznikají dvě rovnice
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(1.106'')

kde integrály na pravé straně se berou přes uzavřenou plochu S = ∂V obklopující objem V. Podle 
první z těchto rovnic je rychlost změny energie obsažené v objemu V rovna toku energie přes 
uzavřenou plochu S ohraničující tento objem. Podobně druhá rovnice říká, že změna hybnosti 
obsažené v objemu V za jednotku času je rovna proudu hybnosti přes ohraničující plochu S. Rovnice 
(1.106'') vyjadřují zákon zachování energie a hybnosti v integrálním tvaru. Obecně, celková 
čtyřhybnost pi je pomocí tenzoru energie-hybnosti vyjádřena integrálem

p i   =   (1/c) ň T ik dSk     

přes hyperplochu zahrnující celý trojrozměrný prostor. Rovnice (1.106) je pak ekvivalentní tvrzení, 
že tato 4-hybnost se zachovává.

Obyčejný (trojrozměrný) vektor momentu hybnosti J klasické mechaniky, definovaný jako J = r × p 
(vektorový součin), se ve STR nahrazuje obecnějším 4-tenzorem momentu hybnosti

J ik   =   xi pk  -  xk pi   .    

Je to antisymetrický tenzor, jehož prostorové složky jsou rovny složkám trojrozměrného vektoru J. 
Pro kontinuum je Jik = ň(xidpk -xkdpi) = (1/c) ň(xiTkm - xkTim)dSm. Aby platil zákon zachování 
momentu hybnosti Jik

,k = 0, musí být (xiTkm - xkTim),m = 0; kromě zákona (1,106) je k tomu zapotřebí, 
aby tenzor energie-hybnosti byl symetrický (Tik = Tki).

Nejjednodušším typem kontinua je soubor vzájemně neinteragujících částic označovaný jako 
nekoherentní prach. Hustota čtyřhybnosti částic v takové soustavě pak je ρ.ui, takže T°α = ρ.c2uα 
(α = 1,2,3). Hustota energie je T°°=ρ.c2 a hustota proudu hybnosti Tαβ = ρ.c.dxα/dτdxβ/dτ . Tenzor 
energie-hybnosti nekoherentního prachu tedy je 

T ik   =   ρ . u i  u k   .

Použijeme-li při sledování ideální kapaliny vztažnou soustavu v níž uvažovaný objemový element 
je v klidu, bude platit Pascalův zákon podle něhož tlak p je stejný ve všech směrech. V takové 
vztažné soustavě tenzor napětí bude roven σ αβ = p.δ αβ =Tαβ ; hustota hybnosti je zde rovna nule, 
takže T°α = 0, a hustota energie T°°= e = ρ.c2.

Tenzor energie-hybnosti ideální kapaliny v klidové vztažné soustavě tedy je
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T ik   = 

/ e 0 0 0 \

.   
| 0 p 0 0 |

| 0 0 p 0 |

\ 0 0 0 p /

Po transformaci do obecné vztažné soustavy, v níž daný objemový element se pohybuje čtyřrychlostí 
ui, bude tenzor energie-hybnosti ideální kapaliny dán vztahem

    Tik  =  (p + e) ui uk + p.ηik ,   resp.   Ti
k  =  (p + e) ui uk + p.δi

k   . (1.108)

Koncepci tenzoru energie-hybnosti je výhodné zachovat i v případě, kdy se nejedná o skutečné 
kontinuum. Sestává-li vyšetřovaná soustava z N "bodových" částic o hmotnostech ma (a=1,2,...,N), 
které se pohybují čtyřrychlostmi ui

a, pak tenzor energie-hybnosti může být definován jako

kde δ3(x) je trojrozměrná Diracova delta-funkce.

Čtyřrozměrná elektrodynamika

Maxwellovy rovnice elektrodynamiky, i když původně vznikly na základě klasických 
nerelativistických představ, jsou invariantní vzhledem k Lorentzově transformaci. Elektrodynamika 
je proto od základu relativistická - elektromagnetické jevy jsou vlastně jediným případem, kdy se 
s relativistickými efekty setkáváme v běžném životě (není ale snadné si toho všimnout!). 
Elektrodynamika tedy nepotřebuje žádnou relativistickou reformulaci, teorie relativity nevede k 
žádným novým a neočekávaným elektromagnetickým jevům. Aplikace zákonitostí speciálni teorie 
relativity však zavádí v elektrodynamice jasnější a jednotnější řád a ukazuje na hluboké vnitřní 
souvislosti jevů, které jsou z klasického hlediska chápány jako nezávislé empirické skutečnosti. 
Tato jednota elektromagnetických zákonitostí zvláště zřetelně vystupuje při čtyřrozměrné 
prostoročasové formulaci.

Základní veličinou elektrodynamiky je elektrický náboj, pro nějž platí zákon zachování (1.31). 
Elektrický náboj je definován jako invariantní skalární veličina, takže velikost náboje tělesa je 
stejná ve všech inerciálních vztažných soustavách: 

dq'  =  ρ'. dV  =  ρ dV   ş   ρ . dx1dx2dx3  =  dq   .    
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Jelikož objem se při přechodu k jiné inerciální soustavě transformuje podle vztahu dV' = √(1 - V2/c2) 
dV , je transformační zákon pro ρ stejný jako pro dx°: ρ' = ρ/√(1 - V2/c2). Hustota elektrického 
náboje se tedy transformuje jako časová složka nějakého čtyřvektoru. Složky vektoru proudové 
hustoty j = ρ.v, které jsou jα = ρ.vα = ρ .dxα/dt (α = 1,2,3), se vzhledem k chování ρ transformují 
jako dxα, tj. jako prostorové složky čtyřvektoru. Veličiny ρ a j je proto přirozené sjednotit do 
jednoho 4-vektoru ji ş (c.ρ, j), tzv. čtyřproudu, jehož komponenty jsou 

    j° = c.ρ ,   j1 = jx ,   j2 = jy ,   j3 = jz   . (1.109)

Protože složku j° = c.ρ můžeme vyjádřit pomocí x° = c.t jako j°= ρ.dx°/dt, lze komponenty 4-proudu 
definovat takto :

   j k   =   ρ . dxk / dt   . (1.109')

Rovnici kontinuity (1.31b) ∂ρ/∂t + div j = 0, vyjadřující zákon zachování elektrického náboje, lze 
potom zapsat ve čtyřrozměrném tvaru

  ∂ j k / ∂x k   =   0 ,   neboli   j k 
,k   =   0 (1.110)

(4-divergence čtyřproudu je rovna nule).

Podobně pro potenciál z rovnic (1.46a,b) plyne, že co do transformačních vlastností se veličina ϕ 
chová jako časová a veličiny Aα =(A) jako prostorové složky 4-vektoru, takže elektrický skalární 
potenciál ϕ a magnetický vektorový potenciál A lze sjednotit do jednoho 4-vektoru

  A k   ş   ( ϕ , A )   , (1.111)

který se nazývá čtyřpotenciál. Rovnice (1.46a) a (1.46b) lze potom sloučit do jedné prostoročasové 
rovnice 

  ž A k   ş   ∂2Ak/∂xm∂xm   =   -(4π/c) . j k   , (1.112)

přičemž Lorentzova kalibrační podmínka (1.45) ve čtyřrozměrném tvaru

  ∂Ak/∂xk   ş   A k 
,k   =   0 (1.113)
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značí, že 4-potenciál je volen tak, aby jeho čtyřdivergence byla rovna nule. Rozepsání vztahů E = -
gradϕ -(1/c)∂A/∂t , B = rot A mezi potenciály a intenzitami elektrického a magnetického pole 
ukazuje, že složky vektorů E a B lze interpretovat jako komponenty antisymetrického 4-tenzoru Fik

  F ik   =def   ∂Ak/∂xi  -  ∂Ai/∂xk   , (1.114)

který se nazývá tenzor elektromagnetického pole. Tento tenzor elektromagnetického pole, 
vyjádřený pomocí komponent vektorů E a B, má strukturu :

F ik   = 

/ 0 Ex Ey Ez \

. (1.114')
| -Ex 0 0 0 |

| -Ey Bz 0 -Bx |

\ -Ez -By Bx 0 /

je to určitý "konglomerát" složek elektrického a magnetického pole, který ve čtyřrozměrném 
prostoročase úplně popisuje elektromagnetické pole.

Lorentzovy pohybové rovnice (1.30 ) nabité hmotné částice v elektromagnetickém poli 

lze interpretovat jako prostorové složky čtyřrozměrné rovnice pohybu nabité částice 

  mo du i / dt   =   (q/c) Fik uk   ; (1.115)

časová komponenta této rovnice popisuje změny energie částice v důsledku práce vykonané 
elektromagnetickými silami.

První dvojici Maxwellových rovnic (1.40)-(1.41) lze zapsat jako jednu rovnici pro složky tenzoru 
elektromagnetického pole :

  (1.116)

Druhou dvojici Maxwellových rovnic (1.38)-(1.39) lze pak pomocí Fik sjednotit do jediné 

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace1-6.htm (37 of 38) [15.10.2008 12:14:32]



Ullmann V.: Gravitace a její místo ve fyzice

čtyřrozměrné rovnice

  (1.117)

popisující buzení elektromagnetického pole čtyřproudem ji.

Vztahy (1.52)-(1.56), vyjadřující hustotu a proud energie a hybnosti v elektromagnetickém poli, lze 
shrnout pomocí tenzoru energie-hybnosti elektromagnetického pole, který je roven

  Tik
elmag.   =   - 1/4π Fi

m Fkm  +  1/16π Flm Flm (1.118)

Po dosazení hodnot Fik z (1.114') je vidět, že T°°elmag. je rovna hustotě energie (1.52) a komponenty T
°α

elmag.. jsou rovny složkám Poyntingova vektoru (1.55). Prostorové složky

T αβ
elmag.   =   σαβ   =   1/4π [1/2(E2 + B2) δαβ - EαEβ - BαBβ]    

tvoří trojrozměrný tenzor zvaný Maxwellův tenzor napětí.

1.5. Elektromagnetické pole. 
Maxwellovy rovnice  

2. Obecná teorie relativity 
- fyzika gravitace

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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2.1. Zrychlení a gravitace z hlediska speciální teorie relativity

Speciální teorie relativity, i přes její obrovský přínos pro téměř všechny oblasti fundamentální 
fyziky, má dva zásadní nedostatky (které, jak uvidíme dále, spolu vzájemně souvisejí):

■     l. Popisuje fyzikální zákony pouze z hlediska inerciálních vztažných soustav 
■     2. Neumožňuje důsledný popis gravitace

V praxi jsme často nuceni sledovat fyzikální procesy z neinerciálních vztažných soustav. Ukazuje 
se, že pouze přirozeným formálním zobecněním lze v rámci speciální teorie relativity studovat 
fyzikální zákony i v neinerciálních soustavách, takže první nedostatek by nebyl tak závažný. 
Závažnější je druhý nedostatek: za přítomnosti gravitace neexistují inerciální vztažné soustavy a 
speciální teorie relativity je zde globálně nepoužitelná. Jak ale uvidíme dále, díky těsné souvislosti 
mezi gravitací a setrvačností si speciální teorie relativity v gravitačním poli zachovává lokální 
platnost; to umožňuje vybudování relativistické fyziky gravitace a prostoročasu - Einsteinovy 
obecné teorie relativity.

Všechna fyzikální měření a pozorování přírodních jevů vůbec jsou ve své podstatě vlastně založeny 
na stanovování prostorových a časových relací, tedy na zjišťování prostoročasových koincidencí 
mezi událostmi. Každé elementární události (bodu prostoročasu) je přiřazena čtveřice čísel - 
souřadnice daného bodu - přičemž toto přiřazení se požaduje vzájemně jednoznačné a spojité. 
Koincidence dvou prostoročasových události pak bude vyjádřena rovností jejich souřadnic. Splývají-
li takto dvě prostoročasové události v jedné souřadnicové soustavě, musejí být tyto události totožné i 
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v libovolné jiné souřadnicové soustavě. Soustava prostoročasových souřadnic je věcí volby a proto 
nemá žádný vztah k fyzikálnímu obsahu teorie. Můžeme tak vyslovit přirozený požadavek, aby 
fyzikální zákony platné v nějaké vztažné soustavě platily i v každé jiné vztažné soustavě: "všechny 
fyzikální zákony mají stejný tvar v libovolné vztažné soustavě". Toto je Einsteinův obecný princip 
relativity (zobecnění speciálního principu relativity), který vyjádřen matematicky zní: "všechny 
fyzikální zákony lze zapsat ve tvaru invariantním (kovariantním) vzhledem k transformacím 
prostoročasových souřadnic".

Speciální teorie relativity, která operuje většinou s inerciálnimi vztažnými soustavami, je schopna 
popisovat vlastnosti i nerovnoměrně se pohybujících objektů (relativistická dynamika). Vztažné 
soustavy spojené s nerovnoměrně (zrychleně) se pohybujícími tělesy nejsou inerciální, takže mezi 
nimi není přímo použitelná Lorentzova transformace. Avšak "ideální" (dostatečně pevné a odolné) 
hodiny, s nimiž pozorovatel v takové neinerciální soustavě měří čas, nemění svou strukturu a 
vlastnosti vlivem zrychlení, takže tyto hodiny půjdou stejně rychle jako inerciální hodiny pohybující 
se v daném okamžiku spolu s pozorovatelem. Podobně "ideální" (dostatečně tuhé) měřící tyče 
neinerciálního pozorovatele budou ukazovat stejné délky jako tyče pohybující se momentálně 
inerciálně spolu s ním. Tedy intervaly prostoru a času měřené v tomtéž místě různými pozorovateli 
závisí pouze na jejich (okamžitých) vzájemných rychlostech, nikoliv na jejich zrychlení. Z hlediska 
pozorovatele v inerciálni soustavě je možno neinerciální (zrychlenou) vztažnou soustavu považovat 
za spojitou posloupnost jednotlivých inerciálních soustav, takže vztah prostoročasových souřadnic 
bude dán Lorentzovými transformacemi s plynule proměnnými rychlostmi.

To, že zákony speciální teorie relativity platí i při obrovských zrychleních vyššich než asi 1030 cm/s2 
(tj. že prostoročasové relace, hmotnost, energie, hybnost atd., nezávisí na okamžitém zrychlení, ale 
pouze na okamžité rychlosti) se s vysokou přesností potvrzuje experimentálně při rozptylu částic o 
vysokých energiích [229].

Obecný princip relativity tedy tvrdí, že nejen systémy (pseudo)kartézských prostoročasových 
souřadnic spojené s inerciálními vztažnými soustavami, ale i libovolné jiné soustavy 
prostoročasových souřadnic, jsou pro formulaci fyzikálních zákonů zcela rovnocenné. Na první 
pohled se zdá, že obecný princip relativity odporuje zkušenosti, protože v neinerciálních vztažných 
soustavách se objevují "fiktivní" setrvačné síly ovlivňující pohyb těles a průběh fyzikálních dějů. 
Původ takových sil však lze v rámci STR snadno vysvětlit a vlastnosti těchto zdánlivých sil (jejich 
vliv na fyzikální jevy) mohou být vyjádřeny obecně invariantními rovnicemi.

V inerciální vztažné soustavě S~ v kartézských souřadnicích x~i má element prostoročasového 
intervalu tvar

ds2   =   ηik dx~i dx~k   .     

Přejdeme-li k libovolné soustavě prostoročasových souřadnic xi v obecně neinerciální vztažné 
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soustavě S pomocí transformace xi = xi(x~k), bude v těchto nových souřadnicích xi prostoročasový 
interval mít tvar

ds2   =   gik(x j) dxi dxk   , (2.1)

kde

gik(x j)   =   (∂x~l/∂xi).(∂x~m/∂xk) ηlm   . (2.1')

Jelikož vztažné soustavy S~ a S se vzhledem k sobě pohybují se zrychlením, transformace S→S~ 
nebude pevnou Lorentzovou transformací a veličiny ∂x~m/∂xk budou obecně funkcemi místa a času. 
Neinerciální vztažné systémy jsou z matematického hlediska vlastně soustavami křivočarých 
prostoročasových souřadnic. Místo konstant ηik se zde objevují nové veličiny gik(x j), jejichž 
funkční závislosti na souřadnicích x j charakterizují vztah soustavy S s novými souřadnicemi x j k 
původní inerciální soustavě S~ s kartézskými souřadnicemi x~j. Protože tyto veličiny gik udávají 
předpis jak pomocí rozdílů souřadnic měřit skutečné vzdálenosti v prostoročase, nazývají se v 
diferenciální geometrii metrický tenzor.

Rovnice pohybu volné testovací částice v inerciální soustavě S~ : d2x~i/ds2 = 0, vyjádřená v obecné 
vztažné soustavě S (tj. v křivočarých prostoročasových souřadnicích xi) má tvar

d2xi/dτ2 + (∂xi/∂x~m).(∂2x~m/∂xk∂xl).(dxk/dτ).(dxl/dτ)   =   0   .

Tato rovnice je invariantní vzhledem k libovolné transformaci souřadnic xi→x'i (při použití soustavy 
souřadnic x'i dostaneme rovnici stejného tvaru, v níž x jsou nahrazeny x'). Rovnice pohybu volné 
hmotné částice při použití obecných (křivočarých) prostoročasových souřadnic xi (v obecně 
neinerciální vztažné soustavě) má tedy tvar

(2.2a)

kde veličiny Γk
i
l lze vyjádřit pomocí metrického tenzoru:

(2.2b)

Tyto veličiny (popisující působení "zdánlivých" setrvačných sil na pohyb částice) obsahují složky 
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metrického tenzoru a jeho derivace; nazývají se Christoffelovy koeficienty afinní konexe (jejich 
význam bude ukázán v §2.4). Rovnice (2.2a) se nazývá rovnice geodetiky (zde se však 
samozřejmě jedná o přímku vyjádřenou jen v křivočarých souřadnicích).

Vidíme tedy, že pomocí veličin gik (tj. pomocí metriky) lze zachytit i zdánlivé síly působící na 
hmotná tělesa v neinerciálních vztažných soustavách S. Podobně všechny ostatní fyzikální zákony 
(např. zákony elektrodynamiky) lze vyjádřit v obecně invariantním tvaru platném v libovolné 
vztažné soustavě S - viz §2.4. V takto zapsaných rovnicích explicitně figurují též složky metrického 
tenzoru gik a jejich derivace podle souřadnic. Přítomnost složek gik ve fyzikálních zákonech 
vyjadřuje vliv zdánlivých setrvačných sil, např. jejich působení na pohyb těles nebo na 
elektromagnetické jevy. V rámci speciální teorie relativity lze tak vybudovat obecně invariantni 
teorii zdánlivých setrvačných sil a jejich vlivu na všechny obecné fyzikální zákony (kromě gravitace).

Obecný princip relativity vzatý izolovaně je však fyzikálně bezobsažný, protože každý fyzikální 
zákon lze formálně přepsat tak, aby vyhovoval obecnému principu relativity (měl stejnou formu ve 
všech vztažných soustavách) aniž se nějak rozšíří nebo prohloubí fyzikální význam tohoto zákona. 
Teprve spojení s principem ekvivalence, který fiktivní setrvačné síly v neinerciálních soustavách 
staví na roveň skutečně existujícím gravitačním silám, dává obecnému principu relativity hluboký 
fyzikální význam: vede od obecně invariantní teorie zdánlivých setrvačných sil k Einsteinově teorii 
gravitace.

Po vzniku speciální teorie relativity se stalo jasné, že každý fyzikální zákon který si chce činit nároky 
na obecnost a správnost, musí vyhovovat principům STR. Reformulaci základních zákonů klasické 
Newtonovy dynamiky provedl Einstein hned při sestavování své speciální teorie relativity; kromě 
takových jevů jako je dilatace času a kontrakce délek se objevily dalši zajímavé efekty - závislost 
hmotnosti na rychlosti, vztah ekvivalence hmotnosti a energie a další s tím související důsledky. 
Zákony elektrodynamiky žádnou reformulaci nepotřebovaly, Maxwellovy rovnice již ve svém 
klasickém tvaru jsou Lorentz-invariantní (na základě elektrodynamiky vlastně STR vznikla). 
Speciální teorie relativity však umožnila lépe pochopit hluboké souvislosti mezi jednotlivými zákony 
elektrodynamiky (viz §1.5 a 1.6).

Jiná je situace s Newtonovým gravitačním zákonem, který nejen že není relativisticky invariantní, 
ale je v přímém rozporu i s druhým základním principem STR - s principem existence konečné 
maximální možné rychlosti šíření interakcí. Newtonův gravitační zákon vyjádřený pomocí 
Poissonovy rovnice ∆ϕ = 4πGρ neobsahuje žádné časové derivace. Podle tohoto zákona tedy 
gravitační pole ϕ(x,y,z,t) v nějakém místě (x,y,z) v okamžiku t je dáno okamžitým rozložením 
hmoty ρ (x,y,z,t) v celém prostoru v tomtéž okamžiku t. Změna v distribuci hmoty v nějakém místě 
se projeví okamžitě na gravitačním poli v celém prostoru - rozruch v Newtonově gravitačním poli se 
šíří nekonečně rychle. Newtonův gravitační zákon je založen na představě okamžitého působení na 
dálku a nutně je tedy jen přibližným zákonem použitelným pouze při malých rychlostech a ne příliš 
velkých hmotnostech (aby gravitační pole bylo slabé).
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Snahy o relativistickou reformulaci Newtonovy teorie gravitace se datují od prvopočátků teorie 
relativity. Přirozeně se přitom vycházelo z Maxwellovy elektrodynamiky, která byla v té době (a je 
jím vlastně dodnes) vzorem konzistentní, dokonale propracované a ucelené relativisticky invariantní 
teorie pole, navíc dobře ověřené v praxi. V §1.4 jsme si ukázali těsnou analogii mezi Newtonovým 
gravitačním zákonem a Coulombovým zákonem elektrostatiky. Jelikož Maxwellova 
elektrodynamika je zobecněním Coulombovy elektrostatiky, lze očekávat, že podobné zobecnění 
Newtonova zákona povede ke správné relativistické teorii gravitace. Na tomto předpokladu jsou více 
či méně založeny všechny pokusy o zahrnutí gravitačních jevů do speciálni teorie relativity.

Přímočarý způsob relativistického přepisu Newtonova gravitačního zákoná je modifikace 
(zobecnění) Poissonovy rovnice (1.28'). Nejjednodušší verze se snaží zachovat skalární charakter 
Poissonovy rovnice: gravitační pole se popisuje prostoročasovým skalárním potenciálem ϕ(x), 
přičemž jeho zdrojem bude rovněž skalární veličina charakterizujicí rozložení klidové hmotnosti. 
Hustota rozložení klidové hmotnosti ρo(x) je ve speciální teorii relativity rovna ρo = Ti

i/c2 , takže 

gravitační pole bude ve skalární teorii gravitace buzeno podle rovnice G(ϕ, ϕ,k , ϕ,k,l) = K.Ti
i . Tvar 

funkce G se určí z požadavku Lorentz-invariantnosti, platnosti principu superpozice a platnosti 
Newtonova zákona pro statický případ. Gravitační zákon v této Nordströmově teorii gravitace 
[191] má tvar d'Alembertovy rovnice

o ϕ   =   - (4πG/c2) . Tj
j   ,    

(kde o ş ηik ∂2/∂xi∂xk je d'Alembertův diferenciální operátor), která je zobecněním Poissonovy 
rovnice (1.28'). Řešením této d'Alembertovy rovnice je tedy retardovaný potenciál 

      

vyjadřující (časovou proměnnou nikoli t, ale t-r'/c) konečnou rychlost šíření gravitačního pole, 
rovnou rychlosti světla, podobně jako v elektrodynamice - srovnejme se vztahem (1.47) v §1.5.

Nepoužitelnost Nordtrömovy skalární teorie gravitace pramení především z toho, že gravitační pole 
je v ní buzeno pouze klidovou hmotností ρo = Ti

i, což odporuje principu ekvivalence. Víme, že např. 
elektromagnetická energie obsažená v tělese přispívá k jeho tíhové hmotnosti (Eötvösův pokus - viz 
následující odstavec). Rovněž známé pozorování ohybu světelných paprsků v gravitačním poli 
ukazuje, že fotony s nulovou klidovou hmotností (mající pouze elektromagnetickou energii) mají 
nenulovou tíhovou hmotnost a vykazují gravitační interakci. Dále, pohybové rovnice ve skalární 
teorii vedou sice ke stáčení perihelia Merkura, avšak toto stáčení je asi šestkrát menší a hlavně 
opačného směru než se pozoruje [16].

http://astronuklfyzika.cz/Gravitace2-1.htm (5 of 10) [15.10.2008 12:14:35]



Ullmann V.: OBECNÁ TEORIE RELATIVTITY - fyzika gravitace

Další způsob zobecnění Newtonova gravitačního zákona pochází od Lorentze , který jej vypracoval 
dokonce ještě před vznikem speciální teorie relativity. Tato vektorová teorie gravitace je téměř 
přesnou kopií elektrodynamiky a označuje se někdy jako "Maxwellovská teorie gravitace". 
Gravitační pole je zde popsáno gravitačním čtyřpotenciálem ψi = (ϕ,ψ) obsahujícím běžný gravitační 
potenciál ϕ jako jednu ze složek, který je podobně jako v elektrodynamice svázán Lorentzovými 
kalibračními podmínkami ψk

,k = 0. Z tohoto čtyřpotenciálu se vytvoří antisymetrický tenzor intenzity 
gravitačniho pole Gik = ( ∂ψk/∂xi) - (∂ψi/∂xk). Jako zdroj tohoto gravitačního pole se bere 
nekoherentní hmotný prach, v němž hustota klidové hmotnosti je popsána skalárním polem ρo(xj) a 
distribuce pohybu polem čtyřrychlosti Vi(xj). Čtyřvektor (hustoty) proudu hmoty je potom ji(x) = ρo.
Vi = (ρ , ρ.v), kde ρ(x) = ρo/ √(1-v2/c2) je hustota hmoty, v(x) rychlost v daném místě x. Gravitační 
pole je ve vektorové teorii buzeno čtyřproudem hmoty ji podle rovnic

∂Gik/∂xk    =    (4πG/c) ji    .      

Z těchto rovnic stejně jako v elektrodynamice plynou d'Alembertovy vlnové rovnice žψi = (4πG/c) ji 
a tedy existence gravitačních vln šířících se rychlostí c. Pohybové rovnice testovací částice d2xi/dτ2 
= (G/c)Gik dxk/dτ ukazují, že všechna hmotna tělesa se v daném gravitačním poli pohybují se stejným 

zrychlením.

Nastíněná vektorová teorie gravitačního pole má dvě zásadní nevýhody. První spočívá v tom, že jako 
zdroj gravitačního pole lze použit pouze nekoherentní hmotný prach, popř. bodové hmotné zdroje; 
pro jiné modely zdrojů (např. pole) nelze dobře a jednoznačně definovat čtyřvektor proudu hmoty ji. 
Ještě závažnější je druhý nedostatek: zformulují-li se zákony zachování energie a hybnosti pro 
soustavu složenou z hmotného prachu a jím buzeného (podle výše uvedených rovnic) gravitačního 
pole, vychází hustota energie gravitačního pole záporná; totéž platí i o energii přenášené 
gravitačními vlnami. I když odhlédneme od logických potíží a nesrovnalostí vznikajících již na 
klasické úrovni, je tento výsledek nepřípustný z hlediska relativistické kvantové teorie pole, která 
vyžaduje pozitivní definitnost energie tenzorových polí popisujících částice s celočíselnými spiny .

Společnou příčinou neúspěšnosti skalární a vektorové teorie gravitace bylo hlavně to, že jako 
zdroj se brala jen část tenzoru energie-hybnosti budící hmoty. Vezmeme-li jako zdroj gravitačního 
pole celý tenzor energie-hybnosti Tik a dáme jej na pravou stranu zobecněné Poissonovy rovnice 
(1.28''), mělo by být i buzené gravitační pole popsáno symetrickým tenzorem ψik. V takové 
tenzorové teorii gravitace (stále v rámci STR) bude gravitační pole buzeno podle invariantní 
soustavy tenzorových rovnic

ψik,l
,l   ş   žψi   =   (4πG/c) Tik

(m)   , (2.3a)
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kde Tik
(m) je tenzor energie-hybnosti všech těles, látek a polí s výjimkou samotného pole 

gravitačního. Podobně jako v elektrodynamice se zavádějí dodatečné podmínky ψik
,k = 0 

analogické Lorentzově podmínce. Rovnice pohybu testovací částice jsou

d2xi/dτ2   =   (G/c2) [2.d/dτ(ψikdxk/dτ) - (dxk/dτ).(dxl/dτ).(∂ψkl/∂xi)]   . (2.3b)

Ani speciálně relativistická tenzorová teorie gravitace ještě není dokonalá a správná: plyne z ní 
diferenciální zákon zachování Tik

(m),k= 0, který nebere v úvahu gravitační pole a mohl by platit jen 

tehdy, kdyby nebylo žádné gravitační působení. Ve skutečnosti ale musí platit zákon zachování (Tik

(m) + Tik
(g)),k = 0 pro celkový (úhrnný) tenzor energie-hybnosti, který zahrnuje též energii a hybnost 

gravitačního pole. Tedy zdroj na pravé straně rovnice (2.3b) by měl být celkovým tenzorem 
energie-hybnosti včetně gravitačního pole. Gupta [111] ukázal, že tato cesta již může vést k 
uspokojivé relativistické teorii gravitace. Protože přesný výraz pro tenzor energie-hybnosti 
gravitačního pole by bylo možno určit jen na základě přesných rovnic pole, které v rámci dané 
teorie nejsou známy, je třeba užít metody postupných aproximací. Tenzor energie-hybnosti 
gravitačního pole oTik

(g) vypočítaný z rovnic (2.3a) v nulté aproximaci se přidá k pravé straně (2.3a), 
z této rovnice v první aproximaci se spočte nový (upřesněný) tenzor energie-hybnosti 1Tik

(g), jehož 
použitím v rovnicích (2.3a) vznikne druhá aproximace s ještě přesnějším tenzorem energie-hybnosti 
gravitačního pole 2Tik

(g) a tak dál. Tímto postupem lze získat (i když jsou zde problémy s 
jednoznačností) správné Einsteinovy rovnice gravitačního pole, které jsou - na rozdíl od výchozích 
rovnic (2.3a) - již nelineární (viz §2.5).

To ale neznamená, že gravitační jevy lze uspokojivě popsat v rámci speciální teorie relativity. 
Rovnice pohybu testovacích částic v gravitačním poli (2.3b) zde totiž ukazuje, že na těchto 
světočárách není splněna speciálně relativistická podmínka ηik(dxi/dτ)(dxk/dτ) = -c2 a vlastní čas zde 
již nesouvisí s prostoročasovými souřadnicemi vztahem dτ2 = - (1/c).ηik dxidxk. Element 
prostoročasového intervalu (a tím i vlastní čas) je dán vztahem ds2 = -c2dτ2 = gik(x)dxidxk, kde gik = 
ηik - (2G/c2)ψik. Tedy čas (chod standartních hodin) v daném místě závisí nejen na rychlosti jejich 
pohybu, ale i na potenciálech gravitačního pole v tomto místě; podobně gravitační pole ovlivňuje i 
délková měřítka. V geometrické terminologii to znamená, že gravitační pole ovlivňuje geometrické 
vlastnosti prostoročasu - prostoročas se stává obecně zakřiveným Riemannovským. Dospíváme tak 
k poznatku, že uspokojivý výklad gravitačních jevů si vyžaduje revizi základních fyzikálních pojmů 
speciální teorie relativity, včetně nového pohledu na strukturu prostoru a času [247].

V dalším uvidíme, že k tomuto závěru (který zde plyne z poměrně komplikovaného rozboru 
speciálně relativistické teorie gravitace) lze dojít přímo na základě jednoduchých úvah o 
univerzálnosti gravitace a teprve potom odvodit již rovnou správné rovnice gravitačního pole - 
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Einsteinovy rovnice.

Vraťme se ještě k neinerciálním soustavám. Z hlediska inerciální vztažné soustavy STR má prostor 
(trojrozměrný) Eukleidovu geometrii. Avšak i v Minkowskiho pseudoeukleidovském prostoročase 
speciální teorie relativity se v neinerciálních vztažných soustavách geometrie trojrozměrného 
prostoru stává neeukleidovskou! Snadno to lze ukázat na rotující vztažné soustavě (obr.2.l). Mějme 
zpočátku nerotující rovný kotouč, jehož střed O tvoří počátek inerciální vztažné sonstavy Š. 
Pozorovatel, který pomocí (dostatečně krátkých) měřících tyčí měří rozměry tohoto kruhového 
disku, změří jeho poloměr r a obvod l = 2πr v souladu s Eukleidovou geometrií. Pak disk roztočíme 
kolem jeho středu s úhlovou rychlostí ω vzhledem k inerciální vztažné soustavě. Jsou-li měřicí tyče 
i samotný disk dostatečně tuhé, lze roztažení odstředivou silou zanedbat a pozorovatel na 
rotujícím kotouči pomocí radiálně přikládaných měřících tyčí naměří stejný poloměr r disku jako 
kdyby rotace nebylo. Sleduje-li však inerciální pozorovatel z S∼ měřící tyče, které experimentátor 
na rotujícím disku přikládá k jeho obvodu za účelem změření délky obvodu l, pak tyto tyče se 
pohybují ve směru své délky obvodovou rychlostí ω.r. Podle speciální teorie relativity bude každá 
taková tyč √(1-ω2r2/c2) - krát kratší než v klidu. Pozorovatel na rotujícím disku proto zjistí, že mezi 
poloměrem a obvodem kruhového disku platí vztah

2π r 
l = ---------------- . 

√(1 - ω2r2/c2)

 
Obr.2.1. Vznik neeukleidovské geometrie prostoru v neinerciální vztažné soustavě. 

a) Mezi poloměrem a obvodem kruhového nerotujícího disku platí běžný vztah l = 2πr. 
b) Při měření na rotujícím disku jsou obvodové měřící tyče (na rozdíl od nezměněných radiálních tyčí) zkráceny 
vlivem Lorentzovy kontrakce délek, na obvod se jich proto "vejde" více a poměr mezi délkou kružnice a jejím 

poloměrem bude větší než 2π - prostorové měření vykazuje neeukleidovskou geometrii.

Poměr mezi délkou kružnice a jejím poloměrem je zde různý od 2π, prostorová geometrie rotujícího 
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disku je neeukleidovská. Vnější inerciální pozorovatel to vysvětlí kinematicky pomocí Lorentzových 
kontrakcí speciální teorie relativity, zatímco vnitřní pozorovatel rotující spolu s diskem (pro něhož 
budou všechny části disku v klidu) to bude považovat za důsledek "setrvačných" sil působících na 
všechna tělesa. Prohlásí, že tyto setrvačné síly odchylují geometrii prostoru od Eukleidovy, přičemž 
míra této neeukleidovosti (zakřivení) prostoru je dána velikostí těchto setrvačných sil, tj. odstředivou 
silou ω2r.

Tedy prostorová geometrie v neinerciálních vztažných soustavách není obecně eukleidovská, nelze 
zde sestrojit kartézskou soustavu prostorových souřadnic. Geometrie čtyřrozměrného prostoročasu 
zde však zůstává eukleidovská - vhodnou transformací se lze vždy vrátit k inerciální soustavě s 
(psedo)kartézskými prostoročasovými souřadnicemi. Prostoročas zůstává i ve speciální teorii 
relativity neinerciálních soustav pevnou "scénou" v níž se odehrávají fyzikální děje, přičemž na 
vlastnosti samotného prostoročasu tyto fyzikální děje nijak nepůsobí. 

 
Obr.2.2. Závislost běhu času na místě v neinerciálních soustavách. 

a) Hodiny umístěné na různých místech nerotujícího disku jdou stejně rychle a ukazují stejný čas. 
b) Pokud jsou (identické) hodiny upevněny v různých vzdálenostech od středu rotujícího disku, budou se 

pohybovat různou obvodovou rychlostí a vykazovat různou relativistickou dilataci času (hodiny A půjdou stejně 
jako bez rotace, hodiny B půjdou pomaleji a C ještě pomaleji) - z hlediska vnitřního pozorovatele čas v různých 

místech plyne různě rychle.

K tomu, aby v inerciální soustavě dvoje hodiny identické konstrukce šly různě rychle je třeba, aby se 
vůči sobě pohybovaly. V neinerciální vztažné soustavě však hodiny nacházející se v různých místech 
mohou jít různě rychle i tehdy, když jsou vzhledem k sobě v klidu. Opět je to dobře vidět na příkladu 
rotující vztažné soustavy (obr.2.2). Mějme kotouč rotující rychlostí ω (to bude neinerciální vztažná 
soustava S) na němž jsou ve středu rotace upevněny hodiny A, ve vzdálenosti rB hodiny B a v ještě 
větší vzdálenosti rC od středu další hodiny C. Z hlediska inerciální soustavy S∼ (s počátkem ve středu 
rotace) budou hodiny A v klidu, hodiny B budou mít rychlost ω.rB a hodiny C ještě větší rychlost ω.
rC. Podle Lorentzovy transformace (dilatace času) půjdou hodiny B pomaleji (a hodiny C ještě 
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pomaleji) než hodiny A: t = tA . √(1-ω2r2/c2) . Z hlediska rotující vztažné soustavy S budou všechny 
troje hodiny vůči sobě v klidu, avšak každé hodiny jdou takovou rychlostí jako příslušné inerciální 
hodiny pohybující se v daném okamžiku spolu s vyšetřovanými hodinami.

O chodu hodin A,B,C zde proto bude platit totéž co z hlediska inerciální soustavy - vzhledem k 
hodinám A půjdou hodiny B pomaleji a hodiny C ještě pomaleji. Pozorovatel v inerciální soustavě S∼ 
to vysvětlí dilatací času způsobenou jejich různým pohybem, zatímco pozorovatel v rotující soustavě 
(kde jsou všechny troje hodiny v klidu) to musí považovat za důsledek pole setrvačných sil s 
univerzálními účinky, které ve své soustavě pozoruje.

Aplikací STR na rotující kotouč získáme neeukleidovskou prostorovou geometrii (a různý běh času 
v různých místech) a zároveň budou vznikat odstředivé síly - neeukleidovost geometrie i pole 
odstředivých sil mají společnou příčinu v rotaci disku. Vnitřní pozorovatel, pokud by o rotaci 
disku nevěděl, by mohl tyto anomální jevy v geometrii prostoru a běhu času považovat za 
důsledek pole odstředivých sil, nebo by to mohl obrátit a pole odstředivých sil považovat za 
projev zakřivené geometrie prostoru a nehomogenity běhu času. Tento myšlený experiment tak 
navozuje nový způsob uvažování o souvislostech prostoru a času s pohybem a gravitací, který 
vyústil do obecné teorie relativity jakožto fyziky prostoročasu a gravitace.

1. Gravitace a její místo ve fyzice  2.2. Univerzálnost gravitace

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie 
- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

Kapitola 5 
GRAVITACE A GLOBÁLNÍ STRUKTURA VESMÍRU: 

RELATIVISTICKÁ KOSMOLOGIE 
5.1. Základní východiska a principy kosmologie 

5.2. Einsteinův a deSitterův vesmír. Kosmologická konstanta. 
5.3. Friedmanovy dynamické modely vesmíru 

5.4. Standardní kosmologický model. Velký třesk. 
5.5. Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír. 

5.6. Budoucnost vesmíru 
5.7. Antropický princip a existence více vesmírů 

5.8. Kosmologie a fyzika

5.1. Základní východiska a principy kosmologie

Problematikou stavby a vývoje vesmíru jako celku se zabývá kosmologie - věda stojící na pomezí 
astronomie, fyziky a filosofie. Je mimo rámec této knihy podrobně rozebírat problematiku současné 
relativistické kosmologie, která se navíc nyní velmi rychle vyvíjí. Protože však právě fyzika 
gravitace a struktura prostoročasu hrají pro kosmologii nejdůležitější roli a nacházejí v ní významné 
uplatnění, pokusíme se základní principy a poznatky relativistické kosmologie aspoň stručně rozebrat 
z tohoto fyzikálního pohledu (podrobnosti lze nalézt hlavně v [288], dále např, v [271], [181], [215]).

Od nepaměti se lidé zajímají nejen o problémy přítomného života a lokální vlastnosti přírody, ale i o 
eschatologické otázky a globální strukturu celého světa (vesmíru) - jak je vesmír velký a jaký má 
tvar, kdy vznikl a kam spěje, jakými zákony se řídí, jaká je jeho podstata. Ve starověku a středověku 
stály představy o struktuře a vývoji vesmíru na mystických základech a měly málo společného s 
realitou. Teprve Newtonův gravitační zákon setřel zdánlivý propastný rozdíl mezi zákony pozemské 
přírody a "nebeskými" zákony vesmíru. Začalo se ukazovat, že vesmír i pozemská příroda jsou 
řízeny patrně stejnými fundamentálními zákony.

Způsob jak pochopit vesmír je tedy následující: extrapolovat fyzikální zákony plynoucí z 
experimentů v našich laboratořích na procesy probíhající ve vesmíru a pomocí těchto zákonů se 
snažit vysvětlovat astronomicky pozorované jevy. V astronomii a astrofyzice tento postup vedl k 
impozantním úspěchům. Spektrální analýza záření přicházejícího k nám i z těch nejvzdálenějších 
pozorovaných objektů ve vesmíru ukazuje, že tam zřejmě platí tytéž zákony kvantové mechaniky, 
elektrodynamiky, atomistiky, termodynamiky a gravitace jako zde na Zemi.

Kosmologie se však snaží extrapolovat zákony fyziky na celý vesmír v jakémkoli čase v minulosti i 
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budoucnosti a vysvětlit pomocí nich jeho globální stavbu a evoluci. Vzniká otázka o oprávněnosti 
tak smělé extrapolace - vesmír jako celek přece vůbec nemusí mít tytéž vlastnosti jako námi 
pozorovaná jeho část. Chceme-li však poznat megasvět, nezbývá než doufat v materiální jednotu 
světa řídícího se univerzálními fyzikálními zákony.

V některých důležitých aspektech se vesmír (a tedy i metody jeho zkoumání) liší od ostatních 
fyzikálních soustav s nimiž se v přírodě setkáváme. Především je to unikátnost vesmíru: vesmír 
existuje jen v "jednom vydání", nemůžeme s ním dělat žádné experimenty ani pozorovat a srovnávat 
(třebas statisticky) různé varianty chování vesmíru (necháváme zde zatím stranou různé spekulace o 
možnosti existence více vesmírů, to budeme rozebírat níže v §5.7). Protože vesmír je jen jeden a 
mimo něj nic, žádná soustava ani sám pozorovatel se nemůže nijak vymanit z vesmíru, postavit se 
mimo něj a pozorovat jej "z vnějšku"; všechno je nedílnou součástí vesmíru.

Při studiu tak složitého objektu jako je celý vesmír musíme provést celou řadu zjednodušení a 
idealizací - vytváříme tzv. kosmologické modely, které vystihují některé základní globální rysy 
celého vesmíru, avšak abstrahují od konkrétní lokální struktury jednotlivých vesmírných objektů 
(jako jsou hvězdy, galaxie, dokonce kupy galaxií ...).

Kosmologický princip 
Většina koncepcí současné kosmologie vychází z tzv. kosmologického principu *), který se též 
někdy označuje jako Koperníkův princip. Koperníkův poznatek, že Země není středem vesmíru, se 
postupně zobecňoval tak, že ani Sluneční soustava, ani Galaxie nebo Místní skupina galaxií, nejen že 
nejsou středem vesmíru, ale ani nemají žádnou význačnou polohu ve vesmíru. Kosmologický princip 
je pak hypothéza, že všechny polohy ve vesmíru jsou v podstatě ekvivalentní, žádné místo ve 
vesmíru není privilegované. Kosmologický princip může být v principu ověřován i laboratorně - 
souvisí totiž těsně s reprodukovatelností laboratorních fyzikálních experimentů. Provedeme-li nějaký 
experiment a pak ho po delším čase opakujeme (v téže laboratoři), opakujeme ho vlastně v jiném 
místě prostoru a v jiném čase, protože Země se v rámci začlenění do několika pohybujících se 
systémů již dostala do jiného místa vesmíru. Přesto však podle zkušeností dostáváme v mezích 
přesnosti tytéž výsledky, což svědčí ve prospěch kosmologického principu fyzikální rovnocennosti 
všech míst ve vesmíru. 
*) Je třeba vlastně rozlišovat dvě úrovně kosmologického principu: l. Homogenita a izotropie na úrovni platnosti 
fyzikálních zákonů, tj. předpoklad, že v celém vesmíru platí fyzikální zákony všude stejně; 2. Homogenita a 
izotropie z hlediska (průměrného) rozložení hmoty a ostatních fyzikálních podmínek ve vesmíru. 

Naše skromné místo ve vesmíru 
V běžném životě pozorujeme, že nedostatečná znalost vede k nadutosti a pýše, dokonalejší vědění budí 
skromnost a pokoru. Tak je to i ve vědě. Každý nově objevený poznatek o vesmíru, prostoru a času nás odsunuje 
z onoho privilegovaného místa v centru vesmíru, které jsme si dříve osobovali. Nyní víme, že jsme jen 
pranepatrné organismy žijící na maličkém zrnku prášku v obrovsky rozlehlém kosmu...

Hmota ve vesmíru je rozdělena velmi nerovnoměrně: elementární částice tvoří atomy, ty se shlukují 
do hvězd a planet, v nichž je hustota o mnoho řádů vyšší než v okolí; hvězdy jsou sdruženy do 
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galaxií, ty do kup galaxií. Při zkoumání vesmíru jako celku je však třeba odhlédnout od místních 
nerovnoměrností rozložení hmoty; tyto menší struktury studuje astrofyzika. Zprůměrujeme-li hustotu 
rozložení hmoty v oblastech velkých rozměrů ve srovnání se vzdálenostmi mezi galaxiemi a kupami 
galaxií (tj. asi 108- 109 světelných let), bude takto "rozmazaná" hmota rozložena již prakticky 
homogenně a izotropně *). Tak to požaduje kosmologický princip a potvrzují to současná 
astronomická pozorování (především reliktového záření). 
*) Svého času se diskutoval Lambertův-Charlierův model hierarchické struktury vesmíru, který měl odstranit 
některé kosmologické paradoxy. Vesmír je podle něj tvořen posloupností hierarchicky uspořádaných kosmických 
soustav: hvězdy - galaxie - kupy galaxií - ... atd., přičemž při přechodu k vyšší soustavě rychle klesá průměrná 
hustota hmoty. Tyto struktury by však byly gravitačně nestabilní a brzy by se rozpadaly. Nyní se zdá, že tyto 
koncepce ztratily aktuálnost a ani nejsou v souladu s novými pozorovacími fakty potvrzujícími naopak oprávněnost 
kosmologického principu.

Newtonovská kosmologie. Statický vesmír. 
V 18. a 19. století slavila klasická mechanika spolu s Newtonovým gravitačním zákonem velké 
úspěchy při vysvětlování všech mechanických a gravitačních jevů nejen na Zemi, ale umožnila 
vysvětlit i strukturu a dynamiku našeho vesmírného okolí - sluneční soustavy. Proto se nabízelo 
pokusit se pochopit na stejném základě i strukturu vesmíru jako celku. Základním předpokladem, 
domněle plynoucím z astronomických pozorování, přitom byla statičnost vesmíru, podle něhož je 
vesmír zaplněn "stálicemi" které jsou v klidu (dnes víme, že tento předpoklad vůbec neodpovídá 
skutečnosti). Pokud by pak vesmír byl konečnou hmotnou soustavou, měla by se vlivem gravitace 
veškerá hmota shluknout do jednoho velkého kompaktního tělesa. Avšak i Newtonovská koncepce 
vesmíru, která představuje nekonečný Eukleidovský prostor v průměru rovnoměrně a staticky 
zaplněný hvězdami působícími na sebe podle Newtonova gravitačního zákona, se setkala s 
nepřekonatelnými potížemi.

Nejznámější je tzv. Olbersův fotometrický paradox (paradox "temné oblohy") zformulovaný v 
r.1826, podle něhož by obloha ve dne i v noci musela zářit oslnivě jasně jako povrch Slunce: v 
každém prostorovém zorném úhlu totiž každý plošný element v průměru obsahuje počet hvězd 
úměrný čtverci vzdálenosti od nás, přičemž intenzita světla odtud je nepřímo úměrná rovněž čtverci 
vzdálenosti. Ještě názorněji si to lze představit tak, že pohled na oblohu v libovolném směru vždy 
ulpí na povrchu některé hvězdy **). Nepomůže zde předpoklad absorbce světla mezihvězdnou 
látkou, protože ta by se absorbovanou energií za konečný čas zahřála a zářila by v termodynamické 
rovnováze se zářením z hvězd. 
**) Fotometrický paradox vzniká jen za předpokladu, že hvězdy svítí nekonečně dlouhou dobu, jak se tehdy 
myslelo. Vezme-li se v úvahu, že hvězdy ve skutečnosti svítí je konečnou dobu (~106-1010 let), fotometrický 
paradox nevzniká ani v nekonečném homogenním vesmíru. 

Dále se zde projevuje gravitační paradox spočívající v tom, že v modelu vesmíru jako nekonečného 
eukleidovského prostoru rovnoměrně zaplněného hmotou (hvězdami) by se gravitační potenciál stal 
nekonečně velký. Homogenně do nekonečna rozložená hmota by v důsledku symetrie měla být v 
rovnováze, protože na libovolný hmotný element působí gravitační síly ze všech stran stejně a jejich 
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účinek se vyruší. Pro skutečně nekonečný případ však tyto síly z každého směru jsou nekonečně 
velké; celková síla, intenzita pole a potenciál při integraci divergují. Má-li být hmota ve statické 
rovnováze, musí být intenzita gravitačního pole E všude nulová, takže podle Newtonova gravitačního 
zákona vyjádřeného ve tvaru

div E   =   - 4π G ρ   ,   neboli   ∆ϕ   =   4π G ρ   ,      

musí být všude nulová rovněž hustota hmoty ρ. V rámci Newtonova zákona by tedy statickým 
"vesmírem" mohl být pouze prázdný prostor. Seeliger se pokusil modifikovat Newtonův gravitační 
zákon tím, že do Poissonovy rovnice přidal další "kosmologický" člen -Λ.ϕ, způsobující "slábnutí" 
gravitace ve velkých vzdálenostech:

∆ϕ  −  Λ.ϕ  =  4π G ρ  . (5.1)

Tato rovnice má jako řešení potenciál (1.19) (jež se dnes označuje jako Yukawova typu), který 
ubývá do nekonečna natolik rychle, že výrazy pro potenciál a intenzitu gravitačního pole buzeného 
homogenně rozloženou hmotou konvergují. Uvedené rovnici vyhovuje konstantní potenciál, který 
dává nulovou intenzitu gravitačního pole. Aby tato modifikace Newtonova zákona neovlivnila 
souhlas s experimentem který existuje v rámci sluneční soustavy, musí být "kosmologická 
konstanta" Λ dostatečně malá (Λ < ~10-45m-2). Ve světle později zjištěných skutečností lze říci, že 
Seeligerův pokus o odstranění gravitačního paradoxu nebyl úspěšný. Místo modifikace Newtonova 
zákona se spíše mělo modifikovat to druhé východisko Newtonovské kosmologie - vzdát se 
předpokladu o statičnosti vesmíru; něco takového ovšem tehdy mohlo sotva někoho napadnout.

Relativistická kosmologie 
Jelikož interakce kosmických objektů nacházejících se ve velkých vzdálenostech od sebe probíhá 
především prostřednictvím gravitace, nepřekvapuje, že k řešení základních kosmologických 
problemů pomáhají vyzkumy pravě v oblasti gravitace. Vytvoření Einsteinovy obecné teorie 
relativity - moderní fyziky gravitace - vytyčilo zcela nové obzory i v kosmologii, pro kterou položilo 
pevný vědecký základ. A.Einstein si toho byl dobře vědom, a tak hned v r.1917 se pokusil aplikovat 
své gravitační rovnice na vesmír jako celek a vytvořit tak první relativistický model vesmíru. Vyšel 
přitom z předpokladu homogenity a izotropie rozložení hmoty ve vesmíru. Navíc se domníval, ve 
shodě s pevným přesvědčením fyziky a filosofie té doby, že vesmír je statický. Při použití na 
statickou kosmologii se však původní Einsteinovy rovnice (2.50) chovaly podobně nevýhodně jako 
starší Poissonova rovnice - jediným homogenním statickým řešením je zde Minkowskiho 
prostoročas odpovídající prázdnému plochému prostoru *). 
*) Dnes víme, že hlavní zdroj obtíží jak Newtonovského, tak původního Einsteinova kosmologického modelu, je 
společný: je to předpoklad statičnosti (časové neproměnnosti) vesmíru. Tento předpoklad se však do 20.let všem 
přírodovědcům včetně Einsteina zdál být naprosto přirozený a o jeho oprávněnosti se nijak nepochybovalo.  
   Stojí za zmínku, že mnohé základní poznatky relativistické kosmologie ohledně dynamiky expanze vesmíru, 
kritické hustoty a pod., lze získat i v rámci Newtonovské kosmologie, pokud homogenní a izotropní rozložení hmoty 
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ve vesmíru nepovažujeme za statické, ale za expandující (jakýsi "svislý vrh vzhůru" z každého bodu podle 
Hubbleova zákona, daný v počátečních podmínkách). Tyto souvislosti se však vyjasnily dodatečně až mnohem 
později, když již byly známy výsledky relativistické teorie.

Protože tedy Einstein žádné řešení slučitelné se statickým sférickým vesmírem nenašel, rozhodl se 
modifikovat své původní gravitační rovnice Rik- (1/2) R gik = 8π Tik zavedením tzv. kosmologického 
členu Λ.gik, který by mohl "stabilizovat" vesmír. Tento kosmologický člen, jenž zde hraje podobnou 
úlohu jako člen Λ.ϕ v rovnici (5.1) Newtonovy-Seeligerovy kosmologie, ze zde však nemusí zavádět 
"zvenčí" (ad hoc), ale vzniká již při odvození Einsteinových rovnic gravitačního pole - viz §2.5. 
Později, když z Hubbleových pozorování vyplynulo, že theze o statickém vesmíru je chybná, označil 
tento krok Einstein za "největší chybu svého života" **), která mu zabránila teoreticky předpovědět 
kosmologický rudý posuv způsobený expanzí vesmíru. 
**)Později však mnozí odborníci uvítali kosmologický člen a použili jej v teoriích pokoušejících se vysvětlit některé 
problémy standardní kosmologie . V §5.5 bude ukázáno, jakou roli může hrát kosmologický člen v tzv. inflační 
expanzi velmi raného vesmíru.

Dynamický rozpínající se vesmír 
V r.1929 E.Hubble při systematickém pozorování extragalaktických "mlhovin" dalekohledem na 
Mount Wilson zjistil, že spektra záření vzdálených galaxií jeví systematický posun směrem k 
červené oblasti, přičemž velikost z tohoto rudého posuvu nezávisí na směru v němž galaxie leží, 
ale je přibližně úměrná vzdálenosti l dané galaxie :

z   ş   ∆λ / λ   =   H . l   , (5.2)

kde λ je vlnová délka světla a koeficient úměrnosti H se nazývá Hubbleova konstanta*). 
*) Je to konstanta jen tom smyslu, že nezávisí na vzdálenosti l. V souvislosti s globální evolucí vesmíru však její 
hodnota závisí na čase t. 
Hubbleova pozorování kromě toho ukazovala na přibližně homogenní a izotropní průměrné 
rozložení hmoty ve viditelné části vesmíru s hustotou zhruba 10-31-10-29 g/cm3. Hubbleův rudý 
posuv, který je stejný pro všechny spektrální čáry a vlnové délky, je nejpřirozenější interpretovat 
jako Dopplerův efekt *) způsobovaný rychlým vzdalováním dalekých galaxií od nás. Galaxie se 
od sebe vzdalují tím rychleji, čím jsou od sebe dál. Převrácená hodnota Hubbleovy konstanty 
představuje tzv. Hubbleův čas - stáří vesmíru odvozené z momentální rychlosti expanze, bez 
započtení vlivu gravitace na dynamiku expanze. 
*) Dopplerův jev je kinematický efekt vznikající při vzájemném pohybu zdroje vlnění a pozorovatele (detektoru 
vlnění). Platí obecně pro všechny druhy vlnění. Pohybuje-li se zdroj vlnění určité konstantní frekvence fo směrem 

k pozorovateli (přijímači), registruje tento pozorovatel vyšší frekvenci f, než jakou zdroj ve skutečnosti vydává. 
Naopak při vzdalování zdroje od pozorovatele je registrována frekvence nižší než skutečná. Relativní rozdíl 
skutečné fo a pozorované f frekvence (Dopplerovský frekvenční posun) roste úměrně s rychlostí pohybu V zdroje 

vůči pozorovateli: f = [1 + (V/v)].fo, kde v je rychlost šíření daného vlnění; ∆f/fo = (f-fo)/f = V/v. Analogicky platí i 

pro vlnovou délku λ=v/f. Změřením rozdílu frekvencí či vlnových délek primárního vysílaného vlnění a 
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přijímaného vlnění tak můžeme stanovit vzájemnou rychlost pohybu zdroje a pozorovatele. Pro 
elektromagnetické vlnění je samozřejmě v=c. 
Pozn.: Tato zákonitost platí i tehdy, když zdrojem přijímaného vlnění je odraz vlnění od určitého pohybujícího se objektu 
(včetně proudícího plynu nebo kapaliny). Využívá se v radarové technice a v utrazvukové sonografii.

Kosmologická expanze prostoru 
Kinematické vysvětlení kosmologického spektrálního posuvu pomocí Dopplerova jevu rychle se vzdalujících 
galaxií je adekvátní z lokálního pohledu klasické fyziky či speciální teorie relativity. Hubbleova zákonitost, že čím 
jsou galaxie vzdálenější, tím rychleji se odnás (i od sebe navzájem) vzdalují, napovídá, že se nejedná o pohyb 
galaxií vesmírem v klasickém (mechanickém) smyslu. Vypadá to spíše tak, že jsou unášeny stále se roztahujícím 
geometrickým "tkanivem" samotného prostoru. 
   Z hlediska globálně zakřiveného prostoročasu, kterým je vesmír podle obecné teorie relativity, se tedy jako 
adekvátnější vysvětlení jeví expanze prostoru jako takového, která unáší vzdálené galaxie do ještě větší dálky, 
přičemž tyto galaxie samotné se vůči tomuto prostoru nepohybují (vlastní pohyby galaxií se dějí rychlostmi z 
relativistického hlediska malými a jsou zde nepodstatné - v důsledku Dopplerova jevu způsobují jen velmi malý 
dodatečný - kladný nebo záporný - spektrální posuv ke kosmologickému rudému posuvu). Obě tato vysvětlení 
jsou ekvivalentní jen při pozorování ne příliš vzdálených galaxií.

Alternativní vysvětlení rudého posuvu; stárnutí světla ? 
Objevila se i některá alternativní vysvětlení rudého posuvu, snažící se nalézt jiný mechanismus ztráty energie 
světelných kvant ze vzdálených vesmírných objektů. Nejjednodušším vysvětlením by byla ztráta energie interakcí 
fotonů s mezigalaktickou hmotou. Takovéto srážky fotonů s jinými částicemi by však vedly zároveň ke změně 
jejich hybností, tj. k jejich rozptylu a tím k rozmazání obrazu zdroje, což se nepozoruje - obrazy i těch 
nejvzdálenějších objektů jsou ostré. Nejrozšířenější byla hypothéza "stárnutí" nebo "únavy" fotonů ze vzdálených 
galaxií během jejich dlouhé cesty vesmírem - foton by mohl spontánně emitovat nějaké částice, odnášející část jeho 
energie (např. dvojici neutrino-antineutrino). Žádný takový proces však nebyl laboratorně nikdy pozorován, a kromě 
toho pravděpodobnost samovolného rozpadu fotonu by musela být závislá na energii (nepřímo úměrná energii 
fotonu), takže rudý posuv by v různých částech spektra byl různý. Nic takového se však nepozoruje, rudý posuv je 
pro všechny vlnové délky stejný (přesná měření ukázala, že rudý posuv radiovln λ=21cm u vzdálených galaxií je 
stejný jako posuv v optickém oboru). Emise částic fotony by navíc vedla ke změně jejich hybností a tím i směru 
pohybu fotonů, což by způsobovalo neostrost obrazů vzdálených zdrojů, podobně jako v případě absorbce 
mezigalaktickou látkou. Rovněž domněnka, že rudý posuv má lokálně gravitační původ, při detailnějším rozboru 
neobstojí - světlo by muselo být vyzařováno z oblastí blízko horizontu kompaktního útvaru, který by při tak velké 
hmotnosti (jakou má galaxie) zcela jistě brzy zkolaboval. Všechna tato alternativní vysvětlení se ukázala být 
hypothézami ad hoc, vysvětlujícími jen některé aspekty jevu; neodpovídají současným poznatkům a nyní jsou již 
opuštěné. Jedině mechanismus Dopplerova jevu, či globální expanze prostoru, věrohodně vysvětluje všechny 
základní vlastnosti jevu - stejnou poměrnou hodnotu posuvu pro světlo všech barev a elektromagnetické vlnění 
všech frekvencí a nepřítomnost rozostření pozorovaných vzdálených objektů ani rozmazání jejich spektrálních čar.

Podle kosmologického principu homogenity a izotropie, tj. rovnoprávnosti všech pozorovatelů, 
musí každý pozorovatel kdekoliv se nacházející vidět, že daleké galaxie se od něho rozbíhají - jinými 
slovy, vesmír jako celek se rozpíná. Hubbleův objev tak ukázal, že není třeba hledat pouze statická 
řešení pro rozložení hmoty a polí ve vesmíru; naopak, dynamická řešení budou lépe vystihovat 
skutečnost. Tyto poznatky se ukázaly být v plném souhlasu s dříve (v r.1922) nalezeným 
Friedmanovým řešením Einsteinových rovnic, podle něhož řešením gravitačních rovnic i bez 
kosmologického členu je rovněž trojrozměrný homogenní a izotropní prostor, který však není 
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statický, ale jeho poloměr křivosti se mění s časem.

Z lokálního a kinematického hlediska si rudý posuv můžeme představovat jako Dopplerův jev. Z 
globálního hlediska relativistické kosmologie se ukazuje alternativní, ale v podstatě ekvivalentní 
vysvětlení: kosmologický červený posuv můžeme připsat "roztažení" prostoru za dobu, během níž se 
světlo ze svého zdroje skrze tento prostor šíří. Vlnová délka světla při jeho pohybu vesmírem se 
zvětšuje postupně - v různých časech různě rychle podle toho, jak rychle se zrovna prostor rozpínal. 
Velikost zčervenání, tj. roztažení vlnových délek, je úměrná tomu, o kolik se vesmír rozepnul za 
dobu, během níž k nám světlo putovalo. Výsledný červený posuv tedy závisí na vzdálenosti 
pozorovaného objektu a na dynamice (historii) rozpínání prostoru. Měření spektrálního posuvu u 
galaxií a kvasarů ležících v různých vzdálenostech *) tak v principu poskytuje informaci o časové 
dynamice rozpínání prostoru - informaci o historii rozpínání vesmíru. 
*) Objektivní a přesné stanovení těchto velkých vzdáleností je však velkým astronomickým problémem. 
Kosmologický rudý posuv a zákon zachování energie 
Při červeném posuvu spektra elektromagnetického záření během jeho putování expandujícím prostorem se v 
důsledku přírustku vlnové délky snižuje jeho energie. Vzniká otázka, kam se "poděla" tato část ztracené 
energie? Není to rozpor se zákonem zachování energie? Takovýto rozpor by vznikl z hlediska klasické fyziky nebo 
STR. V obecné teorii relativity je však koncepce energie složitější (viz §2.8 "Specifické vlastnosti gravitační 
energie"). V lokálně inerciálních vztažných soustavách zákon zachování (negravitační) energie nadále platí. Avšak 
v zakřiveném prostoročase se to, co nazýváme energií, obecně nemusí zachovávat. A tak je tomu v "časově 
zakřiveném" prostoročase, v němž dochází k expanzi prostoru. Zde se kombinuje geometrický ("gravitační"), 
elektromagnetický i kinematický příspěvek k veličině, kterou jsme v klasické fyzice zvyklí používat jako "energii".

Z vlastností Friedmanova řešení vyšel G.Gamov, který v letech 1946-1956 vyslovil a rozpracoval 
hypothézu "horkého vesmíru", podle níž teplota ve vesmíru v raných stádiích po "velkém 
třesku" (big bang - singulární počátek vesmíru odpovídající času t=0 ve Friedmanově modelu - viz 
§3.3) dosahovala miliard stupňů a během tohoto horkého stádia se pomocí jaderných reakcí synthézy 
vytvořily všechny chemické prvky od vodíku až po uran (dnes víme, že nukleosynthéza probíhala 
složitěji - viz §5.4). Horký raný vesmír byl zaplněn vysokoenergetickými kvanty, avšak v důsledku 
expanze vesmíru se energie každého fotonu neustále snižovala; nyní by spektrální rozdělení energie 
těchto "reliktních" fotonů (pozůstalých po horké rané fázi) mělo odpovídat záření absolutně černého 
tělesa zahřátého na teplotu několika °K, což odpovídá radiovlnám centimetrového pásma. Této 
hypothéze nebyla zpočátku věnována větší pozornost až do r.1965, kdy A.Penzias a R.Wilson při 
analýze šumu radioteleskopické přijímací antény objevili slabé mikrovlné elektromagnetické záření, 
které přichází izotropně ze všech směrů oblohy, je nepolarizované, časově konstantní (nezávislé na 
roční době), a jehož spektrum odpovídá záření absolutně černého tělesa o teplotě asi 2,7°K. Byla tím 
potvrzena koncepce expandujícího vesmíru s velmi horkým raným obdobím. Relativistická 
kosmologie tak nezvratně ukázala, že vesmír je dynamickým objektem, vyvíjejícím se nejen ve 
svých částech (evoluce hvězd a galaxií), ale rovněž jako celek.

Když astronomové zamíří výkonné dalekohledy na vzdálené objekty, mohou svým způsobem 
pozorovat evoluci vesmíru. Je to důsledkem konečné, konstantní a pevné rychlosti světla. 
Vzdálené galaxie, jejichž světlo se k nám vydalo před několika miliardami let, vypadají jinak, než 
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podobné galaxie ležící relativně blízko nás. Pozorováním čím dál větších vzdáleností zároveň 
pronikáme do čím dál větších "hlubin času". A pozorujeme, že vesmír tehdy vypadal jinak...

Další výrazný rozvoj kosmologie byl stimulován aplikací poznatků jaderné fyziky a fyziky 
elementárních částic na procesy ve vesmíru, především na horký raný vesmír. Vznikla jaderná 
astrofyzika, která dokáže přesvědčivě vysvětlit celý "chemický vývoj" vesmíru, tj. jak jaderné 
reakce ve hvězdách, tak prvotní nukleosynthézu v raném horkém vesmíru. Fridmanovo řešení, 
doplněné podrobnou teorií fyzikálních procesů v raném horkém vesmíru, dalo vznik standardnímu 
kosmologickému modelu (§5.4), který v hrubých rysech dobře vysvětluje pozorovanou strukturu a 
evoluci vesmíru. V posledních letech se pak úsilí kosmologů soustřeďuje především na studium 
nejranějších fází evoluce vesmíru těsně po velkém třesku - vznikla kvantová kosmologie a 
hypothéza inflační expanze velmi raného vesmíru, která umožňuje řešit některé problémy 
standartního modelu (§5.5).

Relativistický kosmologický model 
Postup, jak sestrojit relativistický kosmologický model, sestává z následujících hlavních etap :

■     a) Na základě určitých předpokladů o symetrii v prostoru a čase se zvolí odpovídající 
metrika, tj. obecný tvar elementu prostoročasového intervalu ds2. 

■     b) Pak se pro tento interval (tj. pro příslušné složky metrického tenzoru gik) stanoví 
komponenty Ricciho tenzoru křivosti Rik a skalární křivost R. 

■     c) Na základě určitých předpokladů o charakteru zprůměrované hmoty zaplňující vesmír se 
zkonstruuje výraz pro tenzor energie-hybnosti Tik.

■     d) Řešením tenzorových Einsteinových rovnic Rik - (1/2) gikR = 8πTik (popř. doplněných 
kosmologickým členem Λ.gik), které se zde redukují na soustavu několika obyčejných 
diferenciálních rovnic, se dostanou konkrétní výrazy pro složky tenzoru gik jako funkce místa a 
času, tj. konkrétní geometrie prostoročasu ds2, odpovídající daným podmínkám distribuce 
hmoty. 

Podaří-li se nalézt prostoročas, který je přesným řešením Einsteinových rovnic pro reálné rozložení 
hmoty a přitom dobře popisuje globální vlastnosti vesmíru (souhlasí s poznatky o viditelné části 
vesmíru získanými pozorováním), lze takové řešení považovat za adekvátní kosmologický model.

Nejdříve si všimneme etapy c). Kosmologie se zabývá vlastnostmi vesmíru ve velkých 
kosmologických měřítcích, větších než cca 109 světelných let. Z hlediska těchto měřítek jsou 
rozměry astronomických objektů (pozorovaných na obloze) zcela nepatrné (galaxie typických rozměrů 
100 000 světelných let jsou desettisíc-krát menší než toto základní měřítko, kupy galaxií pak tisíckrát menší). Z 
tohoto velkorozměrového pohledu jsou tedy galaxie a jejich kupy jen jakési nepatrné "částečky 
prachu", jejichž vnitřní struktura z hlediska celku nehraje řádnou úlohu. Z kosmologického hlediska 
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si tedy vesmír můžeme představit jako prostor naplněný řídce rozprostřeným "prachem" *). 
*) Toto "řídké rozprostření" platí v nynější etapě, v počátcích evoluce vesmíru se jednalo o "husté rozprostření". 
V kosmologii se tedy abstrahuje od konkrétních lokálních struktur, jako hmota se uvažuje většinou 
"prach" či "plyn" (ideální kapalina) - může to být jak plyn v obvyklém slova smyslu, tak 
relativistický "plyn" fotonů, nejčastěji však plyn, jehož "molekulami" jsou hvězdy, galaxie nebo 
kupy galaxií. Stejnoměrné rozložení zprůměrované hmoty ve vesmíru (kosmologický princip) je 
podobné homogennosti plynu (nebo kapaliny), který je v molekulárních měřítcích velmi 
nehomogenní, avšak z makroskopického hlediska se jeví dokonale homogenní. V kosmologické 
aproximaci proto můžeme celý vesmír považovat za vyplněný ideálním "plynem", jehož molekulami 
jsou galaxie nebo spíše kupy galaxií. Tenzor energie-hybnosti takové kosmologicky rozprostřené 
hmoty ve vesmíru se proto vyjadřuje ve tvaru odpovídajícím ideální kapalině

Tik   =   (p + ρ) ui uk − p . gik   . (5.3)

Při modelování hmoty zaplňující vesmír ve formě ideální kapaliny je pro rešení rovnic třeba znát 
závislost hustoty ρ na tlaku p, tj. stavovou rovnici. Pro rozbor základních otázek však stačí omezit 
se na dva krajní případy :

�●     Nekoherentní hmotný prach nevytvářející žádný tlak (p=0); tak je tomu u vesmíru zaplněného 
volnými částicemi (hvězdami nebo galaxiemi) vykonávajícími jen nepatrné vzájemné pohyby.

�●     Druhým extrémem je předpoklad, že vesmír je zaplněn pouze zářením, pro nějž poměr tlaku a 
hustoty dosahuje největší hodnoty ve srovnání se všemi ostatními formami hmoty: p = ρ/3.

Geometrie vesmíru 
V modelech založených na kosmologickém principu musí být trojrozměrný prostor homogenní a 
izotropní, tj. všechny body a všechny směry jsou zde rovnocenné, ničím se neliší. V diferenciální 
geometrii se ukazuje [214],[155], že takovým trojrozměrným prostorem je prostor s konstantní 
křivostí (nezávislou na prostorových souřadnicích ani na směru), který je sféricky symetrický 
vzhledem ke každému bodu; libovolný bod proto může být zvolen za počátek r=0 prostorových 
souřadnic. Délkový element v takovém prostoru se obvykle vyjadřuje ve tvaru 

(5.4)

kde veličina a (s rozměrem délky) udává poloměr křivosti prostoru *) a parametr k = 1,0,-1 
charakterizuje typ geometrie prostoru:
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k =   1    →   prostor s kladnou konstantní křivostí ; 
k =   0    →   Eukleidovský plochý prostor ; 
k =  -1    →   prostor s konstantní zápornou křivostí .

*) Poloměr křivosti prostoru bývá zvykem označovat R; to by se zde však pletlo se skalární křivostí R, takže je 
vhodnější křivost prostoru v kosmologii značit a.

Topologie vesmíru 
Lokální geometrie prostoročasu je určena rozložením hmoty ve vesmíru - hmota~energie 
zakřivuje prostoročas, v němž se pak tělesa a částice pohybují po geotedikách, představujících 
nejrovnější možné trajektorie. Zakřivení prostoročasu je popsáno Einsteinovými rovnicemi, jejichž 
aplikace na vesmír za příslušných zjednodušujících předpokladů vede k Fridmanovým rovnicím 
(5.23) popisujícím vesmír, jehož prostor může mít kladnou, zápornou či nulovou křivost, jak bylo 
výše uvedeno; viz §5.3. 
Tato lokální geometrie však obecně nic neříká o globálním tvaru, tj. o celkové topologii vesmíru. 
Ve standardní relativistické kosmologii se uvažuje jednoduše souvislý vesmír (s topologií koule), 
na němž pracují Einsteinovy, DeSitterovy či Fridmanovy kosmologické modely. Teoreticky by však 
vesmír mohl mít složitější, vícenásobně souvislou topologii, s různými topologickými tunely či 
ztotožněními různých částí, jak bylo již ostatně diskutováno v §3.3, pasáž "Cestování časem"; 
takový vesmír by dokonce mohl vypadat jako "ementál". 
Složitá vícenásobně souvislá topologická struktura prostoru konečného vesmíru by měla zajímavé 
důsledky pro to, co pozorovatel v takovém vesmíru vidí: v principu by mohl uvidět 
mnohonásobné obrazy galaxií, hvězd, i sama sebe, jako v zrcadlovém bludišti. A to časově v 
různých fázích vývoje. Nebylo by vyloučeno, že když pozorujeme nějakou vzdálenou galaxi, 
mohlo by se jednat třebas i o naši vlastní Galaxii před dávnou dobou miliard let! Astronomicky 
rozpoznat, že dvě pozorované galaxie jsou vlastně jednou a toutéž galaxií, zobrazenou 
průchodem světla přes složitou topologickou strukturu vesmíru, by však bylo velice obtížné, ne-li 
beznadějné. Viděli bychom je totiž z různého úhlu pohledu a hlavně, vzhledem k prostorovým 
škálám mnoha miliard světelných let, ve zcela různých fázích vývoje, změněné k nepoznání.  
Určitou možností, jak získat aspoň částečné indicie pro určité topologické struktury vesmíru, by mohlo být 
detailní měření vlastností mikrovlnného reliktního záření - jeho homogenity, fluktuací (v závislosti na úhlové 
vzdálenosti i na vlnové délce), polarizace. Již v době oddělení záření od látky byly ve vesmíru zárodky budoucích 
struktur, takže tyto fotony procházely místy s různým gravitačním potenciálem, což vedlo k malým změnám 
jejich energie a vlnové délky - k nepatrnému ochlazení či ohřevu. Tyto fluktuace by měly být patrné i nyní, 
jakožto nepatrně teplejší a chladnější "skvrny" v jinak izotropním rozložení reliktního záření - představují jakýsi 
"paleontologický otisk" struktur raného vesmíru. Rozdíl teplot je velmi malý, řádově 10-5stupně, takže příslušné 
projekty jejich datailního měření se teprve připravují *). 
Všechny tyto teoretické spekulace nemají zatím žádné opodstatnění v astronomických 
pozorováních, takže při výkladu relativistické kosmologie se budeme přidržovat nejjednoduššího 
a ze současného pohledu přirozeného předpokladu jednoduše souvislé topologické struktury 
vesmíru. Určitou výjimkou budou snad jen diskuse o možnosti existence více vesmírů (§5.5 a §5.7); ani zde se 
však nebude jednat o zavádění nějaké apriorní složité topologie, nýbrž o hypotetické topologické vlastnosti 
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"indukované" bouřlivými kvantově-gravitačními procesy při počátku vesmíru.

---------------- současná poznámka ------------------ 
*) Pro podrobné zkoumání reliktního záření byla v r.1989 vypuštěna družice COBE (Cosmic Background Explorer) 
a v r.2001 družice WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe); na r.2007 je plánován start ještě přesnější 
sondy PLANCK.

4.9. Gravitační kolaps - 
- největší katastrofa v přírodě  

5.2. Einsteinův a deSitterův 
vesmír.  

Kosmologická konstanta.

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu :

Gravitace ve fyzice Obecná teorie relativity Geometrie a topologie

Černé díry Relativistická kosmologie Unitární teorie pole

Antropický princip aneb kosmický Bůh

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

3. Aplikace ionizujícího záření 
- jaderné a radiační metody - 

3.1. Jaderné a radiační metody 
3.2. Rentgenová diagnostika 

3.3. Radiační měření mechanických vlastností materiálů 
3.4. Radiační analytické metody materiálů 

3.5. Radioisotopové stopovací metody 
3.6. Radioterapie 

3.7. Technologické využití záření

3.1. Jaderné a radiační metody - obecné vlastnosti 
V této kapitole se pokusíme podat stručný přehled radioisotopových měřících metod a aplikací 
ionizujícího záření v různých oblastech vědy a techniky, zdravotnictví, průmyslu, ekologii a pod. Než 
si budeme rozebírat konkrétní radiační metody, zmíníme se o některých společných 
charakteristických aspektech těchto metod. 
Pozn.+omluva: Aplikační metody ionizujícího záření jsou zde rozebírány spíše z fyzikálního hlediska, bez 
podrobností technických řešení , nikoli z hlediska jednotlivých speciálních oborů použití (výjimkou jsou metody 
nukleární medicíny, kde je odkaz na podrobný a úplný výklad - kapitola 4 "Radioisotopová scintigrafie"). Prosím proto 
o shovívavost odborníků na konkrétní metody, když zde nenaleznou řadu důležitých technických nebo 
medicínských aspektů pro praktické použití v jejich oboru; omlouvám se též za případné nepřesnosti. Zaměřuji se 
zde především na výklad fyzikální podstaty. 
Radioisotopové a radiační metody mají některé důležité přednosti:

�●     Jaderné procesy jsou prakticky nezávislé na obvyklých vnějších podmínkách jako je teplota, tlak, vlhkost 
atd.

�●     Metody založené na pronikavém záření gama umožňují bezdotykové měření "na dálku", bez nutnosti 
odebírání vzorků, v jinak nepřístupných místech, nedestruktivní a neinvazívní měření dějů uvnitř 
organismu a pod.

�●     Některé radiační metody se vyznačují velmi vysokou citlivostí (např. neutronová aktivační analýza).
�●     Prakticky všechny jaderné a radiační metody využívají elektronické detekce záření. Měřené veličiny jsou 

při detekci záření převáděny na elektrické signály, které lze elektronickými metodami účinně a exaktně 
zpracovávat, včetně digitálního počítačového vyhodnocení.

  Nevýhodou radiačních metod může být riziko škodlivých účinků ionizujícího záření na materiály a 
na lidské zdraví; toto riziko se však dá odstranit či minimalizovat zajištěním příslušné radiační ochrany 
- viz kapitola 5 "Radiační ochrana".

  Pro aplikace ionizujícího záření se využívají jednak uzavřené zářiče - rentgenové a radioisotopové 
(někdy i urychlovače částic), jednak otevřené zářiče - radioaktivní kapaliny, plyny či aerosoly. 
Veškeré aplikace ionizujícího záření lze rozdělit na dvě základní skupiny:

1. Radiační měřící, analytické a detekční metody 
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Tato velká skupina metod využívá vlastností ionizujícího záření pro měření některých fyzikálních 
a technických veličin, pro analýzu vlastností látek a pro studování a detekci některých procesů v 
přírodních a průmyslových soustavách nebo v živých organismech. 
  Z hlediska povahy primárního a sekundárního záření, jakož i vzájemné pozice zdroje 
záření, analyzovaného objektu a detektoru, lze tyto metody rozdělit na tři skupiny:

■     a) Absorbční transmisní měření 
Velká skupina aplikací ionizujícího záření je založena na měření absorbce záření v látkách, nejčastěji 
pronikavého elektromagnetického záření X a gama, v některých případech i záření korpuskulárního. 
Vyšetřovaný objekt leží mezi zdrojem záření a detektorem - je prozařován, přičemž detektor měří 
zeslabení záření při průchodu analyzovaným objektem - obr.2.8.1 vlevo. Těmito metodami lze měřit a 
sledovat tloušťku a hustotu materiálu, výšku hladiny kapalin, složení směsi plynů, detekovat přítomnost 
kouře, sledovat vlhkost atd. Nejdůležitějšími metodami tohoto druhu je v oblasti medicíny rentgenová 
diagnostika, v průmyslové oblasti pak defektoskopie.

 
Obr.2.8.1. Uspořádání zdroje záření, analyzovaného předmětu a detektoru při transmisním, "odrazovém" a 

emisním radiačním měření.

■     b) Rozptylové a fluorescenční měření 
Při těchto metodách leží zdroj záření a detektor ve stejném "poloprostoru" vzhledem k měřenému vzorku 
- obr.2.8.1 uprostřed. Primárním zdrojem záření ozařujeme analyzovaný předmět a detektorem měříme 
sekundární záření vznikající ve vzorku příslušnými fyzikálními mechanismy - Comptonovým rozptylem či 
vznikem charakteristického X-záření v důsledku fotoefektu. 
  Kromě některých méně často používaných metod rozptylového měření tloušťky či hustoty sem patří 
především rentgen-fluorescenční analýza a rentgenová difrakční krystalografie. 
Pozn.: Tento způsob měření se někdy označuje jako "odrazový". Je to však zavádějící, neboť při interakci ionizujícího 
záření neplatí žádné zákony geometrické optiky (jako je zákon odrazu nebo lomu). Dochází pouze k rozptylu, absorbci a 
re-emisi (fluorescenci) záření. 

■     c) Emisní radiační měření 
U emisních radiačních metod nemáme vnější zářič, poněvadž zdrojem záření je samotný vyšetřovaný 
objekt, který je radioaktivní obr.2.8.1 vpravo. Radioaktivita je do vyšetřovaného objektu buď zavedena 
(aplikována) ve formě radioindikátoru (stopovací metody, nukleární medicína - scintigrafie), nebo je 
uvnitř objektu indukována ozařováním vhodným zářením, které vyvolává v jádrech vzorku jaderné 
reakce, při nichž se původně neaktivní jádra mění v radioaktivní (tak je tomu a aktivační analýzy, 
především neutronové).

2. Radiační ozařovací a technologické metody 

http://astronuklfyzika.cz/JadRadMetody.htm (2 of 49) [15.10.2008 12:14:48]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Detekce a aplikace ionizujícího záření

Zde je využívána energie předaná látce při ozařování, ionizace látek a následné fyzikální, chemické 
a biologické účinky ionizujícího záření. V oblasti medicínských aplikací sem patří radioterapie, 
při průmyslových aplikacích se jedná o některé radiačně technologické procesy v chemii (jako 
je polymerace), sterilizace materiálů, .........

V následujících odstavcích (§3.2-§3.7) budou stručně popsány jednotlivé konkrétní metody 
aplikace ionizujícího záření.

Kolimace ionizujícího záření 
V naprosté většině procesů vzniku ionizujícího záření je toto záření emitováno téměř izotropně do 
všech směrů *). 
*) Výjimkou jsou interakce částic vysokých energií, kdy vlivem relativistických zákonitostí zachování hybnosti 
jsou vznikající částice a záření kinematicky nasměrovány (kolimovány) ve směru pohybu primárních 
vysokoenergetických částic. 
  Často však potřebujeme záření cíleně směrovat do určitého úhlu, či ho soustředit do určitého 
místa; záření do jiných směrů může být nežádoucí - rušivé či dokonce škodlivé a nebezpečné. U 
nabitých částic se toho dá dosáhnout působením elektrických a magnetických polí. 
Jednodušším způsobem, který zároveň funguje jak pro nabité částice, tak pro záření γ a X, je však 
použití kolimátorů: 
  Kolimátor je takové mechanické a geometrické uspořádání materiálů absorbujících daný druh 
záření, které propouští jen záření z určitých požadovaných směrů (úhlů), zatímco záření z jiných 
směrů absorbuje a nepropouští *). 
*) Takové absolutně ostré kolimace však v praxi nelze vždy dosáhnout. U pronikavého vysokoenergetického záření 
γ dochází v okrajových hranách kolimátoru k částečnému prozařování, což v okrajových částech kolimovaného 
svazku vytváří jakýsi "polostín". 
  Kolimátory se používají prakticky ve všech aplikacích ionizujícího záření. Většinou se jedná o 
jednoduché kolimátory tvaru různých tubusů či clon (jak je znázorněno třebas na obr.2.8.1). 
Složitě konfigurované kolimátory pak hrají klíčovou úlohu např. ve scintigrafii (zobrazovací kolimátory 
s velkým počtem otvorů - §4.2 "Scintilační kamery", část "Kolimátory"), v RTG diagnostice 
(§3.2 "Rentgenová diagnostika") a v radioterapii (např. mnoholamelové MLC kolimátory - 
§3.6 "Radioterapie", pasáž "Modulace ozařovacích svazků ").

3.2. X-záření - rentgenová diagnostika  
Vůbec nejstarší, nejrozšířenější a dosud patrně nejdůležitější aplikací ionizujícího záření, je 
rentgenová diagnostika (rtg diagnostika, často nazývaná též radiodiagnostika).  
Objev X-záření 
V posledních desítiletích 19.stol. zkoumala řada badatelů elektrické výboje pod vysokým napětím ve zředěných 
plynech. Byly přitom objeveny tzv. katodové paprsky, o nichž se později zjistilo, že jsou to rychle se pohybující 
elektrony. Podobné pokusy s výboji v katodové trubici dělal v r.1895 i W.C.Röntgen v laboratoři ve Würtzburgu. V 
temné komoře sledoval světélkování vyvolané katodovými paprsky na luminiscenčních stínítkách. Zkusil zakrýt 
katodovou trubici černým papírem a zjistil, že luminiscenční stínítko při přiblížení i k takto zakryté trubici světélkuje; a to 
i tehdy, když mezi trubici a stínítko vložil tlustou knihu. Teprve když mezi trubici a stínítko umístil kovový předmět, 
na stínítku se ukázal stín. A když mezi katodovou trubici a stínítko položil svou ruku, objevily se na stínítku slabé 
obrysy kostí. Bylo jasné, že z katodové trubice vycházejí neznámé pronikavé paprsky ("paprsky X"), které 
dovedou pronikat papírem a masitou tkání, avšak kovové předměty a kosti jsou pro toto záření neprůhledné. 
Dále Roentgen zjistil, že toto záření vyvolává zčernání fotografické desky. 
Ihned po svém objevu pronikavého záření vycházejícího z katodové trubice v r.1895 pořídil sám Roentgen na 
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fotografickou desku historicky první rtg obrázek, a to ruky své manželky (obr.3.2.1 vpravo) i s prstenem. Jak Roentgen, tak 
i další odborníci z řad lékařů si byli od počátku vědomi velkého významu nově objeveného záření pro medicínu. V 
dalších experimentech se ukázalo, že zdrojem X-záření není samotný výboj v plynu (ten pouze dodával elektrony); 
naopak odstranění (vyčerpání) plynu a použití žhavené katody zvýší účinnost vzniku rtg záření - během několika 
desítiletí se tak vyvinuly vakuové rentgenky (viz níže). 
Pozn.: Krátké zamyšlení nad tím, nakolik objev X-záření byl dílem náhody či metodického postupu, je uvedeno v §1.0 "Fyzika 
- fundamentální přírodní věda", pasáž "Významné přírodovědecké objevy - náhoda nebo metoda?".

 
Obr.3.2.1. Vlevo: Základní principiální schéma rentgenového zobrazení. Uprostřed: Spektrum X-záření rentgenky.  

Vpravo: První rtg snímek pořízený samým Roentgenem (ruky jeho manželky).

Základní principiální schéma rentgenového transmisního zobrazení je v levé části obr.3.2.1. 
Pronikavé elektromagnetické X-záření, vznikající v rentgenové elektronce, prochází přes 
vyšetřovaný objekt (tkáň organismu), přičemž část záření se absorbuje v závislosti na hustotě 
tkáně, zatímco zbylá část prochází tkání a je zobrazována buď fotograficky, nebo na 
luminiscenčním stínítku, nebo nověji pomocí elektronických detektorů. Vzniká tak rentgenový 
obraz vyšetřované tkáně, který je stínovým obrazem denzitním, zobrazujícím rozdíly v hustotě tkání 
*). Jinak řečeno, rtg obraz vzniká projekcí X-záření přes tkáňové struktury uvnitř organismu s 
různými absorbčními koeficienty a různými tloušťkami. 
*) Měkké tkáně mají menší hustotu a nižší absorbci X-záření - těmito místy je propuštěno více záření, dostaneme 
jasnější obraz či větší zčernání fotografického materiálu. Kosti jsou hutnější a více absorbují rtg záření - méně ho zde 
projde, obdržíme méně intenzivní obraz či menší zčernání fotografického filmu. Na obr.3.2.1 je rtg obraz na 
fotografickém filmu.

Rentgenka 
Zdrojem X-záření pro rtg zobrazení je speciální vakuová elektronka zvaná rentgenka, rentgenová lampa 
či trubice (angl. X-ray tube). Z elektronického hlediska je rentgenka prostě dioda zapojená v obvodu 
s vysokým napětím cca 20-200kV. Žhavená katoda emituje elektrony, které jsou přitahovány k anodě 
*), přičemž jsou silným elektrickým polem urychlovány na energii E = U.e, danou vysokým napětím U (tj. 
E = cca 20-200keV). Po dopadu na anodu se elektrony prudce zabrzdí, přičemž část jejich 
kinetické energie se přemění na brzdné elektromagnetické záření - X-záření, které vylétá z trubice 
ven (obr.3.2.1 vlevo). 
*) Anoda, elektroda umístěná naproti katodě, se dříve nazývala též antikatoda, zvláště u katodových trubic. 
  Anoda je zhotovena z těžkého materiálu (nejčastěji z wolframu), který má vysokou elektronovou hustotu, takže 
dopadající elektrony jsou velkou odpudivou silou prudce brzděny, čímž se podle zákonitostí elektrodynamiky část 
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jejich kinetické energie mění v brzdné elektromagnetické záření - fotony X-záření. Účinnost tohoto procesu je 
však poměrně malá - jen asi 1% celkové kinetické energie elektronů je transformováno na fotony X-záření, zbytek se mění 
v teplo. Důvodem je, že jen asi 1% elektronů pronikne dostatečně hluboko dovnitř atomů materiálu anody, až ke slupce 
L nebo K, kde teprve působí velké Coulombovské elektrické síly způsobující prudkou změnu rychlosti elektronů a 
tím efektivní buzení tvrdého brzdného záření. Ostatní elektrony předávají svou kinetickou energii elektronům a 
atomům krystalové mřížky, což vyústí v teplo. 
Pozn.: Rentgenku lze považovat za nejjednodušší urychlovač částic (§1.5 "Elementární částice", část 
"Urychlovače nabitých částic") - je to lineární elektrostatický urychlovač elektronů, jejichž zdrojem je žhavená 
katoda, (vnitřním) terčíkem je anoda, ven vychází brzdné (+charakteristické) X-záření. 
Brzdné X-záření 
Brzdné záření je důsledkem zákonitostí Maxwellovy elektrodynamiky, podle nichž při každém 
zrychleném pohybu elektrického náboje dochází k vyzařování elektromagnetických vln - viz 
§1.5 "Elektromagnetické pole. Maxwellovy rovnice.", Larmorův vzorec (1.61'), monografie "Gravitace, černé díry a 
fyzika prostoročasu". Tedy i při zabrzdění elektronu po dopadu na anodu vzniká elektromagnetické záření 
tím intenzívnější a tvrdší, čím prudší je zabrzdění (čím větší je decelerace a ve zmíněném vzorci). 
  Brzdné X-záření produkované rentgenkou má spojité spektrum od energií blízkých nule až k 
maximální energii dané téměř hodnotou anodového napětí - obr.3.2.1 uprostřed. Energie brzdného 
záření závisí na rychlosti (zrychlení), s jakou dochází k zabrzdění elektronů při dopadu na povrch 
anody. Jednotlivé elektrony proniknou různě blízko k jádrům materiálu anody, čímž vyzařují různé 
vlnové délky, či energie fotonů. Ty elektrony, které se opakovanými mnohonásobnými rozptyly na 
vnějších elektronových slupkách atomů anody "měkce" brzdí, vysílají X-záření o nízké energii. Čím 
hlouběji elektrony proniknou do nitra atomů anody, blíže k jádru, tím rychleji se 
intenzívními Coulombovskými silami mění vektor jejich rychlosti a tím tvrdší brzdné X-záření 
je produkováno. Nejkratší vlnové délky vznikají u elektronů, které pronikly na úroveň slupky K a 
byly zabrzděny jednorázově. V závislosti na impaktním faktoru jednotlivých elektronů vůči atomům 
anody se průběžně realizují všechny možnosti - taková různá míra brzdění elektronů vyvolává směs 
záření různých vlnových délek či energií fotonů - výsledkem je spojité spektrum brzdného záření. 
Vlnová délka a energie X-záření 
Svou povahou je rentgenové záření elektromagnetické vlnění krátké vlnové délky cca 10-9÷10-11m, které se však 
vyzařuje jako kvanta - fotony - o energii cca 5keV-200keV ("Korpuskulárně-vlnový dualismus"). Dříve (asi do 50.
let) bylo zvykem charakterizovat X-záření vlnovou délkou λ a ve starší literatuře se často uváděl tzv. Duanův-Huntův 
vztah λmin[nm] ≅ 1,234/U[kV] mezi napětím U [v kilovoltech] na rentgence a minimální vlnovou délkou λmin 

[v nanometrech] vznikajícího brzdného X-záření *). Nyní se spektrum X-záření popisuje energií fotonů EX[keV], která se 

u rentgenky odvozuje přímo od napětí U (maximální energie EXmax ≅ U, střední energie <EX> ≈ U/3] a Duanův-

Huntův vztah ztratil důležitost. 
*) Je to vlastně jinak zapsaný vztah EX = h/λ mezi energií fotonu EX v [keV] a vlnovou délkou λ v [nm] pro situaci, kdy se 

veškerá kinetická energie E = U.e elektronu o náboji e, urychlené napětím U, přemění ve foton X-záření (odpovídá energii EXmax 

a vlnové délce λmin). 
Charakteristické X-záření 
Kromě X-záření se spojitým spektrem je vyzařováno i určité menší množství charakteristického X-záření 
s čárovým spektrem (charakteristická dvojice píků Kα,Kβ), jehož energie nezávisí na anodovém napětí, 
ale je dána materiálem anody; pro nejčastěji používaný wolfram jsou to píky 59,3+67,2keV (a též pík 
L kolem 10keV), které se projevují jako "hrbolky" na spojité křivce spektra (obr.3.2.1 
uprostřed). Charakteristické X-záření vzniká následkem fotoefektu na vnitřních energetických 
hladinách*) atomového obalu v materiálu anody, z nichž jsou vázané elektrony vyráženy 
dopadem urychlených elektronů v rentgence. Při přeskoku elektronů ze slupky L na uprázdněnou slupku 
K (K-série), popř. ze slupky M na L (L-série), se rozdíl energií vyzařuje ve formě fotonů 
elektromagnetického záření - charakteristického X-záření (srov. obr.1.1.3 v §1.1). 
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*) Elektronový fotoefekt a vyzařování fotonů nastává i při přeskocích elektronů ve vnějších slupkách, avšak energie 
těchto fotonů je nízká a toto záření je překryto spojitým brzdným zářením na začátku spektra.

Konstrukční provedení rentgenky 
Na rozdíl od běžných elektronek používaných ve slaboproudé elektronice mají rentgenky 
poměrně robustní konstrukci (velikostí se podobají spíše obrazovkám či vysílacím elektronkám), 
danou dvěma okolnostmi. Jednak je to značně vysoké napětí dosahující i stovek kV. Druhou okolností 
je tepelný ohřev: elektrony dopadající vysokou rychlostí na anodu přeměňují jen malou část své energie 
v X-záření, převážná většina jejich kinetické energie se přeměňuje na teplo - anoda rentgenky se 
silně zahřívá. Pro odvod tohoto tepla musí mít anoda poměrně masívní konstrukci; navíc se používá 
rotace anody či jejího chlazení (je popsáno viz níže).  
  Nejčasteji používaným materiálem pro anodu rentgenky je wolfram (tungsten), těžký a tepelně odolný kov. Pro 
zlepšení tepelných vlastností anody, především tepelné kapacity, se často používá wolfram legovaný rheniem (10%), 
popř. je anoda složena z více vrstev - legovaného wolframu, molybdenu, grafitu. 
Rentgenky můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin, kterými se řídí jejich konstrukční provedení: 
♦ Rentgenky pro průmyslové a radioterapeutické použití,  
u nichž není zapotřebí fokusace elektronů do téměř bodového ohniska a které mají pevnou 
(nerotující) anodu. Častým požadavkem je zde vysoká energie a intenzita X-záření. 
♦ Rentgenky pro rtg diagnostiku 
s fokusací elektronového svazku do ohniska a většinou s rotující anodou (proti lokálnímu 
přehřívání ohniska). Níže se budeme zabývat především těmito rentgenkami pro radiodiagnostiku. 
  Výše popsané "klasické" konstrukční provedení rentgenky podle obr.3.2.1 vlevo, které vytvořil W.
Coolidge v r.1913, se vyvinulo z katodové trubice, přes Crookesovu lampu; později byla doplněna 
rotace anody - viz níže.  
Speciální druhy rentgenových trubic 
  Kromě katody a anody se ojediněle u některých typů rentgenek můžeme setkat ještě s třetí elektrodou - 
drátěnou mřížkou, umístěnou mezi katodou a anodou, v těsné blízkosti katody. Elektrické napětí, přivedené na 
tuto mřížku, velmi citlivě moduluje tok elektronů (tj. anodový proud) a tím i intenzitu X-záření. Přivedením 
vyššího záporného napětí na mřížku lze velmi rychle přerušit anodový proud a tím emisi X-záření (využívá se někdy 
pro rychlou rtg kinematografii). 
  Pro speciální účely (především spektrometrické) se konstruují rentgenky s čelní transmisní anodou (Target Transmission 
X-ray Tube), kde svazek urychlených elektronů dopadá na čelně umístěnou anodu, přičemž vznikající X-záření prochází 
přes tenkou anodu na vnější stranu trubice, kde je využíváno.  
  Pro nízké energie X-záření (kolem 20-40keV) se jako terčíkový materiál anody nepoužívá wolfram, ale 
molybden; rtentgenka je navíc opatřena beryliovým výstupním okénkem - viz níže "Rtg mamografie". 
Fokusace elektronů, ohnisko 
Pro dosažení dobré ostrosti a rozlišení stínového transmisního obrazu při rtg diagnostice je zapotřebí, 
aby svazek X-záření vycházel z téměř bodového zdroje. U rentgenek pro rtg diagnostiku je 
žhavené vlákno*) zapuštěno v prohlubni či fokusační štěrbině katody, která má zápornou polaritu, 
takže svým odpudivým účinkem shlukuje elektrony do úzkého proužku. Elektrony po urychlení 
vysokým napětím pak dopadají do poměrně ostře lokalizovaného místa anody - dopadového 
ohniska, které má vzhledem k protáhlému tvaru žhaveného vlákna obdélníkový tvar. Skutečné, 
optické ohnisko vznikajícího X-záření je geometrickým průmětem zářící plošky na anodě, tj. 
dopadového ohniska, do roviny kolmé ke svazku záření použitého pro zobrazení. Původně 
obdélníkové dopadové ohnisko je v podélném směru zmenšené vlivem šikmé, sklopené plochy 
anody; jeho projekce do směru zobrazení má téměř čtvercový tvar velikosti zpravidla 0,5-2mm. 
*) Tyto rentgenky mají většinou dvě katodová vlákna - kratší a delší. Přepínáním žhavícího proudu lze žhavit jedno či 
druhé vlákno a měnit tak velikost dopadového ohniska na anodě.  
Chlazení a rotace anody 
Lokálnímu přehřívání jediného místa anody (ohniska), kam dopadají elektrony, se často zabraňuje 
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rotací anody*): katoda je v rtg trubici excentricky umístěna, anoda ve tvaru kuželovitého disku (o 
průměru asi 5-10cm) se otáčí kolem podélné osy, takže elektronový svazek dopadá pokaždé do 
jiného místa po obvodu anody, čímž zahřívání a odvod tepla je rovnoměrnější (obr.3.2.2 vlevo). X-
záření vystupuje sice z téhož místa - ohniska které je proti nehybné katodě, avšak toto místo je díky 
rotaci anody tvořeno neustále jinou částí anodového disku; teplo se tím lépe rozptyluje v materiálu 
anody. Rentgenky pro velmi vysoké výkony (např. v průmyslovém použití) pak mají anodu 
aktivně chlazenou - uvnitř anody je dutina, kterou protéká chladící kapalina. 
*) Jelikož anoda se nachází uvnitř trubice s vysokým vakuem, nelze její rotaci zajistit mechanickým převodem zvenčí. 
Žádné ložisko není tak těsné, aby se časem do trubice nedostal vzduch - došlo by k porušení vakua. Rotace anody je 
buzena elektromagneticky: uvnitř anodového hrdla rentgenky je na ložiscích upevněn kovový váleček spojený hřídelí 
s anodou, který slouží jako rotor, vně rentgenky jsou umístěny cívky napájené střídavým proudem - ty tvoří stator, 
budící točivé magnetické pole, které v důsledku elektromagnetické indukce otáčí válečkem a anodou uvnitř 
trubice (obr.3.2.2 vlevo). Rychlost rotace anody je zpravidla 50otáček/sekundu (3000ot./min.), u retgenek vysokých 
výkonů se používá i 10-12 000 ot./s. 
  Rychle rotující masívní anoda se z mechanického hlediska chová jako setrvačník, zachovávající svůj vektor 
rotačního momentu hybnosti. Pokud se rentgenku s rotující anodou snažíme naklonit (změnit směr její osy), 
vlivem gyroskopického efektu tomu rotující anoda klade odpor a její ložiska jsou namáhána značnými silami. Dochází 
k tomu zvláště u tomografických přístrojů CT, kde rentgenka poměrně rychle obíhá kolem vyšetřovaného objektu. Proto 
se zde někdy používají rentgenky s oboustranným ukotvením osy anody. Hřídel rotující anody, procházející skrz 
celou rentgenku, je uložena v ložiscích na obou koncích. Katodová část rentgenky pak má dva výstupky: jeden po 
straně pro uchycení a napájení excentricky umístěné kadody, druhý uprostřed pro upevnění druhého ložiska anody. 
Při oboustranném ukotvení rotační hřídele anody se gyroskopické síly rozdělí a ložiska jsou namáhána podstatně méně.

 
Obr.3.2.2. Konstrukční provedení rentgenových trubic používaných v radiodiagnostice. 

Vlevo: Klasická rentgenka s rotující anodou. Vpravo: Rentgenka typu STRATON, rotující jako celek, s čelní anodou 
v přímém styku s olejovou chladicí lázní a s magnetickým vychylováním elektronů z katody.

   Rotace anody sice zabraňuje lokálnímu přehřívání dopadového ohniska na anodě, avšak při 
delším provozu se anoda silně zahřívá jako celek a toto teplo se jen pomalu přenáší 
infračerveným vyzařováním přes vakuum ven z rentgenky do chladicího média. Mezi 
jednotlivými expozicemi je proto třeba dodržet určité časové prodlevy, aby anoda stačila 
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vychladnout. Další nevýhodou rotující anody je opotřebování ložiska uvnitř vakuové baňky, které 
není možno mazat ani jinak udržovat. Při opotřebování ložiska se kromě toho do vakuového 
prostoru rentgenky uvolňují nežádoucí zplodiny. 
Rentgenka rotující jako celek 
   Pro vyšší výkony bylo proto vyvinuto nové konstrukční uspořádání rentgenky typu Straton, kde 
svazek urychlených elektronů z axiálně umístěné katody, vychýlený magnetickým polem 
vychylovacích cívek (umístěných vně trubice) *), dopadá periferně na protilehlou čelně umístěnou 
anodu, která je z vnější strany v přímém kontaktu s chladicí olejovou lázní, do níž je rentgenka ponořena 
- obr.3.2.2 vpravo. Rentgenka pomocí motorku rotuje jako celek kolem své podélné osy spojující 
katodu se středem anody, přičemž vznikající X-záření odchází v bočném směru (podobně jako u 
klasické trubice Coolidgeova typu). Žhavicí a anadové napětí je na rentgenku přiváděno pomocí 
sběrných prstenců, po nichž kloužou elektrické kartáčky (technologie slip-ring, podobná jako u elektromotorů 
na stejnosměrný proud). Hlavní výhodou této konstrukce je podstatně dokonalejší chlazení anody, která je 
v přímém kontaktu s chladicím médiem, přičemž uvnitř vakuového prostoru nejsou žádné 
mechanicky pohyblivé díly. Ložiska, na nichž je celá rentgenka uchycena, jsou dobře přístupná a 
mohou být účinně mazána. Vede to k možnosti dosažení vyššího výkonu a k podstatnému 
prodloužení životnosti rentgenky. 
*) Elektronickým řízením proudu ve vychylovacích cívkách lze nastavit požadovanou pozici dopadového 
ohniska elektronů na anodě. Lze takto definovat i více ohnisek, které mohou pracovat současně v multiplexním provozu. 
  Dále, rentgenka Straton je při stejném výkonu podstatně menší a lehčí než klasické rentgenky s 
rotující anodou. To je velmi výhodné u nových technologií vyskorychlostních multi-slice CT přístrojů, 
kde je rotační mechanika silně namáhána odstředivými, gravitačními a gyroskopickými silami.

Elektrické napájení rentgenky 
Rentgenka, jako elektronický zdroj záření, vyžaduje patřičné elektrické napájení, dodávající elektrickou energii 
generující X-záření a zajišťující další funkce nezbytné pro správný provoz zařízení. Rentgenka má tři základní 
zdroje napájení: 
♦ Zdroj žhavicího proudu 
pro katodu rentgenky. Je jím žhavicí transformátor, dodávají na svém sekundárním vinutí nízké napětí většinou 6-12V 
a proud v rozmezí cca 0,5-10A, s možností plynulé regulace (viz níže "Nastavení parametrů X-záření").
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Elektrické napájení rentgenky 

Nahoře: Zdroj vysokého anodového napětí. Uprostřed: Střídavé napětí pro rotaci anody. Dole: Napětí pro žhavení katody.

♦ Zdroj vysokého napětí 
- anodového napětí pro urychlování elektronů v rentgence. Jedná se o napětí v rozmezí většinou cca 20kV-150kV; 
u speciálních rentgenek pro spektrometrické použití může být i nižší, v průmyslových aplikacích pak až 400kV. 
Základem tohoto zdroje (zvaného též generátor) je vysokonapěťový transformátor, který síťové napětí 
(220V/380V) transformuje nahoru - buď přímo ze síťového napětí na požadovanou hodnotu, nebo nověji přes 
elektronický oscilační obvod. Vysokonapěťový transformátor má vysoký převodový poměr (daný poměrem počtu závitů 
na primárním a sekundárním vinutí) řádově 1000. 
  U novějších přístrojů jsou používány vysokofrekvenční zdroje vysokého napětí. Síťové napětí se nejprve usměrní 
a vyhladí. Tímto stejnosměrným napětím je napájen vysokofrekvenční oscilátor (střídač), který pomocí tyristorů 
vytváří střídavé napětí frekvence cca 10kHz s ostrými hranami. To je pak ve vysokonapěťovém 
transformátoru přeměňováno na vysoké střídavé napětí, které se dále usměrňuje a vyhlazuje (viz níže). Výhodou 
tohoto řešení je, že vysokofrekvenční transformátor může mít při stejném výkonu podstatně menší rozměry a 
hmotnost, než klasický transformátor s frekvencí 50Hz.. 
  Hodnota anodového napětí je regulovatelná buď plynule, nebo skokově po vhodných krocích. Dosahuje se toho 
pomocí autotransformátoru, který je předřazen před vysokonapěťový transformátor. Autotransformátor reguluje 
síťové napětí v rozmezí cca 20-220V, které pak vysokonapěťová jednotka násobí konstantním poměrem (cca 1:1000). 
U elektronických vysokofrekvenčních zdrojů se regulace vysokého napětí provádí pomocí frekvenčního řízení. 
  Střídavé vysoké napětí je usměrněno*) pomocí vakuových nebo polovodičových diod. Nejjednodušší usměrnění 
je jednocestné ("jednopulzní") pomocí jedné sériově zapojené diody (či bez usměrnění, usměrňuje rentgenka - poznámka 
níže), kdy k emisi záření dochází jen v kladné půlperiodě střídavého proudu. Dokonalejší je usměrnění 
dvoucestné ("dvoupulzní") pomocí 4 diod v můstkovém Graetzově zapojení, nebo 2 diod u dvojitého sekundárního 
vinutí, kdy na anodě je vždy kladné (pulzující) napětí a rentgenka pracuje v obou půlperiodách střídavého napětí. Někdy 
se využívá třífázové síťové napájení třífázového vysokonapěťového transformátoru a k usměrnění se používá 6 diod 
v můstkovém zapojení - vzniká jen mírně pulzující stejnosměrné napětí (které neklesá nikdy k nule, ale jen asi o 
15% vrcholového napětí), pulzace mají frekvenci 300Hz; označuje se někdy jako šestipulzní vyhlazení. 
Třífázový vysokonapěťový transformátor může mít dvě trojice sekundárních cívek, fázově proti sobě posunutých o 60°; 
po usměrnění pomocí 12 diod v můstkovém zapojení se obdrží již jen nepatrně pulzující stejnosměrné napětí (s 
frekvencí 600Hz kolísá jen o asi 4% - "12-pulzní vyhlazení"), blízké pravému vyhlazenému stejnosměrnému napětí. 
U vysokofrekvenčních zdrojů vysokého napětí se po usměrnění dá velmi dobře provést vyhlazení pomocí 
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kondenzátorů, čímž se získá minimálně pulzující stejnosměrné napětí s vysokou frekvencí drobných pulzů. 
*) Fakticky samotná rentgenka je v podstatě dioda, která se sama může postarat o usměrnění. U starších a jednodušších přístrojů 
se proto rentgenka napájela střídavým napětím, přičemž k emisi X-záření dochází pouze v půlperiodách, kdy na anodě je 
kladné napětí. Nevýhodou tohoto řešení je zvýšený podíl měkké složky záření (vznikajícího na počátku a konci půlperiody, kdy 
je podstatně menší okamžité napětí) a u větších výkonů též možnost opačného proudu ("zpětný zápal") - v závěrné půlperiodě 
se mohou urychlovat sekundární elektrony, emitované ze zahřátého ohniska anody, směrem ke katodě, kterou bombardují 
vysokou kinetickou energií a mohou ji poškodit. 
♦ Napájení pro rotaci anody, 
což je většinou střídavé síťové napětí (220/380V), přiváděné na cívky statoru, vytvářející točivé magnetické pole pro 
rotaci anody rentgenky. Při frekcenci síťového napětí 50Hz je základní frekvence rotace anody 3000ot./sec.; 
segmentací cívek statoru lze dosáhnout nižších otáček 1500, 1000, 750, 600 ot./sec. Pro dosažení vyšších otáček je 
nutno stator rentgenky napájet z elektronického oscilátoru, poskytujícího vyšší frekvenci než 50Hz. 
  U novějších rtg přístrojů jsou používána i další napětí pro napájení elektromotorků posuvných a rotačních 
pohybů, chlazení rentgenky, dále řídící a regulační elektroniky, včetně detekčních a vyhodnocovacích obvodů. 
Kryt rentgenky 
Při vlastním provozu v rtg přístrojích je rentgenka zapouzdřena ve speciálním krytu válcovitého tvaru*). Kryt je 
stíněn olovem před nežádoucím pronikáním X-záření do okolí. Na koncích krytu jsou průchodky, kterými se pomocí 
dobře izolovaných vysokonapěťových kabelů přivádí napětí mezi anodu a katodu, na katodovém konci se pak přivádí 
nízké žhavicí napětí. Ve střední části*) krytu je výstupní okénko (samozřejmě nestíněné, k němuž musí být 
rentgenka natočena svým dopadovým ohniskem) z lehkého materiálu, většinou akrylátového skla, kterým paprsek X-
záření vychází ven k příslušnému použití. U výkonových rentgenek je prostor mezi rentgenkou a stěnami 
vyplněn chladicím olejem. 
*) U rentgenek typu Straton má pouzdro tvar dvojitého kuželu a výstupní okénko je poblíž toho konce, kde je anoda. 
Příslušnou lokalizaci dopadového okénka na anodě naproti výstupnímu okénku v krytu zajišťují vychylovací cívky (vč. úhlu 
jejich natočení), umístěné z vnější strany ve zúžené části krytu - obr.3.2.2 vpravo.

Nastavení parametrů X-záření 
Pro optimalizaci rtg diagnostiky je potřeba nastavit vhodné parametry X-záření. V elektrickém 
obvodu rentgenky se podle potřeby regulují a nastavují dva základní parametry: 
♦ Anodové napětí 
určuje maximální i střední energii fotonů výsledného X-záření, jeho "tvrdost". Maximální energie X-
záření v keV se prakticky rovná anodovému napětí v kV, střední energie je o něco vyšší než 1/3 
max. energie. V praxi se anodové napětí pohybuje v širokém rozmezí od cca 20kV do 200kV, 
u průmyslového využití X-záření i vyšší. 
♦ Anodový proud  
protékající rentgenkou určuje intenzitu X-záření emitovaného rentgenkou. Lze jej regulovat 
změnou žhavení katody - žhavicího proudu*) - a tím teploty vlákna katody. Při vyšším žhavení 
vlákna katody je emitováno více elektronů, rentgenkou protéká vyšší proud a je vyzařována vyšší 
intenzita X-záření. Průměrný proud rentgenkou se pohybuje v rozmezí jednotek mA až asi 
200mA, okamžitý proud může být i podstatně vyšší (v pulzním režimu).  
*) Žhavicí proud lze regulovat jednoduše pomocí reostatu ve žhavicím obvodu (nejlépe v obvodu primárního 
vinutí žhavicího transformátoru), popř. speciálním elektronickým obvodem osazeným tranzistory a tyristory. 
Již vzniklé X-záření se následně upravuje filtrací:  
♦ Filtrace, kolimace 
Měkké X-záření delších vlnových délek a nízké energie fotonů na začátku spojitého spektra nemá 
pro diagnostiku žádný význam, absorbuje se většinou již v kůži - způsobuje jen nežádoucí radiační 
zátěž pacienta. Proto se používá filtrace - do cesty záření se vkládá hliníková nebo měděná 
destička tloušťky cca 2-4mm, která měkkou složku X-záření do značné míry pohltí, zatímco tvrdší 
složku propouští. Geometrické vymezení svazku X-záření se provádí pomocí kolimace.

Rtg zobrazení planární - skiagrafie, skiaskopie 
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♦ Skiagrafie 
Při prostém rtg snímkování, zvaném skiagrafie, dopadá X-záření, prošlé vyšetřovanou tkání, 
na fotografický film obsahující halogenidy stříbra (bromid stříbrný), v němž fotochemickou 
reakcí dochází k uvolňování stříbra z jeho vazby ve sloučenině - vzniká latentní obraz, který je 
při vyvolání ve vývojce zviditelněn pomocí hustoty zrníček koloidního stříbra; zbylý bromid stříbra 
se rozpustí v ustalovači. Hustota zčernání filmu je úměrná množství prošlého X-záření. Vzniklý 
rtg fotografický obraz představuje negativní zobrazení hustoty tkáně: místa s nízkou hustotou 
(měkké tkáně) mají nižší absorbci a proto vysoké zčernání, místa s vysokou densitou (např. kosti) 
více absorbují X-záření a jsou proto na filmu zobrazena světle (s nízkým zčernáním). 
  Pro rtg snímkování se používají speciální filmy, jejichž emulze je tlustší a obsahuje zvýšený 
obsah halogenidů stříbra ve srovnání s běžnými fotografickými materiály. Filmy se vyrábějí v 
různých velikostech - nejmenší políčka cca 2x2cm se používají při zubní rtg diagnostice, největší 
formáty cca 43x43cm při snímkování plic, popř. 96x20cm na páteř. Při vlastním snímkování jsou 
filmy uloženy ve speciální světlotěsné kazetě, opatřené při okraji kovovými značkami a písmeny, které 
se při expozici promítají na film, po vyvolání jsou viditelné a zajišťují geometrickou orientaci a 
identifikaci snímku. V temné komoře se pak vyjímají z kazet, k vyvolání se používá 
speciálních koncentrovaných vývojek, poskytujících vysoký kontrast a sytost zčernání filmu; 
proces vyvolávání, ustalování a sušení se provádí ve vyvolávacích automatech. Celkově však je 
použití filmů a "mokrého procesu" na ústupu, budoucnost patří elektronickému snímání a 
digitalizaci rtg obrazů. 
♦ Skiaskopie 
Jako skiaskopie se označuje přímé vizuální pozorování obrazu prošlého rtg záření na 
fluorescenčním stínítku ("štítě"). Přímá skiaskopie se dříve využívala velmi často, avšak vzhledem 
k vysoké radiační zátěži vyšetřujícího rentgenologa (a též pacienta) se od ní již ustoupilo. 
Nepřímá skiaskopie se provádí na přístrojích vybavených zesilovačem obrazu a elektronickým 
snímáním obrazu. Tato nepřímá skiaskopie se nyní používá k vyšetřování dynamických dějů 
(koronární arteriografie, transhepatální cholangiografie, ...) a při intervenčních výkonech, kde je 
potřebná vizuální kontrola precizních prací prováděných uvnitř organismu - zavádění různých sond 
a katetrů, implantace kardiostimulátorů, koronární angioplastika, ... atd. - viz níže. 
Filtry a clony u rtg zobrazení 
Při praktické diagnostické aplikaci rtg záření je důležité použití kolimačních clon a filtrů. Vhodnými clonami se 
zajišťuje geometrické vymezení svazku X-záření, zasahujícího jen potřebnou vyšetřovanou oblast (ostrý obraz s 
vysokým prostorovým rozlišením je zajištěn tím, že záření vychází z téměř bodového ohniska na anodě rentgeny). Hned 
za rentgenkou se umísťuje tzv. primární clona (přesněji řečeno filtr) zhotovená nejčastěji z hliníkového plechu, 
která pohlcuje nízkoenergetické fotony (ze začátku spojitého spektra X-záření), které nejsou použitelné pro 
zobrazení (pronikly by pouze do podkoží), ale zvyšovaly by radiační zátěž pacienta. Mezi pacientem a filmem (či 
stínítkem nebo zobrazovacím systémem) je pak umístěna sekundární clona (sbíhavá fokusovaná Buckyova-Potterova 
či paralelní Lysholmova clona) - mřížka tvořená rovnoběžnými absorbčními lamelami (olověnými pásky), které 
propouštějí pouze primární X-záření ve směru původního svazku, zatímco sekundární rozptýlené fotony (pohybující 
se jinými směry) pohlcuje; jedná se o kolimátor. Potlačení sekundárního rozptýleného záření podstatně zlepšuje 
kontrast rentgenového obrazu. 
Terminologická poznámka: V radiodiagnostice je častým zvykem používat ne příliš přesný obecný název "clony". 
Přesněji se však jedná o kolimátory a o filtry. 
Zesilovače a digitální snímače rtg obrazu 
Přímé fotografické zobrazení na rtg film již patří minulosti a je postupně nahrazováno dokonalejšími technologiemi. 
Pro zvýšení citlivosti snímání rtg obrazu se požívají vhodné metody zesílení obrazu, nověji pak metody 
elektronického snímání obrazu. Je tím umožněno mnohonásobné snížení potřebné intenzity X-záření a tím radiační 
dávky pro pacienta, jakož i snížení nežádoucí expozice pro radiační pracovníky. 
Při fotografické skiagrafii jsou k filmu přiloženy zesilovací luminiscenční fólie. Dále se používá xeroradiografie, kdy 
místo filmu je použita kladně nabitá selenová deska, dopadající fotony X-záření tam vyvolávají fotoefekt, při 
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němž fotoelektrony lokálně kompenzují původní kladný náboj - vzniká latentní elektrostatický obraz; v kopírce jsou pak 
na různě nabitá místa desky různě přitahovány práškové částečky barviva, které se nakonec otiskují na papír kde 
vzniká viditelný obraz. 
  Při skiaskopii se obraz na fluorescenčním stínítku (štítě) zesiluje speciální obrazovou elektronkou - zesilovačem 
obrazu. Světelný obraz, vytvářený dopadem fotonů X-záření na fluorescenční stínítko uvnitř elektronky, způsobuje 
svými emitovanými fotony viditelného světla fotoelektrický jev na přiložené fotokatodě. Emitované fotoelektrony 
jsou napětím mezi fotokatodou a anodou (cca 10-20kV) urychlovány a elektronovou optikou směrovány na 
luminiscenční stínítko, kde vytvářejí zmenšený převrácený obraz, jehož jas je však více než 1000-krát větší než u 
obrazu původního. Tento obraz je pak opticky snímán videokamerou a zobrazován na tv obrazovku či na monitor počítače. 
  Všechny výše uvedené zesilovače obrazu či televizní snímače jsou jen přechodným technickým řešením. Nové 
systémy jsou vybaveny elektronickým digitálním snímačem obrazu; nejdokonalejšími zobrazovacími detektory 
jsou polovodičové pixelové detektory (SPD), viz §2.5 "Polovodičové detektory". Jedině této technologii 
přímé digitalizace patří budoucnost...

Kontrastní látky. Subtrakční radiografie. 
Jednou z hlavních obtíží při rtg zobrazování měkkých tkání jsou malé rozdíly v absorbci X-
záření jednotlivými tkáněmi *), vedoucí k nízkému kontrastu zobrazení a nemožnosti rozlišení 
některých struktur.  
*) Tkáně lidského těla jsou tvořeny především atomy lehkých prvků (vodík, uhlík, kyslík, dusík, sodík, ...) a mají 
podobnou hustotu něco přes 1g/cm3. Proto se valně neliší ani absorbční koeficienty pro X-záření v jednotlivých 
tkáních (výjimkou jsou masívnější kosti a lehčí provzdušněné plíce). 
  V určitých případech lze kontrast zobrazení uměle zvýšit aplikací vhodných kontrastních 
látek. Kontrastní látky uměle zvyšují kontrast zobrazení tkání tím, že vyvolávají větší rozdíly v absorbci 
X-záření vyšetřované tkáně vůči okolí. Většinou se snažíme zvýšit absorbci X-záření použitím 
látek obsahující atomy těžkých prvků jako je baryum (dutiny, např. žaludek) nebo jód (cévy). Vpravíme-
li takovou látku do vyšetřovaného místa - zažívacího traktu, cév, žlučových či močových cest, 
vykazuje takto naplněná struktura výrazně zvýšenou absorbci X-záření a na rtg obraze je zřetelně 
a kontrastně zobrazena, včetně případných defektů a anomálií.  
Kontrastní látky jsou dvou základních typů: 
♦ Pozitivní kontrastní látky, které zvyšují absorbci X-záření. Nejčastěji jsou používané kontrastní látky na bázi barya 
a jódu. Síran barnatý (BaSO4) je ve vodě nerozpustná sloučenina, jejíž suspenze ("baryová kaše") se používá při 

vyšetření trávicího traktu. Jódové kontrastní látky se používají ve formě organických sloučenin, v nichž je jód pevně 
vázán, většinou v benzenových jádrech cyklických (aromatických) uhlovodíků. Je to především 
kyselina trijódaminobenzoová, kde jsou na benzenové jádro navázány 3 atomy jódu. .....doplnit........ 
♦ Negativní kontrastní látky snižující absorbci X-záření. Jsou to především plyny (vzduch, oxid uhličitý), které se 
aplikují do dutin (např. páteřní kanálek) 
.....doplnit........ 
Rtg subtrakční radiografie. DSA 
Speciální metodou zvýšení kontrastu je tzv. subtrakční radiografie, spočívající v odečtení dvou 
snímků téže oblasti, lišících se přítomností a nepřítomností, či rozložením, kontrastní látky. Cílem 
subtrakce je zvýraznit anatomické struktury, které by na konvenčních rtg snímcích byly málo 
zřetelné, nevýrazné a těžko rozpoznatelné. 
  V prvopočátcích metody (50. a 60. léta) se používala filmová (fotografická) subtrakce, při níž se 
rtg snímek s kontrastní látkou zkombinoval a překryl s negativně přefotografovaným snímkem 
bez kontrastní látky. Touto kombinací (maskováním) vznikl výsledný subtrakční obraz, na němž jsou 
vidět jen struktury naplněné kontrastní látkou. Další technický vývoj, vedoucí přes analogovou 
televizní subtrakci, vyústil v metodu digitální subtrakce, která je nejdokonalejší a nyní 
výhradně používaná. Tato metoda se používá především pro selektivní zobrazení cévního 
řečiště (arteriálního i venózního - kontrastní látka se tam ve vhodném okamžiku vstřikuje 
pomocí speciálně zavedeného katetru) a označuje se názvem digitální subtrakční angiografie (DSA).
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Obr.3.2.3. Principiální schéma činnosti digitální subtrakční radiografie

Zjednodušené schéma principu digitální subtrakční radiografie je nakresleno na obr.3.2.3. Svazek X-
záření z rentgenky prozařuje tělo pacienta a prošlé záření je detekováno digitálním snímačem 
obrazu, složeným ze scintilátoru a citlivého CCD snímače obrazu. Nejdokonalejšími 
zobrazovacími detektory jsou polovodičové pixelové detektory SPD (viz §2.5 "Polovodičové 
detektory"), montované do tzv. flat panelů. Rentgenka a detektor jsou umístěny naproti sobě na tzv. 
C-rameni. Do paměti počítače je snímán nejprve nativní rtg obraz vyšetřovaného místa bez 
kontrastní látky, a pak rtg obraz po aplikaci kontrastní látky. Numerickým digitálním odečtením 
nativního obrazu od obrazu s kontrastní látkou vzniká výsledný subtrakční obraz, na němž je 
selektivně zobrazena jen struktura naplněná kontrastní látkou, zatímco všechny ostatní 
anatomické struktury se víceméně vyruší. 
  Správnou subtrakci mohou nepříznivě ovlivnit či znehodnotit pohyby tkáně během vyšetření (v časovém intervalu 
mezi oběma obrazy), jako jsou dýchací pohyby, srdeční pulzace, pohnutí pacienta. Pro eliminaci těchto nepříznivých 
vlivů se zaznamenává řada obrazů v krátkých časových intervalech, z nichž se vybírají obrazy vhodné pro subtrakci. 
Pro sledování kinetiky srdeční činnosti se sekvence snímaných obrazů navíc synchronizuje se signálem EKG a subtrahují 
se obrazy odpovídající end-diastole a end-systole; lze tak m.j. získat obraz ejekční frakce a odhalit příp. poruchy 
motility srdečních stěn. 
  S pomocí těchto moderních angiografických zařízení lze kromě diagnostiky ihned po 
zjištění patologických poměrů v cévním řečišti následně provést potřebný intervenční výkon pod 
detailní kontrolou rtg zobrazení. Jedná se např. o koronární angioplastiku (PTCA) - rozšíření 
zúžené koronární (věnčité) tepny myokardu pomocí speciálního katetru opatřeného na konci balónkem, 
s příp. instalací tzv. stentu, který zůstává rozepjat uvnitř věnčité cévy a brání jejímu opětovnému smrštění.

Rentgenová tomografie - CT 
Klasické rtg-zobrazení je planární - je to dvojrozměrná projekce density tkáně do určité roviny. 
Skutečná tkáň je však objekt trojrozměrný, takže planární obraz, který je dvojrozměrnou 
projekcí skutečnosti, může zachycovat jen část reality. O uspořádání tkáně v "hloubkovém třetím 
rozměru", kolmém k zobrazované rovině, nemůžeme z planárního obrazu nic zjistit. Planární obrazy mají 
z tohoto hlediska závažné úskalí - možnost překrývání a superpozice struktur uložených v 
různých hloubkách. Pomáháme si zde sice zobrazováním ve více různých projekcích, avšak riziko 
falešného nálezu či neodhalení anomálie v hloubi organismu, překryté jinou strukturou, nelze 
nikdy vyloučit. U planárního zobrazení dochází k prozařování X-záření z různých hloubek, k superpozici 
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a sumování informace o rozložení denzity ze všech hloubkovývh vrstev tkání a orgánů do 
společného obrazu. Výsledná odezva v obraze je součtem příspěvků z jednotlivých vrstev tkáně - nejen 
z míst vyšetřované léze, ale i z vrstev, které se nacházejí nad lézí a pod lézí. Tím se detaily 
struktury vyšetřovaného orgánu v určité hloubce zastírají obrazovými informacemi ze vzdálenějších 
a bližších vrstev. Superpozice záření z různých hloubek zobrazovaného objektu dále vede ke 
snížení kontrastu zobrazení struktur a lézí.  
  Pro odstranění těchto nevýhod planární rtg diagnostiky a pro získání komplexního zobrazení struktur 
v různých hloubkách byla vyvinuta transmisní rentgenová tomografie *) poskytující 
trojrozměrné zobrazení density tkání v organismu. Jednou z hlavních předností 
tomografického zobrazení je podstatně vyšší kontrast zobrazení lézí, které na transverzálních 
řezech nejsou překrývány zářením z okolnívh vrstev. 
*) Řecky tomos = řez - tomografické zobrazení je tvořeno určitými řezy, primárně transverzálními, jejichž větší počet 
vytváří trojrozměrný obraz.  
  Předchůdkyní nynější počítačové tomografie CT byla pohybová tomografie: rentgenka a vyšetřovací stůl s pacientem 
se vůči sobě protisměrně posunovaly takovým způsobem, že pro vrstvu v určité hloubce se oba pohyby vykompenzovaly 
a získal se ostrý obraz, zatímco v ostatních vrstvách byl obraz pohybově rozmazán a tím méně zřetelný. Kvalita a 
kontrast takového zobrazení však nebyly valné (s CT naprosto nesrovnatelné...). 
  Tomografické rtg zobrazení se dosahuje tím, že vyšetřovaná oblast se prozařuje X-zářením pod 
řadou různých úhlů (v rozsahu 0-180-360°): rentgenka a naproti ní umístěný detektor X-záření 
rotují kolem těla pacienta, přičemž úzký svazek X-záření prozařuje vyšetřovanou tkáň a jeho intenzita 
je detekována a převáděna na elektrický signál (obr.3.2.4); vyhodnocuje se zeslabení paprsku v 
důsledku absorbce tkání. Z množství integrálních hodnot získaných prozařováním pod řadou úhlů 0-
360° se pak metodou zpětné projekce provede rekonstrukce absorbční mapy, čímž vznikne 
denzitní obraz příčného řezu vyšetřovanou oblastí. Na tomto obraze jsou citlivě a s vysokým 
rozlišením zobrazeny struktury uložené v různých hloubkách v organismu - jedná se o 
obraz tomografický.  
  Postupným podélným lineárním posunem pacienta vzhledem k systému rentgenka-detektor 
můžeme vytvořit řadu obrazů příčného řezu (vrstev), které umístěny vedle sebe vytvářejí 
trojrozměrný tomografický obraz vyšetřované oblasti. Vzhledem k výpočetní náročnosti 
rekonstrukční procedury lze toto provést pouze s pomocí počítače - proto se tato metoda 
nazývá počítačová tomografie CT (Computerized Tomography). Přesný název "rentgenová 
transmisní počítačová tomografie" (X-ray Trasmission Computerized Tomography) se pro svou zdlouhavost neujal.

 
Obr.3.2.4. Základní principiální schéma počítačové tomografie CT.
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Kromě prostorového tomografického zobrazení je hlavní předností CT v porovnání s konvenčním 
rtg zobrazením podstatně vyšší kontrast - je schopna rozpoznat a zobrazit i nepatrné rozdíly v 
lineárních součinitelích zeslabení X-záření, které proniká vyšetřovanou tkání. Je to dáno v prvé 
řadě principem zobrazení transverzálního řezu pomocí úzkého paprsku bez ovlivnění sousedními 
vrstvami a elektronickou detekcí X-záření, která je schopna zachytit jemnější rozdíly a širší 
rozsah dynamiky, než klasický rtg film. K výbornému denzitnímu rozlišení dále přispívají i 
metody počítačové rekonstrukce a filtrace obrazu, jakož i možnosti flexibilního nastavení 
optimální modulace obrazu (jas, kontrast).

Vývoj tomografické metody zobrazení.   5 generací CT přístrojů. 
Obecné snahy o rekonstrukci trojrozměrného zobrazení na základě zobrazení dvourozměrného (či 
množiny jednorozměrných projekcí) sahají již do r.1917, kdy J.Radon odvodil integrální transformaci (nyní 
nazývanou Radonova transformace) mezi množinou integrálů přímek a množinou bodů transverzálního řezu 
vyšetřovaného prostoru. V r.1963 A.Cormack tyto výsledky aplikoval a rozšířil na případ X-záření, procházejícího s 
částečnou absorbcí trojrozměrným objektem. A v r.1972 G.N.Hounsfield dokončil vývoj prvního přístroje CT. 
  V dalších letech se prokázaly velké přednosti CT a tyto přístroje se velice rozšířily. V průběhu technického vývoje 
zároveň docházelo k výrazným změnám v konstrukčním uspořádání jednotlivých elektronických i mechanických 
dílů přístrojů CT. Z hlediska tohoto technického vývoje se přístroje CT rozdělují obvykle do pěti generací: 
♦ 1.generace: X-záření z rentgenky bylo kolimováno do tenkého svazku (válcového "tužkového" tvaru) a po 
prozáření pacientem detekováno protilehlým jedním detektorem (jak je na obr.3.2.4), rotujícím spolu s rentgenkou. 
♦ 2.generace: X-záření z rentgenky je kolimováno do tvaru vějíře a po průchodu pacientem je detekováno 
větším počtem detektorů, umístěných v jedné řadě na kružnicové výseči naproti rentgence, rotující spolu s rentgenkou. 
♦ 3.generace: X-záření z rentgenky je kolimováno do tvaru širšího vějíře podobně jako u 2.generace, avšak prošlé záření 
je detekováno velkým množstvím detektorů umístěných na kruhovém oblouku ve více řadách - snímá se současně 
více řezů. 
♦ 4.generace: detektory jsou uspořádány stacionárně do úplného kruhu (prstence, resp. několik prstenců ležících 
vedle sebe) kolem pacienta, přičemž krouží jen rentgenka. 
♦ 5.generace: kardio-tomograf s elektronovým svazkem - EBT - Electron Beam CT, popsaný níže. 

  Přístroje 4. a 5. generace nejsou příliš rozšířeny, protože při vyšší ceně nepřinášejí zásadní výhody pro klinickou praxi 
ve srovnání s moderními konstrukčními řešeními přístrojů generace třetí (vysokorychlostní multidetektorové 
systémy MDCT). 
  Spolu s technickým zdokonalování rentgenové CT byl tomografický princip použit i u dalších zobrazovacích modalit. 
Vedle optické CT byly vyvinuty tomografické metody scintigrafické - jednofotonová emisní tomografie SPECT 
a pozitronová emisní tomografie PET (kap.4 "Scintigrafie", §4.3 "Tomografické kamery"). A též 
nejsložitější tomografická zobrazovací metoda nukleární magnetická rezonance NMRI (§3.4, část 
"Nukleární magnetická rezonance"). 

Vznik denzitního obrazu 
Má-li podle obr.3.2.4 vlevo svazek X-záření, emitovaný rentgenkou a dopadající na vyšetřovanou oblast, počáteční 
intenzitu (tok fotonů za 1s) Io, pak jeho intenzita I po průchodu tkání bude I = Io.e-Σµ(i,j).∆x, kde µ(i,j) je lineární 

součinitel zeslabení X-záření pronikajícího místem tkáně o souřadnicích i,j a ∆x je velikost (délka ve směru 
paprsku) elementu tkáně. Hodnoty koeficientů µ(i,j) závisí na lokální hustotě a protonovém čísle jednotlivých míst (i,
j) tkáně. Logaritmováním se tento vztah dá upravit na tvar: ln(I/Io) = Σµ(i,j).∆x, který říká, že logaritmus poměru intenzit 

X-záření vstupujícího do vyšetřované tkáně a z ní vystupujícího, se rovná součtu součinů lineárních součinitelů zeslabení 
a drah, které fotony X-záření v jednotlivých místech tkáně překonávají. 
  Měřením při různých polohách rentgenky a detektoru se získá řada hodnot zeslabovacího poměru ln(I/Io). Počítač pak 

v zásadě řeší soustavu lineárních rovnic shora uvedeného tvaru, čímž se získají hodnoty lineárních součinitelů zeslabení 
X-záření tkáňových elementů v jednotlivých místech (i,j) tkáně - vzniká obraz denzity tkáně. 
  V praxi se nepostupuje výše uvedeným přímočarým způsobem. Výsledný transverzální CT obraz se získývává 
rekonstrukcí z jednorozměrných profilů distribuce intenzity prošlého paprsku X-záření při otáčení rentgenky 
a protilehlých detektorů kolem vyšetřovaného objektu. Pro tuto rekostrukci se používá většinou metoda filtrované 
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zpětné projekce, někdy i dokonalejší (avšak výpočetně náročnější) metoda iterativní rekonstrukce. Tyto 
rekonstrukční metody, které jsou anologické jako u SPECT, jsou stručně popsány v §4.3 "Tomografická scintigrafie". 
  Denzita vyšetřované tkáně se většinou porovnává s densitou vody a v obraze CT je číselně prezentována v 
tzv. Hounsfieldových jednotkách HU = 1000.(µtkáň - µvoda)/µvoda , zavedených předním průkopníkem v oblasti CT G.

N.Hounstfieldem, spolu s A.L.Cormackem.

Detektory X-záření pro CT 
Úkolem těchto detektorů je zachytit fotony X-záření procházejícího vyšetřovanou tkání a přeměnit je na elektrické 
signály pro další elektronické zpracování za účelem počítačové rekonstrukce denzitních řezů. Pro tuto oblast obecně 
platí zásady uvedené v kapitole 2 "Detekce a spektrometrie ionizujícího záření" s tím, že se zde uplatňuje jen detekce, 
nikoli spektrometrie. Základním požadavkem je zde vysoká citlivost detekce fotonů X-záření a vysoká rychlost 
detekce, tj. krátká mrtvá doba. 
Pro detekci X-záření se nejčastěji používají dva druhy detektorů:

�●     Ionizační komory plněné stlačeným plynným xenonem (více anod a katod v jedné trubici tvoří řadu detektorů).
�●     Scintilační detektory se scintilačními krystaly NaI(Tl), CsI(Tl), Bi4Ge3O12 (BGO), Lu2SiO5(Ce) (LSO), Lu1,9Y0,1SiO5 (LYSO), 

CdWO4; čtyři posledně uvedené mají výhodu ve vysoké detekční účinnosti při malých rozměrech (vlastnosti scintilátorů 

jsou rozebírány v §2.4). Scintilátory založené na keramických materiálech (kysličníky křemíku), dopovaných vzácnými 
zeminami (jako je gadolinium nebo ytrium) a příp. i dalšími prvky, se někdy označují jako UFC (Ultra Fast Ceramic) - 
ultrarychlé keramické detektory. 
Scintilační záblesky jsou snímány buď fotonásobiči, nebo fototranzistory (podstatně jednodušší a levnější 
fototranzistory či fotodiody jsou postačující, neboť se jedná jen o prostou detekci, nikoli spektrometrii; další výhodou jsou 
miniaturní rozměry). 

Mnohodetektorové, multi-slice a spirální CT 
Postupné snímání CT obrazů systémem jediné rentgenky a detektoru, jak jsme jej zde zatím podle 
obr.3.2.3 pro snadnější vysvětlení metody popsali, se používalo u prvních generací CT zařízení v 70. a 
80.letech. Jeho nevýhodou byla značná zdlouhavost (jeden řez trval několik minut). U novějších 
generací přístrojů CT se již používá většího počtu detektorů (cca 1000). Krouží rentgenka, jejíž 
svazek primárního záření je pomocí kolimátorů vycloněn do tvaru vějíře (s úhlem cca 40°), a naproti 
ní odpovídající kruhová výseč se soustavou 300-1000 detektorů. Doba snímání jednoho řezu se 
zkracuje pod 1 sekundu. 
  První typy CT přístrojů měly rotující část - rentgenku a detektory - se statickou napájecí a vyhodnocovací částí 
propojeny kabelem, což neumožňovalo kontinuální rotaci (po jedné otáčce se rentgenka s detektorem musely vrátit 
do výchozí polohy, resp. musela nastat změna směru rotace, aby se kabel nepřekroutil). Novější typy (od 80.let) používají 
k napájení a přenosu signálu technologii "klouzavých prstenců" (slip-ring) se snímáním elektrickými kartáčky, 
umožňující rychlou a kontinuální rotaci (s neomezeným počtem otáček v jednom směru). 
  Původní generace CT přístrojů během jedné rotace snímala jen jeden příčný řez vyšetřovanou oblastí. 
Pro zvýšení rychlosti CT vyšetření rozsáhlejších oblastí je u novějších generací přístrojů použito 
vždy několika detektorů, resp. několika prstenců detektorů, umístěných vedle sebe v 
axiálním (podélném) směru - MDCT (MultiDetector CT). To umožňuje (při vhodném tvarování svazku 
X-záření z rentgenky) současné snímání několika transverzálních řezů vedle sebe, vyšetření 
několika tenkých vrstev současně. Hovoříme o "více-řezových", tzv. multi-slice CT přístrojích (angl. slice = 
řez) - 4, 6, 8, 16, 64 - slice-ových. 
  U tzv. spirálních CT (helikálních) pak navíc během otáčení rentgenky probíhá pomalý automatický 
posun lehátka s pacientem (dráha rentgenky se efektivně jeví jako spirála), s následnou 
trojrozměrnou rekonstrukcí; zde je v principu možno dosáhnout celotělového CT zobrazení.

Tomografie s elektronovým svazkem - Electron Beam CT (EBT) 
Vedle popsaného konstrukčního řešení CT, nyní již "klasického" s rotující rentgenkou, bylo vyvinuto 
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zcela odlišné, fyzikálně zajímavé řešení, které vůbec neobsahuje rentgenku. X-záření zde vzniká 
dopadem rychlých elektronů, vystřelovaných "elektronovým dělem", na kovový terčíkový prstenec 
- anodu, uvnitř něhož je umístěn vyšetřovaný objekt (obr.3.2.5). Elektronový paprsek z elektronového 
děla je do požadovaného místa terčíkového prstence směrován magnetickým vychylováním 
pomocí vychylovacích cívek, napájených vhodným elektrickým signálem. Napájením vychylovacích 
cívek střídavým elektrickým proudem vhodného periodického průběhu elektronový svazek 
rotuje úhlovou frekvencí ω a při tomto kruhovém pohybu postupně zasahuje jednotlivá místa na 
obvodu terčíkového prstence. V každém takto zasaženém místě vzniká brzdné X-záření, jehož 
paprsek pod odpovídajícím úhlem prozařuje vyšetřovaný objekt (tělo pacienta). Rotující 
elektronový svazek tedy generuje rotující zdroj X-záření po obvodu terčíkového prstence, podobně 
jako kdyby zde rotovala rentgenka. Brzdné X-záření prochází prstencovým kolimátorem s 
radiálně orientovanými septy, který jej tvaruje do vějířovitého svazku.  
  Toto X-záření, prošlé vyšetřovaným objektem (tkání pacienta), je detekováno elektronicky (stejně jako 
u klasické CT) pomocí prstencově uspořádaného pole detektorů, zevnitř překrývajících kolimátor. 
Při vhodném geometrickém uspořádání septa kolimátoru odstiňují X-záření, jež by přicházelo přímo 
od terčíkového prstence k zadní straně jednotlivých detektorů. Novější typy EBT přístrojů mají 
několik vedle sebe řazených terčíkových prstenců a několik prstencových polí detektorů.

 
Obr.3.2.5. Základní principiální schéma RTG tomografie pomocí elektronových svazků

Toto konstrukční řešení má dvě výhody: 
♦ Neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé díly - rotace paprsku je elektromagnetická. 
♦ Umožňuje velmi rychlou tomografii - elektromagneticky vychylovaný paprsek může rotovat 
podstatně rychleji, než je dosažitelné při rotaci mechanické. Toto je výhodné pro sledování rychlých 
dějů jako je hradlovaná (gatovaná) CT srdce - na obr.3.2.5 jsou do akvizičního počítače spolu s impulsy 
z detektorů X-záření vedeny i EKG trigrovací impulsy. 
  Nevýhodou je zde ovšem značná složitost a nákladnost (cena) zařízení, vzhledem k čemuž se tento 
typ zařízení zatím do praxe příliš nerozšířil. Ani v budoucnu asi nelze očekávat větší rozšíření 
těchto systémů, neboť rychlý technický pokrok v konstrukci klasických CT - 
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vysokorychlostních multidetektorových systémů MDCT (popř. se dvěma rentgenkami) řeší většinu 
výhod EBT, a to levněji a pro běžnou praxi výhodněji.

Rtg kostní densitometrie 
Radiografické vyšetření skeletu patří mezi nejčastější a nejdůležitější výkony rtg diagnostiky. 
Speciální metodou v této oblasti je kostní densitometrie - metoda pro zjišťování hustoty (denzity) 
kostní tkáně na základě míry absorbce X-záření, stanovené pomocí rtg absorpční 
fotometrie (Radiographic Absorptiometry - RA).  
  Nejjednodušší metoda spočívá v prozařování úzkým svazkem záření o jedné energii (SPA - Single 
Photon Absorptiometry). Nevýhodou této metody je, že z celkové absorpce X-záření nelze zjistit, jaká 
část je způsobena kostí a jaká část měkkou tkání.  
Dokonalejší denzitometrickou metodou je rtg absorbční fotometrie využívající dvou energií svazku 
X-záření (DEXA - Dual Energy X-ray Absorptiometry), např. dvojice efektivních energií 50keV + 100keV, 
či 35keV + 75keV. Využívá se zde rozdílných poměrů absorpce X-záření v měkké tkáni a v kostech při 
nízké energii a při vysoké energii záření - různých hodnot lineárních součinitelů zeslabení µ. 
Matematickou analýzou exponenciálních zákonů absorpce I = Io.e-µ.x pro jednotlivé energie a druhy 

tkání (logaritmováním se příslušné exponenciální rovnice převádějí na lineární) se stanoví podíl absorpce 
v měkké tkáni a v samotné kosti, z čehož je po vhodné kalibraci možno stanovit denzitu kosti.  
  Kalibruje se vhodným fantomem kosti (či hydroxyapatitem), přístroje mají své vnitřní kalibrační fantomy. Obsah minerálů 
v kosti se kvantifikuje pomocí parametrů BMC (Bone Mineral Content) v [g/cm] a plošné hustoty minerálů BMD 
(Bone Mineral Density) v [g/cm2]. Tyto parametry se porovnávají se soubory referenčních (normálových) hodnot 
a stanovují se relativní indexy (poměry) zvané skóre: T-skóre srovnává naměřené hodnoty BMD s průměrnou 
hodnotou BMD mladých zdravých dospělých téhož pohlaví; Z-skóre srovnává BMD s průměrnými normálovými 
hodnotami pro daný věk a pohlaví . Někdy se též sleduje rovnoměrnost density kosti BHI (Bone Homogenity Index).

 
Obr.3.2.6. Principiální schéma DEXA zobrazovacího digitálního rtg denzitometru.

Moderní rtg densitometrické přístroje používají prozařování vyšetřovaného místa 
rozbíhavým ("jehlanovitým") svazkem X-záření s následnou detekcí prošlého záření digitálním 
snímačem obrazu do paměti počítače - obr.3.2.6. Zde se provedou příslušné výpočty absorpce 
mezi snímkem s nízkou (L) a vysokou (H) energií X-záření a získá se výsledný obraz density skeletu, 
který podává jak informace o obsahu a hustotě minerálů v kosti, tak i morfologické informace o 
stavbě skeletu. Nejdokonalejší přístroje tohoto druhu umožňují provádět celotělovou 
obrazovou diagnostiku kostní tkáně, stanovit obsah svalové hmoty, tukové tkáně, vody a minerálů 
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v jednotlivých částech těla.  
Detektory pro rtg densitometrii 
Pro detekci prošlého X-záření se používají buď scintilační detektory NaI(Tl) či CaWO4, nebo polovodičové 

detektory většinou na bázi CdZnTe (kadmium-zinek-tellurid - CZT), které mají vysokou detekční účinnost. V 
moderních zobrazovacích denzitometrech jsou detektory uspořádány do 2-rozměrné mozaikové konfigurace s 
vysokým prostorovým rozlišením - tvoří digitální snímač rtg obrazu, např. plochý panel o rozměru 20×20cm a 
matici 512×512 elementů, který snímá celou skenovanou oblast během jedné expozice.

  Kostní denzitometrie hraje klíčovou úlohu při diagnostice osteoporózy - patologické redukce 
minerální a organické kostní hmoty, vedoucí k zeslabení pevnosti kostí. Osteoporóza patří 
mezi nejrozšířenější poruchy metabolismu kostí a je jednou z nejčastějších příčin fraktur u starších 
lidí, zejména u žen po menopauze. Včasná diagnostika počínající osteoporózy (osteopénie) je důležitá 
pro nasazení účinné léčby pro zpomalení či zastavení osteoporózy, než dojde k nenávratným poruchám 
ve struktuře kostí. 
Pozn.: Používají se i neradiační metody kostní densitometrie. Ultrazvuková densitometrie stanovuje denzitu kosti 
na základě zeslabení zvukového signálu a rychlosti jeho šíření tkání. 
................

RTG mamografie 
Další důležitou specializovanou metodou rtg zobrazení je mamografie - zobrazení 
případných nehomogenit a okrsků zvýšené hustoty tkáně v ženském prsu, které by mohly svědčit 
pro nádorový proces. Pro dosažení co nejlepšího kontrastu zobrazení a rozlišení co nejmenších lézí 
je třeba provést stlačení prsu mezi dvěma kompresními deskami a tkáň takto tvarovanou do vrstvy 
o tloušťce cca 7cm prozářit měkkým X-zářením o energii cca 20-30 keV. Vzhledem k této nízké energii se 
v mamografu používá speciální rentgenka s molybdenovou anodou a beryliovým výstupním 
okénkem. Snímkování se provádí kazetou s rtg filmem opatřeným zesilovačem obrazu, nebo 
nověji pomocí elektronického snímání obrazu. 
Alternativní mamografické metody 
Vedle nejčastěji používané rtg mamografie existují i některé další vyšetřovací metody založené na odlišných principech: 
♦ Ultrazvuková mamografie zobrazující příp. léze na základě jejich odlišné hustoty a elasticity (o ultrasonografii je 
stručně pojednáno v §4.6., pasáž "Ultrazvuková sonografie"). 
♦ Radioisotopová scintimamografie zobrazující zvýšenou akumulaci vhodného radiofarmaka v příp. nádorové tkáni 
(viz kap.4 "Scintigrafie"). 
♦ Elektroimpedanční mamografie snímající elektrickou vodivost (impedanci) tkání mléčné žlázy. Pomocí 
elektrod rozmístěných na kůži v okolí vyšetřované oblasti se do tkáně zavádí slabý elektrický proud a rovněž 
pomocí elektrod se snímá rozdělení elektrických potenciálů na povrchu. Z těchto údajů lze rekonstruovat 
prostorové rozložení lokální impedance tkáně - elektroimpedanční obraz. U nádorové tkáně se pozoruje odlišná 
elektrická vodivost od okolní tkáně.

Další zobrazovací diagnostické metody 
RTG diagnostika je nejstarší a dosud nejdůležitější zobrazovací metodou v medicíně. S 
technickým pokrokem zvláště v oblasti elektroniky a počítačové techniky se vyvinuly některé 
další alternativní zobrazovací metody lékařské diagnostiky. Jsou to: Ultrazvuková sonografie, 
Nukleární magnetická rezonance, Termografie; v poslední době se začíná uplatňovat 
i Elektroimpedanční zobrazení tkáně. 
  Tyto metody jsou z fyzikálního hlediska popsány v §4.6, kde je diskutován i jejich diagnostický přínos 
a jejich vzájemná komplementarita v algoritmu komplexní diagnostiky. Celá kapitola 4 pak 
podrobně popisuje další důležitou zobrazovací metodu - Scintigrafii.
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3.3. Radiační měření mechanických vlastností materiálů  
Radiační měření tloušťky a hustoty 
Prozařujeme-li materiál s danou hodnotou lineárního součinitele zeslabení µ, je absorbce a 
zeslabení záření exponenciálně závislé na tloušťce materiálu - viz pasáž "Absorbce záření v látkách" 
v §1.6 "Ionizující záření". Změřením absorbce záření lze tak bezdotykově stanovit tloušťku materiálu a 
její změny (v základním uspořádání podle obr.2.8.1 vlevo). Pro tenké lehké materiály jako je papír 
či plastové fólie je vhodné prozařování zářením beta, zdrojem mohou být radionuklidy 90Sr+90Y 
(tvrdší záření β Eβ=0,546+2,27MeV, hmotnostní polotloušťka absobce d1/2=90mg/cm2, vhodné pro tlustší vrstvy), 
85Kr (Eβ=670keV, d1/2=23mg/cm2), 147Pm (Eβ=224keV, d1/2=5mg/cm2). K měření hutnějších materiálů (jako 

jsou kovy) se používá g-záření, emitované např. radionuklidy 241Am (60keV), 137Cs (662keV), 60Co 
(1173+1332keV). Těmito metodami lze proměřovat (skenovat) příslušné předměty, nebo i na běžícím 
páse průběžně sledovat tloušťku vyráběné fólie či válcovaného hutního materiálu. 
  Zeslabení záření při průchodu látkou je též výrazně závislé na hustotě sledovaného materiálu. Při 
známé (konstantní) tloušťce materiálu můžeme na základě zeslabení svazku procházejícího záření 
sledovat hustotu materiálu a její změny. Hustoměry tohoto druhu nacházejí uplatnění např. 
při monitorování dopravy látek potrubím (v chemickém či potravinářském průmyslu) či 
pásovými dopravníky (úpravny uhlí, dávkování složek v metalurgii a pod.). 
Pozn.: V případě, že měřený vzorek je přístupný jen z jedné strany, využívá se někdy pro měření tloušťky a 
hustoty rozptylové metody: předmět se ozařuje svazkem záření a sleduje se intenzita Comptonovsky zpětně 
rozptýleného záření (obr.2.8.1 uprostřed), která je závislá na tloušťce a hustotě materiálu. Tak je tomu u stěn potrubí, kotlů 
a uzavřených nádob, či ve vrtech (karotážní měření). Přesnost a citlivost těchto rozptylových metod je ovšem nižší než 
u metod transmisních.

Radiační hladinoměry 
Radionuklidové hladinoměry určují výšku sloupce kapaliny na základě zeslabení svazku záření 
γ kapalinou podle toho, zda záření prochází kapalinou nebo vzduchem. Vedle kapalin se takto 
dají monitorovat i sypké materiály. Tato bezkontaktní metoda má svůj význam tam, kde se jiné 
metody nedají snadno použít - např. v přetlakových a podtlakových nádobách, nebo u kapalin 
agresívních či zahřátých na vysokou teplotu. Nejčastěji se používají γ-zářiče s radionuklidy 137Cs (662keV) 
a 60Co (1173+1332keV), popř. 241Am (60keV). 
  Geometrické uspořádání zářiče a detektoru je nejčastěji horizontální, kdy zářič a detektor jsou 
umístěny po stranách nádrže proti sobě a detekují úroveň hladiny (v nejjednodušším případě se používá 
jeden zářič a jeden detektor, jehož odezva po zesílení spíná kontakty relé při dosažení hladiny k měřenému místu). 
Při vertikálním uspořádání jsou zdroj a detektor pod a nad nádrží, takže zeslabení záření při 
průchodu sloupcem kapaliny je exponenciálně závislé na výšce hladiny v nádrži; výšku hladiny lze 
sledovat kontinuálně. 

Neutronové měření vlhkosti 
Tato metoda je založena na pružném rozptylu rychlých neutronů na jádrech vodíku (obsažených 
ve vodě), které ze všech prvků nejúčinněji rozptylují a zpomalují neutrony. Měřič vlhkosti je tvořen 
zdrojem rychlých neutronů (většinou 241Am ve směsi s beryliem, aktivita cca stovky MBq až jednotky 
GBq) a detektorem pomalých neutronů (viz §2.6). Lze použít buď uspořádání prozařovací, kde se 
měří zeslabení toku neutronů ze zdroje vlivem jejich rozptylu na jádrech vodíku, nebo odrazové, kde 
se měří vzrůst toku zpomalených neutronů v důsledku jejich rozptylu v okolním materiálu 
obsahujícím jádra vodíku. 
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  Neutronová metoda měření vlhkosti materiálů se používá v řadě odvětví, např. v chemickém 
průmyslu, stavebnictví, zemědělství, hornictví. Nejčastější je použití pro měření vlhkosti sypkých 
materiálů jako je zemina, písek, maltové směsi, rudy, uhlí a koks, obilí atd. 
Pozn.: Odezva toku neutronů je dána celkovou objemovou vlhkostí. Pokud je potřeba stanovovat hmotnostní 
vlhkost, používají se někdy kombinované neutronové+gama sondy obsahující neutronový zdroj i zdroj γ-záření 
(např. 137Cs) a detektor neutronů i detektor γ (bývá často sloučeno do jedné kompaktní sondy). Z odezvy na záření γ 
lze stanovit hustotu materiálu, z neutronové odezvy jeho vlhkost; přepočet objemové vlhkosti na hmotnostní vlhkost 
pak může být realizována elektronicky ve vyhodnocovací jednotce přístroje.

Radiační defektoskopie  
Další metodou, založenou na rozdílech v absorbci pronikavého záření v látkách, je radiační 
defektoskopie. Při odlévání, chladnutí, svařování, obrábění i provozu součástí strojů a zařízení 
může docházet ke vzniku nehomogenit, dutin, prasklin a podobných vnitřních defektů, které 
zhoršují mechanické vlastnosti součástky a mohou vést k poruchám strojních zařízení. 
Radiační defektoskopie umožňuje nedestruktivní analýzou nehomogenit v konstrukčních 
materiálech odhalit případné praskliny a jiné anomálie. Základní schéma defektoskopického měření 
je podobné jako u rentgenového snímkování v medicíně. Analyzovaný předmět se ozáří 
kolimovaným svazkem záření X nebo γ, přičemž prošlé záření je zobrazováno na fotografickém 
filmu. Zeslabení ionizujícího záření je závislé na tloušťce a hustotě materiálu (viz exponenciální vztah 
v pasáži "Absorbce záření v látkách" v §1.6), takže zeslabená místa se projeví větším zčernáním filmu.  
  Případná nehomogenita či prasklina se po vyvolání zobrazí na filmu jako lokální defekt v 
jinak homogenním zčernání emulze. Používají se filmy a vývojky zajišťující co nejvyšší strmost 
křivky zčernání, aby se dostatečně kontrastně zobrazily i malé nehomogenity prošlého záření. 
Zčernání filmu se hodnotí většinou vizuálně pomocí speciálních prozařovacích lamp, příp. je 
lze vyhodnocovat fotometricky. 
  Pro defektoskopii ocelových předmětů se používá buď X-záření o energii cca 60-400keV z 
technického rentgenu, nebo γ-záření z vhodných radionuklidů - 192Ir, 137Cs, 60Co, ojediněle též tvrdé 
brzdné záření γ o energii do 10MeV produkované lineárním či kruhovým urychlovačem elektronů. 
...........................

Rentgenová difrakční analýza struktury krystalových mřížek 
Dopadá-li rentgenové záření na látku s krystalovou strukturou, dochází k difrakci části rtg záření, při níž 
se toto záření odráží od pravidelné struktury krystalové mřížky, s následnou interferencí. Při 
dopadu monochromatického X-záření o vlnové délce λ ≈ 0,1 nm (srovnatelné se vzdáleností mezi 
ionty vytvářejícími krystalovou mřížku) mohou být paprsky v určitém směru zesíleny, v ostatních 
zeslabeny či vyrušeny. Rentgenové záření je zesíleno a tvoří interferenční maximum, je-li splněna 
tzv. Braggova podmínka: n.λ = 2.d.sinϑ , kde ϑ je úhel, který svírá dopadající paprsek s rovinou krystalu, 
d je vzdálenost mezi dvěma sousedními rovinami krystalu (mřížková konstanta), λ je vlnová délka 
použitého rentgenového záření a n je celé číslo. Interferenčního maxima při difrakci je tedy dosaženo jen 
při určitých hodnotách λ a ϑ. Zařízení pro měření difrakce, tzv. difraktometr, je tvořen goniometrem, v 
jehož středu je uložena analyzovaná látka a na jehož jednom rameni je zdroj X-záření a na druhém 
rameni detektor rtg záření. Otáčením goniometru se měří úhly ϑ, pro něž je detekována 
maximální intenzita odraženého X-záření, tj. interferenční maximum. 
Rentgenová difraktometrie se využívá pro analýzu krystalové struktury látek. 
Pozn.: Lze ji též využít pro rozklad spojitého (polychromatického) X-záření a získání monochromatické složky. 
...............
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Pozitronová anihilační spektrometrie 
Pozitronová anihilační spektrometrie slouží k analýze lokálních elektronových hustot a konfigurací 
v látkách. Je založena na spektrometrickém měření doby života pozitronů v látce (PLS - Positron 
Lifetime Spectroscopy). Zkoumaný materiál se lokálně ozařuje smíšeným β+− γ zářičem (nejčastěji 
22Na), přičemž doba života pozitronů se stanovuje na základě měření zpožděných koincidencí 
mezi detekcí fotonu záření γ z ozařujícího radionuklidu (u 22Na je to γ 1274 keV) a detekcí 
anihilačního fotonu γ 511 keV. Touto metodou je možné pozorovat defekty struktury materiálu o 
velikosti cca 0,1 až 1nm - dislokace, vakance, shluky vakancí, klastery, popř. precipitáty. Využívá se 
při sledování technologie přípravy různých materiálů (umělé hmoty, kovy, vodiče, izolanty, polovodiče) 
a též při sledování vlivu prostředí a technologií na materiály (únava a "stárnutí" materiálů, teplotní 
a radiační vlivy a pod.).

3.4. Radiační analytické metody materiálů 
Rentgen-fluorescenční analýza  
Tato metoda nedestruktivního zjišťování složení látek je založena na měření 
charakteristického rentgenového záření vzbuzeného ozařováním zkoumaného vzorku. Měřený 
vzorek ozařujeme buď X-zářením z rentgenové lampy, nebo zářením gama z vhodného 
radionuklidu (obr.3.4.1). Interakcí tohoto fotonového záření s atomy zkoumaného vzorku dochází 
k fotoefektu (viz pasáž "Interakce záření gama " v §1.6 "Ionizující záření") většinou na slupce K 
(pokud je energie záření vyšší než vazbová energie elektronu na této slupce), načež při přeskoku 
elektronů z vyšší slupky (L) na uvolněné místo dochází k emisi charakteristického X-záření (série K), 
jehož energie je jednoznačně určena protonovým číslem Z atomu. Dojde-li k fotoefektu na slupce L, 
pak přeskokem elektronů ze slupky M je vyzařováno charakteristické X-záření série L. 
Spektrometrickou analýzou energie (vlnové délky) takto vzniklého fluorescenčního záření lze zjistit, 
které prvky jsou přítomné ve zkoumaném vzorku a podle intenzity jednotlivých píků 
fluorescenčního záření lze určit množství (koncentraci) těchto prvků ve vzorku.

Obr.3.4.1.  
Typické uspořádání zdroje 
záření, analyzovaného 
předmětu a detektoru při 
rentgen-fluorescenční analýze. 
Vpravo nahoře je detailní 
struktura píků Kα,β 

charakteristického X-záření, 
změřená polovodičovým Ge(Li) 
detektorem.

Energie primárního budícího záření γ nebo X je nejvhodnější jen o něco vyšší než je vazbová elektronů 
na slupce K (popř. L) v atomech analyzovaných prvků; tehdy je nejvyšší účinný průřez pro fotoefekt. 
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Proto se používají různé ozařovací zdroje pro lehčí, střední a těžké prvky. K ozařování zkoumaných 
vzorků se tedy kromě rtg lampy používají pro analýzu lehkých prvků radionuklidy vyzařující měkké 
X-záření jako je železo 55Fe (X Mn L-série 5,9-6,5keV), curium 244Cm (X Pu L-série 12-23keV), pro středně 
těžké prvky americium 241Am (γ 60keV), pro analýzu těžkých prvků, jako je zlato, wolfram, olovo, uran a 
pod., pak kobalt 57Co (γ 122+136keV), cesium 137Cs (γ 662keV), cer 144Ce (γ 140keV).  
  K detekci charakteristického X-záření se pro jednodušší a orientační měření (jako je geologický průzkum 
a vyhledávání rud, kontrola obsahu kovů v metalurgii a pod.) používají scintilační detektory, avšak 
pro přesnější a komplexnější laboratorní analýzu je třeba použít polovodičový detektor s 
vysokým rozlišením a mnohokanálový analyzátor. Při kvantitativní analýze je třeba provést korekci 
na rušivé comptonovsky rozptýlené záření γ a samozřejmě též pečlivou kalibraci zařízení.  
  Charakteristické X-záření má čtyři velmi blízké energetické linie (související s jemnou 
strukturou elektronových hladin K a L), které se označují jako Kα1,Kα2, Kβ1,Kβ2 - obr.3.4.1 vpravo 

nahoře. Např. pro olovo jsou tyto energie 72.8,74.97, 84.8,87.3 keV, pro zlato 66.99,68.81, 77.9,80.1 keV, 
pro železo je energie X-záření již jen 6.4 keV, pro hliník 1.5keV (u těchto nízkých energií již prakticky 
není možné odlišit linie Kα a Kβ). U lehkých prvků je tedy energie X-záření velmi nízká a obtížně se 

detekuje. Rtg.-fluor. analýza je proto vhodná především pro zjišťování obsahu těžších prvků. 
  Rentgen-fluorescenční analýza má velkou přednost v tom že je rychlá, přesná a 
reprodukovatelná, nevyžaduje žádné chemické zpracování vzorků, zkoumaný materiál se 
nijak nepoškozuje a nedochází ani ke generování umělé radioaktivity. Lze zkoumat i celé předměty, 
bez nutnosti odebírání vzorků. Je proto vhodná m.j. i pro analýzu složení uměleckých předmětů, 
což může pomoci jejich časovému či autorskému zařazení, zjišťování původu, jakož i ověření jejich pravosti.

Aktivační analýza 
Neutronová aktivační analýza je vysoce citlivá metoda analýzy chemického složení látek, založená 
na záchytu neutronů v jádrech zkoumané látky, čímž vznikají radioaktivní jádra (viz §1.3 "Jaderné 
reakce"). Ozářením zkoumaného vzorku neutrony tak dochází ke vzniku radionuklidů - k "aktivaci" 
vzorku, načež spektrometrickou analýzou energií a intenzit emitovaného záření (především 
γ) aktivovaného vzorku lze stanovit příslušný radionuklid a zpětně "dohledat" i jemu 
odpovídající (neaktivní) výchozí nuklid obsažený ve vzorku (obr.3.4.2); s použitím vhodné kalibrace 
též jeho obsah (koncentraci) ve zkoumaném materiálu.

 
Obr.3.4.2. Typický postup při neutronové aktivační analýze.

Neutronové ozařování analyzovaných vzorků se provádí buď v ozařovacích komůrkách v 
jaderném reaktoru, nebo pomocí neutronů z neutronových generátorů (např. α-radionuklidu 241Am 
ve směsi s beryliem, viz §1.6). 
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Neutronová aktivační analýza má mimořádně vysokou citlivost (umožňuje detekovat i 10-12g prvku v 
1g vzorku), takže je vhodná ke zjišťování stopových množství látek, např. obsah stopových prvků 
v tkáních rostlin a živočichů, znečištění vod, čistota polovodičových materiálů atd. 
  Kromě aktivace pomocí neutronů se ojediněle používá i protonová a gama- aktivační analýza, při níž 
se k aktivaci jader vzorku používají protony urychlené na urychlovači (např. cyklotronu), nebo 
vysoce energetické gama-záření vznikající jako brzdné záření elektronů urychlených v 
betatronu, mikrotronu či lineárním urychlovači.

Mössbauerova spektroskopie 
Mössbauerova spektroskopie je nedestruktivní analytická metoda založená na tzv. Mössbauerově 
jevu rezonanční jaderné absorbce záření γ - viz §1.6, část "Interakce záření gama". Vzorek se 
ozařuje monochromatickým zářením γ a detektor měří intenzitu prošlého nebo 
"odraženého" (rezonančně rozptýleného) záření v závislosti na jemných změnách energie záření γ, která 
se v úzkém rozmezí mění v důsledku Dopplerova jevu přesně regulovaným mechanickým 
pohybem zdroje vůči vzorku pomocí lineárního motorku. Záření γ musí mít energii přesně 
odpovídající excitované hladině jádra zkoumaného vzorku. Dopplerovým jevem se vykompenzuje 
ztráta energie odražených jader, dojde k rezonanční absorbci fotonů γ, doprovázené 
maximem absorbce a následně k emisi fotonu téže energie.  
  Tato metoda je použitelná na látky obsahující takové prvky, které vznikají jako dceřinná jádra 
vhodných radioisotopů a mají excitované hladiny emitující záření γ; zářením γ z takového radioisotopu 
se vzorky ozařují. Jemná poloha maxim absorbce je závislá na vlastnostech chemické vazby, jichž 
se atomy obsahující analyzovaná jádra účastní, na vlastnostech krystalové mřížky, jakož i na 
vnitřních magnetických a elektrických polích v krystalech. Analýzou jemné struktury 
Mössbauerova spektra (což je závislost absorbce γ na rychlosti posuvu zdroje vzhledem k vzorku) lze 
tak stanovit některé vnitřní chemické a fyzikální vlastnosti zkoumaného materiálu. 
  Metoda je vhodná pro 57Fe, 57Co, 129In, 119Sn, 121Sb *). Používá se především na materiály 
obsahující železo 57Fe. Umožňuje provádět analýzu rozložení železa v materiálu v 
různých krystalografických polohách, jeho oxidačního stupně, analýzu feromagnetických materiálů, 
slitin, minerálů a pod. Pro analytické účely se vzorky upravují do tenké fólie, nebo práškového stavu 
(o hmotnosti několika gramů). 
*) Počet vhodných prvků (jader majících vhodný radionuklid, vyzařující záření γ z vhodné excitované hladiny 
stabilního dceřinného jádra) vhodných pro tuto analýzu je velmi omezený, takže význam Mössbauerovy 
spektroskopie není srovnatelný s takovými metodami jako je aktivační analýza, rentgen-fluorescenční anylýza 
či defektoskopie. 
  Při Mössbauerově spektrometrii železa se jako zdroj záření γ používá radionuklid 57Co, který se 
s poločasem 270 dní elektronovým záchytem rozpadá na excitované jádro 57Fe. Toto jádro při 
deexcitaci emituje záření γ o energiích 692keV (0,14%), 136keV (11%), 122keV (87%) a 14,4keV (9%). 
Právě záření γ dílčího přechodu z excitované hladiny o energii 14,4keV je díky nízké energii vhodné 
pro buzení rezonanční jaderné absorbce. Vzhledem k vysoké Debyeově teplotě Fe (360°K) 
probíhá Mössbauerův jev i za normální laboratorní teploty, přičemž Dopplerův frekvenční posun, 
potřebný pro kompenzaci odrazu jádra 57Fe, se dosahuje mechanickým posuvem zdroje rychlostí 
pouze řádu 1mm/s. 
Pozn.: Vysokou citlivost Mössbauerova jevu rezonanční jaderné absorbce γ-záření 14,4keV 57Fe využili v r.1960 R.V.Pound 
a G.A.Rebka ke změření gravitačního frekvenčního posuvu v tíhovém poli Země, což bylo významným testem 
správnosti Einsteinovy obecné teorie relativity jakožto fyziky gravitace a prostoročasu - viz §2.4 "Fyzikální zákony 
v zakřiveném prostoročase" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu".
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Hmotové spektrometry a separátory 
Hmotové spektrometry a separátory, používané ve fyzikální chemii a radiochemii, pracují v 
podobném uspořádání jako magnetický spektrometr nabitých částic podle obr.2.6.1 vlevo - viz 
§2.6, pasáž "Magnetické spektrometry". Analyzovaná látka je v ionizační komůrce ionizována, 
vzniklé kationty o náboji e jsou elektrickým polem urychlovány a v rychlostním filtru (tvořeném 
např. zkříženým elektrickým a magnetickým polem) se selektují ionty s konstantní rychlostí v. Ty pak 
vlétají vstupní štěrbinou do magnetického pole intenzity (indukce) B, v němž opisují kružnici o poloměru 
R = (v/e.B).m, úměrném hmotnosti m. Ionty o různé hmotnosti opisují různé dráhy a dopadají tím na 
různá místa základny - zařízení tedy od sebe odděluje ionty o různé hmotnosti (dané hmotností 
jádra). Změnou magnetického pole jsou postupně do detektoru fokusovány ionty 
odpovídajících hmotností - vzniká hmotnostní spektrum. V hmotnostním separátoru je místo 
detektoru instalován vhodný terčík, na němž se dopadající ionty vybrané hmotnosti absorbují. 
  Magnetická hmotnostní spektrometrie je náročná metoda pro nejpřesnější analýzu zastoupení prvků 
a jejich jednotlivých isotopů v analyzovaných látkách. Magnetická hmotnostní separace 
umožňuje izolovat naprosto čisté vzorky přesně definovaného izotopického složení, ovšem jen 
ve velmi malých množstvích.

Ionizační analyzátory plynů 
Při průchodu ionizujícího záření (α nebo β) plynným prostředím je absorbce a ionizace závislá na hustotě 
a složení plynu. Průtoková ionizační komora s vestavěným zářičem α nebo β tak může sloužit 
jako analyzátor pro kontrolu složení plynů. 
Požární hlásiče 
Ionizační hlásič požáru je tvořen dvěma elektrodami se vzduchovou mezerou. Záření α z nanesené vrstvičky 
radionuklidu (nejčastěji 241Am, cca 30 kBq) vytváří mezi elektrodami ionizační proud. Za přítomnosti kouře 
mezi elektrodami dojde ke změně absorbce prostředí a tím ke změně ionizačního proudu, což zaregistrují 
elektronické obvody požární signalizace. 
Radiační detektor elektronového záchytu - ECD 
Pro detekci sloučenin s vysokou elektronovou afinitou (jako jsou freony, chlorované pesticidy a další 
halogenované sloučeniny) lze použít radiační detektor elektronového záchytu (ECD - Electron Capure Detector). Je 
tvořen ionizační komorou válcového tvaru, naplněnou inertním plynem (např. argonem), jehož jedna elektroda 
(katoda) je opatřena vrstvičkou nízkoenergetického zářiče β, většinou 63Ni (aktivita cca 300MBq). Emitované záření β 
vytváří ionizaci atomů plynu, komorou protéká určitý ionizační proud. Když do komory vstoupí plyn obsahující atomy 
s vysokou elektronovou afinitou, tyto atomy pohlcují elektrony v ionizovaném plynu a ionizační proud 
komorou poklesne, což je elektronicky registrováno. Takovéto komory jsou často používány jako koncový detektor 
v kolonách plynové chromatografie.

Nukleární magnetická rezonance 
Nukleární magnetická rezonance (NMR) je značně složitá fyzikálně-elektronická metoda, založená 
na analýze magnetických momentů atomových jader. Tato původně analytická metoda byla 
později zdokonalena a rozvinuta i jako metoda zobrazovací.  
Pozn.: Nukleární magnetickou rezonanci jsme zařadili mezi jaderné a radiační metody přesto, že v ní nefiguruje 
žádné ionizující záření. Jedná se však o metodu založenou na poznatcích jaderné fyziky - na vlastnostech atomových jader. 
  Pokusíme se zde stručně nastínit principy a metodiku NMR. Vzhledem ke značné principiální a technické 
komplikovanosti NMR (v tomto s ní může částečně soupeřit jen scintigrafie) však i při maximální stručnosti tento 
popis zabere poněkud více místa než ostatní zde rozebírané metody. 
Fyzikální princip NMR 
Každý nukleon (proton i neutron) má vlastní "mechanický" moment hybnosti - spin (nukleony patří mezi fermiony 
se spinem 1/2, viz §1.5 "Elementární částice"). Tento rotační moment hybnosti nukleonů vytváří vlastní 
elementární magnetický moment, rovný tzv. Bohrovu jadernému magnetonu. Atomová jádra díky spinům svých 
nukleonů vzbuzují též velmi slabé magnetické pole - mají určitý magnetický moment. Spin a magnetický moment 
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mají však jen atomová jádra s lichým nukleonovým číslem, neboť spiny a magnetické momenty spárovaných protonů 
a neutronů se vzájemně ruší - jsou nulové. Magnetický moment jádra vytváří nespárovaný nukleon - proton či 
neutron. Magnetickou rezonanci lze tedy pozorovat pouze u jader s lichými nukleonovými čísly - především 1H, 13C, 
15N, 19F, 23Na, 31P atd. Za normálních okolností jsou vlivem tepelného pohybu směry spinů a magnetických 
momentů jednotlivých jader chaoticky "rozházené", jejich orientace je náhodná a neuspořádaná (obr.3.4.4a). Umístíme-
li však analyzovanou látku do silného magnetického pole (o intenzitě či indukci řádově několika Tesla), zorientují 
se magnetické momenty jader do směru vektoru B tototo vnějšího magnetického pole - magnetický moment jader 
je rovnoběžný se siločárami magnetického pole (obr.3.4.4b). Čím je magnetické pole silnější, tím je toto 
uspořádání dokonalejší. Toto silné magnetické pole se nyní většinou realizuje pomocí supravodivého 
elektromagnetu, jehož vinutí musí být trvale chlazeno kapalným héliem. 
  Vyšleme-li pomocí další cívky do takto magneticky polarizované látky krátký střídavý elektromagnetický signál 
(jehož frekvence rezonuje s tzv. Larmorovou precesí daného druhu jádra v magnetickém poli), vychýlí se 
směr magnetického momentu jádra dočasně ze směru určeného vektorem B vnějšího magnetického pole (obr.3.4.4c). 
V magnetickém poli B se jádra (s nenulovým magnetickým momentem µ) chovají jako magnetické dipóly, na které 
působí dvojice sil µ.B. To způsobí, že jádro bude osou svého magnetického momentu rotovat kolem směru B - 
bude vykonávat precesní pohyb (podobný precesnímu pohybu "káči" kolem svislého směru v tíhovém poli) 
Larmorovou frekvencí ω = g.B, neboli f = g.B/2π, kde g je gyromagnetický poměr jádra. Bude přitom 
vyzařovat elektromagnetické vlny, dokud se po spirále nevrátí zase do směru B. Frekvence těchto 
elektromagnetických vln je rovna výše zmíněné Larmorově precesi a pro danou sílu B vnějšího magnetického pole 
je určena gyromagnetickým poměrem g jádra, tj. druhem jádra, intenzita vyzářených elektromagnetických vln je 
úměrná koncentraci jader daného druhu - takto lze nukleární magnetickou rezonanci použít k analýze složení látek. 
Např. pro jádra vodíku (protony) má gyromagnetická konstanta hodnotu g = 2,675.10-8s-1T-1 a v magnetickém poli o 
indukci 1Tesla Larmorova frekvence, tj. NM rezonanční frekcence, činí 42,574MHz - oblast radiovln (krátké vlny). Pro 
těžší jádra je úměrně nižší. 
Pozn.: Z důvodu lepší srozumitelnosti výkladu jsme zde nezahrnuli kvantové chování magnetického momentu - 
orientace magnetického momentu jader v magnetickém poli nabývají diskrétních kvantových hodnot ..........
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Obr.3.4.4. Nukleární magnetická rezonance.  

a) Magnetické momenty jader v analyzované látce mají za normálních okolností chaoticky rozházené směry.  
b) Působením silného magnetického pole B se mag. momenty jader zorientují do směru vektoru B.  

c) Vysláním vf elektromagnetického pole se tato zorientovaná jádra vychýlí ze směru B, např. o 90°. Po vypnutí tohoto vf pole budou vychýlená 
jádra během své precesní rotace vysílat elektromag. signál.  

d) Zjednodušené principiální schéma zařízení pro NMR zobrazení.

NMR spektroskopie a analýza 
NMR spektroskopie probíhá tak, že se zvyšuje frekvence budícího vf signálu, tento signál přerušovaně napájí cívky 
ve vysílacím režimu, nastane vždy přepnutí do přijímacího režimu a měří se intenzita vf signálu vysílaného 
vzorkem umístěným v magnetickém poli Bo při zpětné relaxaci magnetických momentů jader. Frekvence, při níž 

nastává rezonanční maximum, určuje druh jádra (nejvyšší je pro vodík - zmíněných 42,6MHz pro B = 1Tesla), 
intenzita rezonančního maxima určuje koncentraci příslušných atomů ve vzorku. Všechna jádra jednoho isotopu, 
vložená do téhož magnetického pole, by sama o sobě měla rezonovat při stejné frekvenci. Jsou-li však atomy těchto 
jader součástí chemických sloučenin, liší se rozložení elektronů v jejich okolí a tyto elektrony způsobují 
elektromagnetické stínění jader. Efektivní magnetické pole působící na jádro pak již není Bo, ale B = Bo.(1-σ), kde 

stínící faktor σ, popisující intenzitu stínění, jemně závisí na chemickém složení analyzované látky. Tato změna 
efektivního magnetického pole způsobuje ve spektru NMR signálu tzv. chemický posun frekvence. 
  Dalším efektem, ovlivňujícím jemnou strukturu NMR spektra, je vzájemná interakce jader sousedních 
atomů zprostředkovaná valenčními elektrony. V důsledku těchto interakcí se pozoruje rozštěpení rezonančních 
maxim studovaných jader na 2-4 linie vzdálené o cca 20Hz - dochází k multiplicitě signálu.  
Detailní analýzou frekvencí, intenzit a multiplicit v NMR spektru lze tedy získat informace o chemickém složení a 
struktuře organických i anorganických látek. Moderní NMR spektrometry jsou řízeny počítačem, přičemž indukovaný 
NMR signál je analyzován s použitím Fourierovy transformace. 
Relaxační časy 
Po vypnutí vysokofrekvenčního budícího pole vychýlená jádra v magnetickém poli relaxují - vracejí se po spirálové 
dráze zpět do původního rovnovážného stavu ve směru Bo (který si zde označíme jako osu "z"), což se v přijímací 

cívce pozoruje jako volné doznívání indukovaného vf signálu. Rychlost této relaxace (tj. doba doznívání) je 
ovlivněna interakcí jaderných spinů s okolními atomy a vzájemnou interakcí mezi jadernými spiny. V signálu NMR je 
tak zakódována i informace o okolních atomech a molekulách - informace o chemickém složení a struktuře látky. 
  Doba doznívání rezonančního signálu se charakterizuje dvěma relaxačními časy T1 a T2. Relaxační doba T1, 

nazývaná někdy spin-mřížková, představuje základní časovou konstantu relaxace magnetických momentů jader 
z vychýlené polohy do rovnovážné polohy, určené směrem permanentního magnetického pole. Zachycuje rychlost, s 
jakou vychýlené jádro při relaxaci odevzdává energii okolnímu prostředí, přičemž podélná magnetizace ve směru osy z se 
k původní hodnotě Mo vrací podle exponenciálního zákona: MZ = Mo(1 - e-t/T1) . Definuje se jako doba, za kterou 

podélná magnetizace při relaxaci dosáhne (1-e)-násobku původní hodnoty Mo, přičemž signál poklesne na 63% 

(pokud byla provedena excitace magnetického momentu jádra o 90°). Relaxační doba T2, zvaná někdy spin-

spinová, vyjadřuje časovou konstantu, se kterou v důsledku vzájemné interakce spinů a magnetických 
momentů sousedních jader, vedoucí k defázování precesního pohybu magnetických momentů, klesá magnetizace 
v příčném směru x-y: MXY =MXYo e-t/T2. T2 se definuje jako čas, za který poklesne transverzální magnetizace MXY e-

krát. Relaxační časy T1 a T2 jsou výsledkem vzájemného působení rezonujících jader a jejich okolí a charakterizují 

chemické vlastnosti a strukturu vyšetřované tkáně. Jsou často výrazně odlišné pro zdravou a nádorovou tkáň. 
NMR zobrazení 
Metoda MNR sloužila původně jako analytická metoda složení a struktury vzorků. Pokrok v elektronice a 
počítačové technice v 70. a 80.letech umožnil použití signálu NMR pro vytvoření obrazu hustoty protonů ve 
vyšetřovaném objektu. Vznikla tak metoda NMR zobrazení (NMRI - Nuclear Magnetic Resonance Imaging; slovo 
"nuclear" se často vypouští a používá se zkratka MRI) - obr.3.4.4c. 
Aby bylo možné detekovat NMR signály separátně a lokálně z jednotlivých míst vyšetřovaného objektu (organismu 
či tkáně) a pomocí něho vytvořit zobrazení, je třeba zajistit prostorově-geometrické kódování souřadnic ve 
vyšetřovaném objektu. Toho lze dosáhnout tím, že na hlavní konstantní homogenní pole Bo superponujeme 
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přídavné gradientní magnetické pole ve směru osy x,y,z. Tato gradientní magnetická pole ve směru každé osy x,y,z 
se vytvářejí příslušnou dvojicí gradientních cívek.  
  Všimněme si nejprve podélného gradientního pole Bz(z) ve směru z. Jeho superpozice s hlavním mag. polem Bo 

způsobí, že skutečná hodnota magnetického pole B = Bo+Bz(z) bude záviset na souřadnici z: B = B(z). Vyšleme-li do 

vzorku, umístěného v tomto mírně nehomogenním gradientním magnetickém poli vysokofrekvenční impuls 
určité frekvence f, bude se signál magnetické rezonance vysílat atomovými jádry jen z tenké vrstvy vzorku o souřadnici 
z, pro kterou je splněna rezonanční podmínka f = g.B(z)/2π. Změnou frekvence f vysokofrekvenčních excitačních 
impulsů, nebo intenzity podélného gradientního pole Bz, se mění poloha z vrstvy, v níž se vytváří signál 

magnetické rezonance. Tímto způsobem se zachytí informace o závislosti prstorového rozložení hustoty jader ve směru 
osy z - je dosaženo elektronicko-geometrického kódování této souřadnice z. 
  Zobrazení prostorového rozložení hustoty jader v dané vrstvě z v příčných směrech x a y se získá působením 
dalšího, příčného, gradientního magnetického pole ve směru osy x a y, čímž se zkoumaná vrstva rozloží na 
elementární objemy, v nichž se zjišťuje závislost intenzity NMR signálu na frekvenci a též časy jeho doznívání. 
Změnou těchto gradientních polí se získávají údaje pro jednotlivá místa vrstvy z a jejich počítačovou rekonstrukcí se 
získá obraz příčného řezu protonové hustoty ve vyšetřované vrstvě (obr.3.4.4d vpravo). Elektronickou 
analýzou relaxačních časů NMR signálu se zároveň vytvářejí i obrazy příčných řezů v relaxačních časech T1 a T1 (označují 

se jako T1 či T1 - vážené obrazy). Množina obrazů příčných řezů pro různé hodnoty souřadnice z pak vytváří 3-

rozměrný tomografický obraz vyšetřované oblasti v protonové hustotě a relaxačních časech. Pomocí počítačové 
grafiky pak již lze vytvářet obrazy libovolných řezů vyšetřovanou oblastí. 
  Nejčastějším zobrazením metodou NMR jsou vodíková jádra - zobrazení protonové hustoty a relaxačních časů. Někdy 
se proto NMR označuje jako "vodíkové topografické zobrazení". Intenzita takového NMR obrazu odráží v každém 
místě především množství vody ve zkoumané tkáni a způsob vazby molekul vody v buňkách a extracelulárním 
prostoru. Obecně jsou na obrazech NMR lokálně zachyceny dvě základní informace: 
1. Distribuce hustoty jader vytvářejících nukleární magnetickou rezonanci; 
2. Distribuce relaxačních časů souvisejících s chemickým složením a strukturním stavem tkáně v jednotlivých místech. 
  Protonové hustoty a relaxační časy jsou jiné nejen pro různé druhy tkání, ale liší se i v závislosti na fyziologickém 
či patologickém stavu téže tkáně. To činí z NMR zobrazení významnou diagnostickou metodu v medicíně, zvláště 
v oblasti nádorové diagnostiky. 
Pozn.: Podobně jako u rentgenové diagnostiky, i u NMR zobrazení se pro zvýšení kontrastu zobrazení určitých 
struktur (např. dutin či cév) používají kontrastní látky, avšak nikoli na densitním základě, ale feromagnetické 
látky, většinou na bázi gadolinia. 
  Činnost zařízení pro NMR zobrazení je elektronicky značně složitá a náročná, takže musí být řízena výkonným 
počítačem s důmyslným softwarem - obr.3.4.4d. V multiplexním režimu je synchronně řízen proces vysílání sekvence 
vf impulsů, modulace gradientních magnetických polí, snímání a analýza signálů magnetické rezonance, rekonstrukce 
a tvorba výsledných obrazů, jakož i řada dalších kontrolních a korekčních procedur. 
Poznámka: 
Na podobném principu jako NMR je založena i elektronová paramagnetická rezonance (EPR). Zde se 
využívá magnetických momentů elektronových obalů atomů.........

3.5. Radioisotopové stopovací metody 
Radioisotopové stopovací neboli indikátorové metody slouží ke sledování skrytého pohybu a 
distribuce hmoty uvnitř fyzikálních, chemických či biologických soustav, nebo v různých 
technologických zařízeních. Do soustavy se vpraví vhodná "značená" látka s navázaným radionuklidem 
- tzv. radioindikátor, jehož pohyb a chování v systému se pak sleduje na základě detekce 
ionizujícího záření. Pohyb a distribuci radioindikátoru lze sledovat dvěma základními způsoby:

�●     Odběr vzorků z vhodných míst sledované soustavy, jejich úprava a změření vhodným detektorem (γ 
nebo β).
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�●     Zevní detekce vycházejícího záření γ detektorem umístěným do vhodného místa vyšetřovaného 
systému.

  Radioisotopové stopovací metody se využívají v řadě oborů vědy a techniky, průmyslu, 
zemědělství, medicíny. Jen stručně zde zmíníme několik aplikací technických a obecně 
biologických, podrobněji se níže zastavíme na aplikacích v nukleární medicíně.  
Radioisotopové stopovací metody jako první použil již v r.1913 chemik G.Hevesy, který zjistil, že radioisotopy 
mají shodné chemické chování jako stabilní isotopy téhož prvku. Na rozdíl od stabilních isotopů však radionuklidy 
mohou být "viditelné" prostřednictvím pronikavého záření, vznikajícího při přeměně jader.

Radioisotopová scintigrafie a nukleární medicína 
Nukleární medicína je obor zabývající se diagnostikou a terapií pomocí radioaktivních 
izotopů v otevřené formě.

Radioisotopová diagnostika in vivo - scintigrafie 
Při radionuklidové diagnostice in vivo v nukleární medicíně se pacientovi aplikuje (většinou 
intravenózně nebo perorálně) malé množství vhodné g-radioaktivní látky – tzv. radiondikátoru 
či radiofarmaka. Použitý radioindikátor je specifický pro jednotlivé orgány a druhy vyšetření. 
Aplikovaná radioaktivní látka vstoupí do metabolismu organismu a distribuuje se tam podle 
svého chemického složení – fyziologicky či patologicky se hromadí v určitých orgánech a jejich částech 
a následně se vylučuje či přeskupuje. Z míst depozice radioindikátoru vychází záření gama, které díky 
své pronikavosti prochází tkání ven z organismu. Pomocí citlivých detektorů měříme toto záření γ 
a zjišťujeme tak distribuci radiondikátoru v jednotlivých orgánech a strukturách uvnitř těla. 
  Nejdokonalejšími zařízeními tohoto druhu jsou gamakamery (scintilační kamery) – pomocí 
nich zobrazujeme v záření γ distribuci radioindikátoru v organismu. Tato metoda, zvaná scintigrafie, 
tak umožňuje získávat informace nejen anatomické, ale hlavně vypovídat o orgánových funkcích 
a metabolismu. Matematickým vyhodnocením scintigrafických studií můžeme získat křivky 
časového průběhu distribuce radioindikátoru a vypočítat dynamické parametry charakterizující 
funkci příslušných orgánů. 

 
Schématické znázornění celého procesu scintigrafického vyšetření - od aplikace radioindikátoru pacientovi, přes 
proces scintigrafického zobrazení gamakamerou, hodnocení, matematickou analýzu a kvantifikaci, až po interpretaci 
a stanovení diagnózy. 
  Tomografická gamakamera SPECT (Single Photon Emission Copmputerized Tomography) 
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pomalu rotuje kolem těla pacienta, snímá scintigrafické obrazy z různých úhlů a pak pomocí 
počítačové rekonstrukce vytváří obrazy příčných řezů (jsou to řezy kolmé na osu rotace kamery), z 
nichž pomocí počítačové grafiky lze zkonstruovat i prostorové (3-rozměrné) obrazy 
rozložení radioindikátoru v orgánech uvnitř těla. 
  Tomografická gamakamera PET (Positron Computerized Tomography) detekuje fotony 
anihilačního záření gama (o energii 511 keV) vylétající v protilehlých směrech při anihilaci 
pozitronů vyzařovaných β+ radioindikátorem aplikovaným pacientovi. Tyto fotony anihilačního záření 
se koincidenčně detekují prstencovým scintilačním detektorem a počítačovou rekonstrukcí 
přímkových průmětů koincidenčních míst se vytvářejí obrazy příčných řezů a příp. prostorové 3-
rozměrné obrazy podobně jako u SPECT.

  Nuklární medicína poskytuje specifické metody pro vyšetření prakticky všech orgánů a spolupracuje tak 
s širokým spektrem klinických oborů. Nejrozšířenější využití je především v kardiologii, 
nefrologii, neurologii, onkologii, tyreologii, gastroenterologii. 
  Nukleárně medicínské metody patří mezi minimálně zatěžující neinvazivní diagnostické 
vyšetřovací metody. Díky vysoké citlivosti detektorů je pacientovi aplikováno jen velmi malé 
množství radiofarmaka, které je potřebné k získání kvalitní obrazové informace. Radiační zátěž 
při metodách v nukleární medicíně je srovnatelná (a často i menší) jako při RTG vyšetřeních. 
Radionuklidová scintigrafie je podrobně popsána v kapitole 4 "Radioisotopová scintigrafie".

Radiačně navigovaná chirurgie - sentinelové uzliny 
Důležitou radioisotopovou stopovací metodou nukleární medicíny je lokální radiační měření 
úzce kolimovanou miniaturní detekční sondou záření gama v radiačně navigované chirurgii při detekci 
tzv. sentinelových uzlin. Při chirurgické léčbě nádorových onemocnění je důležité odstranit nejen 
primární nádor, ale pokud je to možné i další tkáně, do kterých by mohly být infiltrovány nádorové 
buňky. Tyto nádorové buňky se z primárního ložiska šíří především lymfatickými cestami, takže jako 
první bývají zasaženy lymfatické uzliny v okolí nádorového ložiska. Aplikujeme-li do periferní 
části nádorového ložiska vhodný radioindikátor koloidního skupenství (nejčastěji 99mTc 
nanokoloid, velikost částic cca 50-600 nm, aktivita cca 40-150 MBq), bude se šířit lymfatickými cestami 
a zachycovat a shromažďovat se v těch uzlinách, které jsou lymfaticky spojeny s nádorovým 
ložiskem. První taková uzlina v lymfatickém "povodí" nádorového ložiska se nazývá sentinelová 
uzlina. Hromadění radioindikátoru v uzlinách se dá zobrazit scintigraficky. Nejdůležitější je však 
sledování radioindikátoru během vlastního chirurgického výkonu, kdy pomocí kolimované detekční 
sondy chirurg přímo v operačním poli může najít sentinelovou uzlinu s obsahem radioindikátoru, a též 
u vyoperované uzliny se přesvědčit, zda je v ní obsažen radioindikátor.*)  
*) Spolu s radioindikátorem se aplikuje současně i modré barvivo (........), které rovněž proniká do uzlin, takže chirurg 
může sentinelovou uzlinu rozpoznat i podle modrého zabarvení. 
  Po aplikaci radioindikátoru se nejprve provede scintigrafické zobrazení se zakreslením zobrazených 
uzlin, pak pacient odchází k vlastnímu chirurgickému výkonu, během něhož se používá detekční 
gama-sonda jednak k peroperační detekci sentinelové uzliny, jednak k detekci radioaktivity v 
již vyoperované uzlině. Dále následuje histologické vyšetření sentinelové uzliny pro klasifikaci 
typu tumoru, což pomůže optimalizovat další postup terapie.

Diagnostika in vitro 
Součástí nukleární mediciny jsou též radioizotopové diagnostické metody in vitro, kde se 
vzorky pacientům odebrané zpracovávají s využitím radioizotopových technik. Nejčastěji je 
to radioimunoanalýza (RIA) či radiosaturační analýza (RSA), která slouží ke zjišťování 
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koncentrace složitých biologických látek v krevním séru - hormonů, tumorových markerů a 
jiných biologicky významných látek; viz následující odstavec "Radioimunoanalýza".

Terapie 
Součástí nukleární medicíny je i terapie pomocí otevřených radionuklidů, např. při léčbě hyperthyreózy 
či rakoviny štítné žlázy, krevních onemocněních, při paliativní terapii u různých typů kostních 
nádorů, onemocněních kloubů - podrobněji viz níže v §3.6 "Radioterapie", pasáž "Radioisotopová terapie".

Nukleární medicína – interdisciplinární obor 
Nukleární medicína je vzhledem k fyzikální podstatě svých metod a k používané přístrojové technice 
obor interdisciplinární. Vedle lékařů (specializovaných a atestovaných v oboru nukleární 
medicíny), zdrav. sester a laborantek, zde pracují v týmové spolupráci i odborníci dalších profesí – 
fyzik, elektronik, radiochemik, farmaceut. Vedle medicinských a fyzikálně-technických aspektů je 
na pracovištích nukleární medicíny při práci s radioisotopy věnována značná pozornost i radiační 
ochraně pracovníků a pacientů.

Podrobný popis principů, metod a použití nukleární medicíny je v kapitole 4  
"Radioisotopová scintigrafie".

Radioimunoanalýza - radiosaturační analýza 
Součástí nukleární mediciny jsou též radioizotopové diagnostické metody in vitro, kde se 
(neradioaktivní) vzorky pacientům odebrané zpracovávají s využitím radioizotopových technik. 
Nejčastěji je to radioimunoanalýza (RIA) či radiosaturační analýza (RSA), která slouží ke 
zjišťování koncentrace složitých biologických látek v krevním séru - hormonů, tumorových markerů 
a jiných biologicky významných látek. 
...................doplnit 
  Metody RIA či RSA dosáhly největšího rozvoje v 70. a 80. letech, od 90.let jsou postupně vytlačovány 
a nahrazovány optickými metodami fluorescenčními a chemo-luminiscenčními, bez použití 
ionizujícího záření.

3.6. Radioterapie  
Radioterapie je fyzikálně-medicínský obor využívající biologické účinky ionizujícího záření pro 
léčebné účely. Ve velké většině se jedná o terapii nádorových onemocnění - radiační onkologie, v 
menší míře se pomocí záření léčí i některá degenerativní a zánětlivá postižení. 
  Nádory, především zhoubné, patří k nejčastějším a nejzávažnějším onemocněním, ohrožujícím i 
život pacientů. Při vzniku nádoru dochází k nekontrolovanému množení nádorových buněk, na 
úkor zdravé tkáně; v organismu se neuplatňuje zpětná vazba, která by tento růst zastavila. Příčina 
vzniku takového stavu není přesně známa, tkví hluboko uvnitř buněčné struktury, pravděpodobně 
v mutačních změnách v DNA. Prevence a kauzální léčba nádorových onemocnění je proto obtížná.  
  Léčení nádorových onemocnění se v současné době opírá o tři hlavní metody: chirurgie, 
chemoterapie*) a radioterapie, přičemž tyto tři hlavní terapeutické postupy se často 
kombinují. Radioterapie nádorových onemocnění je založena na účincích ionizujícího záření na živou 
tkáň (mechanismy těchto účinků jsou popsány v §5.2"Biologické účinky ionizujícího záření"), 
kdy dostatečně vysoké dávky záření jsou schopny inaktivovat a usmrcovat buňky, v tomto případě 
buňky nádorové. Radiační likvidace nádorových buněk může být součástí účinné kurativní 
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terapie vedoucí k úplnému vyléčení nádorového onemocnění, v těžších a pokročilejších případech 
pak paliativní terapie, zmírňující a zpomalující průběh onemocnění. Po chirurgickém 
odstranění nádorového ložiska se často aplikuje tzv. adjuvantní radioterapie, pro snížení rizika recidivy 
v okolí původního nádoru. V určitých případech se používá i tzv. neoadjuvantní terapie před 
chirurgickým výkonem, pro redukci rozsahu nádoru a zlepšení jeho operability. 
*) Nejčastější chemoterapie je pomocí cytostatik, dále se uplatňuje hormonální terapie. Lze očekávat, že v budoucnu 
se bude výrazněji uplatňovat i imunoterapie, monoklonální protilátky, či genová terapie nádorů. 
Optimálního terapeutického účinku záření se dosahuje koprodukcí dvou druhů faktorů: 
♦ Fyzikální faktory - selektivní zavedení dostatečně vysoké dávky záření do patologického 
ložiska vhodnou ozařovací technikou, s využitím fyzikálních vlastností záření; 
♦ Biologické faktory - druh nádoru a vlastnosti okolní zdravé tkáně. Pro radioterapii je velmi 
důležitá radiosenzitivita konkrétního druhu nádoru, jakož i rozdíl v citlivosti na záření mezi nádorovou 
a zdravou tkání. Nádorová tkáň, která je ve stavu intenzívního (patologického) buněčného dělení, 
je zpravidla citlivější k záření než tkáň zdravá. Používá se frakcionované ozařování *), kdy se 
celková dávka rozdělí do většího počtu menších denních dávek, aplikovaných po řadu dní (cca 3-5 
týdnů). Kumulativní biologický účinek na nádorovou tkáň je pak zpravidla vyšší než na zdravou tkáň, 
která má větší regenerační schopnost. 
*) Stejná radiační dávka aplikovaná za kratší čas má vyšší biologickou účinnost. Z radiobiologického hlediska by tedy 
bylo nejúčinnější jednorázové ozáření daného ložiska potřebnou dávkou záření několika desítek Gy. Problémem by 
zde však byla vysoká akutní radiotoxicita pro okolní zdravé tkáně, které vždy dostávají určitou (byť menší) dávku 
záření spolu s cílovým ložiskem. Proto je nutno kurativní radiační dávku rozdělit do většího počtu menších částí - 
frakcí. Vhodnou frakcionací lze dosáhnout toho, že v časovém intervalu mezi frakcemi dochází k částečné reparaci 
a regeneraci zdravé tkáně, která je pak schopna tolerovat zatížení další dávkou. Tím se ale současně zvýží i 
tolerance nádorových buněk, takže je nutné zvýšit celkovou dávku do nádorového ložiska. Nejobvyklejší 
frakcionace spočívá v aplikaci cca 2Gy 1×denně, po dobu 3-8týdnů, celková dávka cca 60-80Gy. Optimální 
frakcionační schéma závisí na druhu nádoru, zda je pomalu nebo rychle rostoucí. U rychle rostoucích nádorů se používá 
tzv. hyperfrakcionace, kdy se aplikuje více dávek v kratších časových intervalech, např. 2-3× za den. Celý ozařovací proces 
se přitom často zkracuje a urychluje - tzv. akcelerovaná radioterapie. 
  Ozařování se někdy vhodně kombinuje s chemoterapií, která může za určitých okolností 
zvyšovat účinek radioterapie (tzv. potenciace) - zvyšovat radiační citlivost ozařovaných tkání buď 
přímo, nebo inhibicí reparačních mechanismů DNA, či vhodným časovým ovlivněním buňečného cyklu 
do fáze citlivější k záření (např. G2). Popř. se před ozářením aplikuje neoadjuvantní chemoterapie 
pro redukci rozsahu nádoru, aby bylo možno nádorové ložisko selektivněji ozářit při dostatečném 
šetření okolních kritických tkání a orgánů. 
  Strategickým cílem radioterapie je selektivní likvidace nádorového ložiska při co nejmenším 
poškození okolních zdravých tkání. Ozáření okolních tkání se přitom nikdy nedá zcela vyhnout, je 
však třeba dodržet tzv. toleranční dávku v kritických tkáních a orgánech *). Do cílové oblasti je třeba 
zavést dostatečně vysokou dávku záření (pro nádorové buňky letální - tumorózní kanceroletální 
dávku, cca 50-100Gy) takovým způsobem, aby okolní zdravé tkáně nebyly enormně poškozeny. 
Úkolem radioterapie v klinické praxi je najít optimální kompromis mezi těmito dvěma 
protichůdnými požadavky. V tomto odstavci si z fyzikálního hlediska stručně popíšeme, jak je 
základního strategického cíle radioterapie dosahováno jednotlivými metodami ozařování. 
*) Kritickým orgánem či tkání rozumíme takovou strukturu v organismu, jejíž radiační poškození by mělo vážné 
zdravotní následky, či v případě životně důležitých orgánů dokonce smrt. Při radioterapii proto nesmí být překročena 
určitá tzv. toleranční dávka v těchto kritických orgánech, aby nedošlo k jejich ireverzibilnímu poškození. 
  Podle základního způsobu či cesty, jakou se záření dostává do požadovaného cílového místa 
(postižené tkáně či orgánu) se radioterapie metodicky dělí na tři oblasti: 
n Teleterapie - ozařování "na dálku" z vnějšího ozařovače 
(Název teleterapie zde však příliš nepoužívám pro jeho zavádějící podobnost se šarlatánskými metodami - "telepatie" 
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a "teleterapie"="léčení na dálku") 
n Brachyterapie - aplikace uzavřených radionuklidových zářičů do cílové tkáně či její blízkosti 
n Radioisotopová terapie - aplikace otevřených radionuklidů ve vhodné chemické formě přímo 
do organismu 
  O těchto třech základních radioterapeutických metodách bude níže pojednáno z fyzikálního hlediska.

Vnější ozařování zářením gama a X 
Nejčastější způsob radioterapie je ozařování kolimovaným svazkem pronikavého záření z 
vnějšího ozařovače. Rentgenové (X) záření vyšších energií (cca 100 keV) se používalo zvláště v minulosti 
*), nyní se využívá např. pro ozařování kožních lézí.  
*) Hlavním nedostatkem rentgenové terapie byla nemožnost dosažení dostatečné dávky záření v hlouběji 
uloženém nádorovém ložisku, aniž by byly enormě radiačně zatíženy zdravé mělce uložené tkáně, především kůže. 
Tento nedostatek byl do značné míry vyřešen použitím pronikavého záření o podstatně vyšších energiích několika 
MeV, kdy kůže a povrchové tkáně přestaly být limitujícím faktorem, protože maximum dávky se posunulo do 
hloubky. Nejprve to byly kobaltové a cesiové ozařovače (byly zavedeny v 50.letech), později tvrdé záření 
generované betatrony a posléze lineárními urychlovači. 
  Radioterapie se v současné době provádí především pronikavým zářením gama, produkovaném 
buď radioisotopovými ozařovači 137Cs ( γ 662 keV) a 60Co (γ 1173+1322 keV) (o radionuklidech viz 
§1.4 "Radionuklidy"), nebo vznikajícím jako brzdné záření *) při dopadu vysokoenergetických 
elektronů urychlených v betatronu či lineárním urychlovači (na energie cca 4-40MeV) na vhodný terčík 
z těžkého kovu - zde se energie záření pohybují v jednotkách až desítkách MeV (viz §1.5 "Elementární 
částice", část "Urychlovače nabitých částic "). V současné době byly betatrony již zcela 
vytlačeny vysokofrekvenčními lineárními urychlovači elektronů, které jsou menší, flexibilnější a 
poskytují vysokou intenzitu záření.  
*) Terminologická poznámka: záření X nebo g ? 
V §1.2 "Radioaktivita", část "Radioaktivita gama " jsme uvedli terminologickou dohodu, že fotonové záření emitované 
z atomových jader se nazývá záření g (i v případě, když má nízkou energii několika keV), zatímco záření vznikající 
přeskoky elektronů v atomovém obalu a brzdné záření elektronů se nazývá záření X (rentgenové - i tehdy, když má 
vyšší energii desítky a stovky keV). U brzdného záření vznikajícího v urychlovačích při energiích několika MeV by 
však taková terminologie (jakési "megavoltové X-záření") byla zavádějící, i když se někdy používá. Toto záření leží 
hluboko v γ-oblasti klasifikace elektromagnetického spektra, má dokonce podstatně vyšší energii než obvyklé záření γ 
z radionuklidů. Proto budeme toto vysokoenergetické brzdné záření nazývat záření gama. 
Hloubkový efekt tvrdého fotonového záření 
  U fotonového záření je radiační dávka způsobena sekundárními elektrony, vznikajícími fotoefektem, 
Comptonovým rozptylem a při vyšších energiích i tvorbou elektro-pozitronových párů (viz §1.6 "Ionizující záření", 
část "Interakce záření gama a X"). Při použití vysokoenergetického záření γ mají sekundární elektrony převážně 
směr primárního svazku a též vysokou energii; způsobují další a další ionizaci. Jak tedy vysokoenergetické záření 
prochází tkání, přibývá počet sekundárních elektronů a narůstá ionizace. Pro tvrdé fotonové záření proto 
maximální radiační dávka není již na povrchu (jak je tomu u měkkého záření), ale posunuje se poněkud do hloubky, 
v závislosti na energii záření. Hloubky maximální dávky v tkáni pro různé energie fotonového záření jsou 
přibližně: 1MeV...4mm; 5MeV...1cm; 10MeV...2,5cm; 25MeV...5cm. Tohoto efektu samotného sice nelze použít 
pro hloubkové ozařování z jednoho směru, ale má významný vliv na šetření kůže a povrchových tkání při 
izocentrické radioterapii.  
  Ve větších hloubkách pak již nastává rovnovážný stav ionizace a dávka D (dávkový příkon) klesá s hloubkou d 
podle standardní exponenciální závislosti D∼e-µ.d s lineárním absorbčním koeficientem µ(ρ,Eγ) daným hustotou tkáně ρ 

a energií záření Eγ - čím vyšší energie, tím pomalejší pokles (je odvozeno v §1.6 "Ionizující záření", část "Absorbce záření 

v látkách", obr.1.6.5). 
  Tvrdé záření γ má tedy výhodu menší absorbce (a to i v kostech) a tím lepší možnost dostat 
požadovanou dávku záření selektivně do hlouběji uloženého cílového místa, při relativně nižší 
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absorbci a radiační zátěži ostatních tkání, především kůže. Pro formování tvaru svazku záření (a tím 
i isodosních křivek) se často používají různé homogenizační filtry, clony, klíny či speciální kolimátory 
(viz níže), pro ovlivnění energetického spektra záření se používají vhodné filtry. 
Ozařování elektrony 
  Pro ozařování povrchových a mělce uložených lézí se používá i primární elektronový svazek z urychlovače 
(energie jednotky MeV). Ozařování elektrony je vhodné u ložisek na povrchu nebo v nevelké hloubce pod povrchem 
(do cca 5cm), které můžeme ozářit jen z jednoho přímého směru (pole) a kde v hloubce pod ozařovaným ložiskem 
se nacházejí tkáně či orgány, které nesmějí být ozářeny vyšší dávkou záření. Ve srovnání se zářením gama je 
u elektronového svazku prudký pokles dávky směrem do hloubky tkáně (dosah elektronů v tkáni v centimetrech 
je přibližně dán 1/2 použité energie v MeV). Pro vysoké energie elektronů se projevuje analogický 
mechanismus "hloubkového efektu", který byl výše zmíněn pro tvrdé fotonové záření. 
Ozařovací pole 
  Z geometrického hlediska může být záření pro terapii rozděleno do jedné či několika oblastí o 
určitých tvarech a intenzitách a z různých směrů - tzv. ozařovacích polí. U povrchových lézí stačí 
zpravidla jedno ozařovací pole měkčího záření, u lézí uložených v hloubce se používá většího 
počtu vhodně tvarovaných ozařovacích polí. Nejdokonalejší hloubková ozařovací technika je 
izocentrické ozařování vysokoenergetickým zářením s vhodným tvarováním a modulací 
ozařovacího svazku, popř. stereotaktické ozařování úzkými ostře kolimovanými svazky záření.

Izocentrická radioterapie 
  Hlavního strategického cíle radioterapie - účinného selektivního ozáření nádorového ložiska při 
co nejmenším poškození okolních tkání - je zde dosahováno tím, že nádorové ložislo se 
ozařuje kolimovaným svazkem z více směrů *) tak, aby průsečík svazků, tj. ohnisko čili izocentrum, 
kde se dávky sčítají, bylo lokalizováno do místa tumoru - obr.3.6.1. Okolní zdravé tkáně pak 
dostávají přiměřeně nižší dávku, rozdělenou na větší oblast. Zjednodušeně lze říci, že zdravá tkáň 
(její jednotlivá místa) je ozářena jen jednou, zatímco nádor pokaždé. 
*) Ozařovač je pro tento účel upevněn na speciálním stojanu, tzv. gantry, umožňujícím pomocí elektromotorků 
řízenou rotaci zdroje záření kolem pacienta.

Obr.3.6.1. 
Pohybová izocentrická radioterapie kolimovaným svazkem 
záření gama.
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Kolimovaná pole a svazky záření pro radioterapii 
  Z obecně fyzikálního hlediska byly vlastnosti ionizujícího záření popsány v §1.6 "Ionizující záření" (pole 
a svazky záření pak byly zmíněny v části "Pole a svazek záření, intenzita záření"). Primární záření 
z urychlovače (elektronové záření, popř. protonové záření pro hadronovou terapii) vylétá zpravidla 
přesně definovaným směrem, v úzkém svazku (který se pak příp. dále upravuje, filtruje a tvaruje). Záření 
γ (a popř. X), vznikající v radionuklidech (cesiu či kobaltu), nebo buzené jako sekundární brzdné záření 
po dopadu primárního elektronového svazku z urychlovače na terčík, je však emitováno 
prakticky izotropně do všech směrů. Pro vznik ozařovacího svazku pro cílenou (tele)radioterapii je 
třeba naprostou většinu tohoto difuzního záření odstínit a propustit jen záření v požadovaném směru 
- provést kolimaci záření. Nejjednodušší kolimace je zhruba znázorněna již na obr.3.6.1 - kolimátor 
tvaru tubusu. Pro přesné tvarování ozařovacího svazku se používají složitější kolimační systémy, z 
nichž nejdokonalejší jsou elektronicky tvarovatelné MLC kolimátory popsané níže ("Modulace 
ozařovacích svazků"). 
  Ve střední části svazku záření vymezeném kolimátorem je přibližně homogenní distribuce intenzity. 
U okrajů neklesá intenzita náhle k nule, jak by vyplývalo z idealizované geometrické konfigurace, 
ale snižuje se plynule. Absolutně ostré kolimace totiž v praxi nelze dosáhnout, nejen z 
geometrických důvodů (nenulová velikost primárního zdroje). U pronikavého vysokoenergetického 
záření γ dochází v okrajových hranách kolimátoru k částečnému prozařování, což v okrajových 
částech kolimovaného svazku vytváří jakýsi "polostín". S tímto efektem je třeba počítat při 
plánování radioterapie, může výrazně ovlivňovat tzv. isodosní křivky.

Plánování radioterapie 
  Kombinace fyzikálních a biologických faktorů ve většině případů umožňují dostatečně účinné 
a selektivní ozáření patologického ložiska. V klinické radioterapii vlastnímu ozařování pacienta 
vždy předchází velmi důležitý a náročný proces plánování radioterapie, jehož výsledkem je 
tzv. ozařovací plán, obsahující všechny konkrétní detaily ozařovacího procesu pro daného 
pacienta. Správně vytvořený ozařovací plán je základním předpokladem úspěšné radioterapie. 
  Hlavním podkladem pro tvorbu ozařovacího plánu jsou podrobné rentgenové snímky ozařované 
oblasti - v současné době se jedná o snímky tomografické (CT). Tyto snímky slouží jednak pro 
přesnou lokalizaci nádorového ložiska spolu se stanovením jeho velikosti a tvaru, jednak jako 
podrobná anatomicko-denzitní mapa rozložení hustot tkání a umístění orgánů. 
Simulátor radioterapie 
Při exaktním plánování radioterapie se používá tzv. simulátor - přístroj, který napodobuje celý proces ozařování 
a umožňuje jeho optimalizaci. Simulátor je diagnostický rentgenový přístroj se zesilovačem obrazu, jehož rentgenka 
je upevněna na otočném izocentrickém rameni a je vybavena systémem nastavitelných clon, umožňujících 
napodobení svazku záření takového, jaký se pak bude používat na vlastním terapeutickém ozařovači. Simulátor 
umožňuje lokalizaci cílového objemu a topometrii nádorových ložisek, zaměřování svazku paprsků a 
modelování geometrie polí a ozařovacích parametrů, zakreslení orientačních a referenčních bodů na těle pacienta. 
Pro pokročilé ozařovací technologie (IMRT, IGRT) se nyní často používá tzv. virtuální simulátor - rtg zobrazovací přístroj 
CT vybavený speciálním softwarem pro dávkové plánování. Plánovací software nejdříve zkonvertuje 
Hounsfieldovy jednotky obrazu CT na elektronovou denzitu jednotlivých tkání. Dále se na obrazech vyznačí 
cílové objemy a kritické orgány. Pak se obrazy překryjí charakteristikou svazků záření (energie, distribuce dávky - 
isodosní křivky). Při konvenčním plánování se pak na těchto překrytých obrazech hledají nejvýhodnější ozařovací 
podmínky pro dopravení požadované dávky do cílového objemu. Nastavuje se počet ozařovacích polí a jejich tvar, 
dávkový příkon, úhly a další parametry pro optimalizaci ozařovacího plánu. Tzv. inverzním plánování bude zmíněno níže 
v souvislosti s technikou IMRT a IGRT.  
  Obrazy z CT vyšetření jsou tak přímo zahrnuty do plánování terapie - 3D-plánování, na něž navazuje tzv. 3D 
konformní radioterapie (3D CRT), nebo ještě dokonalejší terapie s modulovanými svazky IMRT-IGRT. Přenos dat z CT, 
přes plánovací počítač do počítače řídícího ozařovač, poskytuje možnost tvarování ozařovacích polí na základě 
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přesné prostorové znalosti vnitřní anatomie v okolí cílové tkáně daného pacienta; svazky záření jsou tak 
přizpůsobeny cílovému objemu. 
  Z těchto údajů a z požadované dávky záření v cílové tkáni (tato dávka závisí na druhu nádoru - na 
jeho radiosenzitivitě), jakož i maximální toleranční dávky v okolních kritických orgánech, se 
vypočítá intenzita, energie a geometrické parametry svazku záření, včetně přesného nastavení 
ozařovacích pozicí a úhlů. Dále se stanoví frakcionování dávky. Celý proces plánování a 
následné radioterapie je nyní již do značné míry automatizován za použití počítačového softwaru, 
který zpracovává výchozí rtg obrazy, konstruuje isodosní křivky a počítá lokální dávky, vytváří 
ozařovací předpis a podle něj pak při vlastním ozařování řídí funkci a pohyby ozařovače. 
  Pro zajištění potřebné přesnosti radioterapie je zapotřebí tzv. verifikační systém. Pro 
dozimetrickou verifikaci se používají nejčastěji ionizační komůrky nebo diodové detektory v 
lineárním nebo dvojrozměrném maticovém uspořádání. Umisťují se do ozařovacího svazku buď přímo 
("do vzduchu") pro mapování intezity svazku, nebo se vkládají do vhodných vodních či 
plastových fantomů, modelujících typické anatomické struktury pro ozařování. Monitorování dávky 
se provádí též "in vivo", přímo při ozařování pacienta. Rozpracovávají se i systémy 3-D gelové 
dozimetrie, umožňující stanovit prostorovou distribuci dávky v ozařovaném objemu (gel je naplněn 
ve fantomu modelujícím ozařovanou strukturu). Tato metoda je poměrně náročná jak ve stádiu 
vytvoření fantomu, tak i z hlediska vyhodnocení (podrobnější popis je v §2.1, pasáž "3-D 
gelové dozimetry").  
  U moderních ozařovacích systémů je ozařovací a verifikační technologie integrována do 
jednoho ozařovacího přístroje. Vysoké nároky jsou kladeny na přesnost a 
reprodukovatelnost geometrické polohy pacienta vůči svazku záření - aby ozařovaný cílový objem 
byl přesně nastaven v souřadnicovém systému ozařovače. Používají se pro to různé značky 
(markery) zakreslené či umístěné na povrchu těla a laserové zaměřovače. Naproti ozařovači jsou v 
gantry zabudovány detektory umožňující při prozařování vytvořit tzv. portálové snímky; ještě dokonalejší 
je systém IGRT, viz níže.  
  Pro správnou souhru celého tohoto složitého "technologického řetězce" je zapotřebí 
spolupráce zkušeného radiologického fyzika.

Modulace ozařovacích svazků 
Radioterapie s modulovanou intenzitou svazku - IMRT 
  K dosažení lepší homogenity ozáření nádoru se do svazků záření vkládají vhodně tvarované filtry (klínové, 
vykrývací bloky) a clony či kolimárory vymezující velikost pole. Rozdělením těchto clon na samostatně 
pohyblivé segmenty byl zkonstruován velmi flexibilní mnoholamelový kolimátor (MLC - Multi Leaf Collimator), 
nasazený na výstup svazku z urychlovače - obr.3.6.2. Kolimátory MLC mají větší počet lamel (cca 60-120) tloušťky 5-
10mm, které se pomocí elektromotorků mohou nezávisle posunovat. Tím je možno pro svazek záření vytvořit 
otvor libovolného tvaru, popř. několik otvorů, rozdělujících svazek do několika částí. Okraje lamel bývají 
vhodně tvarovány, aby kopírovaly rozbíhavý ozařovací svazek pro omezení "polostínu". Celý kolimátor se dále může 
otáčet. Elektromotorky pohánějící lamely jsou počítačově řízeny - MLC kolimátor je elektronicky tvarovatelný. 
  Ozáření se provádí z několika směrů, přičemž se během ozáření pomocí elektromotorků mění pozice jednotlivých 
lamel kolimátoru - dochází k modulaci intenzity svazku a tím i dávky v jednotlivých částech ozařovaného 
objemu. Kombinací více takto modulovaných polí z různých směrů se dosahuje optimálnějšího rozložení 
dávky, selektivního ozáření cílové tkáně při lepším šetření okolních tkání a kritických orgánů. Metoda se označuje 
zkratkou IMRT (Intensity Modulated Radio Therapy) - radioterapie s řízenou (modulovanou) intenzitou svazku. 
Zajišťuje to konstrukce speciálních kolimátorů MLC, které upravují - tvarují, modulují - svazek záření při výstupu z 
ozařovače (lineárního urychlovače).
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Obr.3.6.2.  
Mnoholamelový kolimátor MLC pomocí 
motoricky posunovaných stínících lamel 
umožňuje flexibilně tvarovat (modulovat) 
svazek záření z urychlovače

Z hlediska časového řízení může modulace ozařovacího svazku probíhat ve dvou režimech: 
l Přerušovaný režim (step-and-shoot), kdy lamely kolimátoru jsou v pohybu jen v přestávkách mezi 
ozařováním. Kolimátor LMC vytvaruje požadovaný otvor, přes nějž se provede ozáření. Pak se lamely přesunou do 
další pozice, kolimátor se pootočí nebo se změní úhel na gantry a proběhne další dávka ozáření. 
l Kontinuální režim (dynamický) - lamely kolimátoru se plynule pohybují během ozařování. Pohyb lamel kolimátoru 
v synchronizaci s otáčením kolimátoru a celého ozařovače na gantry je elektronicky řízen pomocí příslušného 
softwaru. Podle ozařovacího plánu tak při otáčení ozařovače na gantry (postupně o 360°) se mění dávkový příkon a 
je ozařováno modulovaným svazkem. Tento způsob se někdy označuje jako Intensity Modulated Arc Therapy (IMAT) 
- intenzitně modulovaná úhlová radioterapie.

Radioterapie řízená obrazem - IGRT 
  Ještě pokročilejší ozařovací technologií je IGRT (Image-Guided Radiation Therapy) - radioterapie řízená obrazem, 
která kombinuje ozařovací techniku IMRT se zobrazovací technikou. Ozařovač je vybaven přídavným RTG 
zobrazovacím systémem, tzv. OBI (On-Board Imager System), který se využívá pro kontrolu polohy pacienta a cílové 
tkáně před ozařováním nebo v průběhu ozáření. Před ozářením se na ozařovači provede CT zobrazení s 
široce kolimovaným kónickým svazkem X-záření, to se srovná s výchozím CT snímkem ze simulátoru a v případě potřeby 
se provede příslušná korekce polohy, při větších rozdílech i změna v ozařovacím plánu. Umožňuje to eliminaci chyb 
v polohování pacienta mezi jednotlivými ozařovacími frakcemi, příp. i změn polohy cílové tkáně a okolních 
anatomických poměrů v průběhu radioterapie. Rtg zobrazení poskytuje aktuální obrazy orgánu před ozařovací 
procedurou a na jejich základě se řízenou IMRT optimalizuje přesnost radoioterapie.  
  IGRT může být vybavena i systémem korekce na dýchací pohyb, tzv. Respiratory Motion Technology či Real-Time 
Position Management (RPM), umožňujícím sledování změny polohy cílového objemu v závislosti na dýchacím 
cyklu pacienta - toho se využívá pro selektivní ozáření cílového objemu pouze ve zvolené části dýchacího cyklu, 
tzv. respiratory gating. Všechny tyto postupy se nyní integrují do systému DART (Dynamic Adaptive Radiotherapy), 
který umožňuje vyhodnocovat výsledky získané při IGRT a na jejich základě operativně adaptovat parametry 
ozařovací procedury tak, aby distribuce dávky byla optimální. 
Hybridní integrace zobrazovacích a ozařovacích technologií 
Přesnost lokalizace anatomických struktur při zobrazení CT a NMRI, jakož i zacílení izocentra v ozařovačích, je již 
velmi vysoká, pod 1 milimetr. Využití této přesnosti pro reálné zacílení dávky do požadovaného ložiska však může 
bránit variabilita polohy pacienta a pohyblivost orgánů uvnitř, jakož i změny jejich velikostí a anatomických proporcí 
(viz níže "Konformní radioterapie"). Je proto žádoucí průběžně on-line monitorovat polohu pacienta a 
vnitřních anatomických struktur pomocí zobrazovacího systému přímo na ozařovači. Vznikají tak obrazy orgánů 
a anatomických struktur v souřadnicovém systému ozařovače, na které může modulovaný ozařovací svazek ve 
zpětné vazbě reagovat modifikací a korekcí ozařovacích podmínek tak, aby bylo dosaženo přesně požadované 
distribuce dávky v cílovém objemu a okolních tkáních. Radioterapie řízená obrazem (IGRT) a tomoterapie tedy 
vyžaduje sloučení zobrazovacího a ozařovacího přístroje do jediného hybridního systému. 
  V systémech IGRT je hybridní kombinace [LINAC+CT] již standardní. Ve stádiu vývoje jsou hybridní kombinace 
ozařovače se zobrazovacím systémem nukleární magnetické rezonance NMRI (princip NMRI byl popsán výše - 
"Nukleární magnetická rezonance"). Od této kombinace se očekává lepší zobrazení struktur (cílového tumoru i 
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okolních tkání a kritických orgánů) - zvláště měkkých tkání - na NMRI, s jehož pomocí by bylo možné provést 
dokonalejší přizpůsobení a zacílení radiační dávky z ozařovače. Jedná se tedy o dvoumodalitní technologii MR-IGRT. Byl 
již vyzkoušen systém [60Co+NMRI] - dva nebo tři kobaltové ozařovače (opatřené MLC kolimátory) kombinované 
se současným zobrazením magnetickou rezonancí. U velmi žádoucí kombinace [LINAC+NMRI] je zatím 
značným technickým problémem vzájemné negativní ovlivňování obou modalit - ovlivňování činnosti 
lineárního urychlovače silným magnetickým polem supravodivého elektromagnetu NMRI a rušení zobrazení NMRI 
silnými elektromagnetickými signály vznikajícími při činnosti urychlovače. Rovněž rychlé sekundární elektrony, 
generované v tkáni interakcí primárního γ-záření, budou mít v silném magnetickém poli své dráhy odkloněné 
od původního směru (působí na ně Lorentzova síla ve směru kolmo k pohybu a kolmo k příčnému magnetickému poli), 
což může narušit směrovost výsledného radiačního účinku ozařovacího paprsku (právě tyto sekundární 
elektrony vyvolávají v tkáni požadovanou radiační dávku). 
  Další zajímavou hybridní kombinací, která se v budoucnu může realizovat, je kombinace [hadronový 12C-ozařovač 
+ PET], kde distribuce dávky ze svazků urychlených uhlíkových jader je monitorována prstencově uspořádaými 
detektory kamery pozitronové emisní tomografie (PET), zobrazující anihilační fotony vznikající v oblasti Braggova maxima 
z pozitronů β+-radioaktivního 11C - viz níže "Hadronová radioterapie", pasáž "Radioterapie těžšími ionty".

Tomoterapie 
Zajímavou moderní variantou radioterapie modulované CT obrazem je tzv. tomoradioterapie*). Diagnostická 
zobrazovací a terapeutická ozařovací technologie je zde integrována do jednoho systému: 
♦ CT zobrazení je realizováno jako transmisní g-CT, kde místo rentgenky je lineární urychlovač s terčíkem, 
produkujícím v režinu "low dose" (se sníženou energií a hlavně s mnohonásobně nižší intenzitou svazku) fotonové 
záření ("megavoltové X-záření") vějířovitě kolimované ("Cone Beam"), které prozařuje pacienta a je v protilehlém 
směru registrováno soustavou detektorů (uspořádaných do kružnicové výseče) stejně jako u klasického CT. Podobně jako 
u CT diagnostiky, spolu s rotací urychlovače a detektorů se posouvá i lehátko s pacientem (helikální či spirální 
skenování), s následnou rekonstrukcí denzitních obrazů. 
♦ Tentýž lineární urychlovač po přepnutí do výkonového "high dose" režimu rotuje kolem pacienta a ozařuje 
cílovou tkáň, lokalizovanou v předchozím diagnostickém CT kroku. Toto ozařování přitom může probíhat s 
modulovaným svazkem za použití kolimátoru MLC: pro různé úhly může být intenzita γ-svazku větší či menší (popř. 
záření zcela vypnuto), či svazek vhodně tvarován tak, aby se dávka záření vyhýbala kritickým tkáním. Stejně jako 
v předchozím kroku, spolu s rotací urychlovače a detektorů se řízeně posouvá i lehátko s pacientem - je prováděna 
helikální či spirální tomoterapie. 
*) Předpona "tomo" vjadřuje skutečnost, že ozařování probíhá postupně v řadě úzkých tranzverzálních řezů kolmých k podélné 
ose pacienta, vymezených paprskem z obíhajícího urychlovače. 
  γ-CT zobrazení poskytuje aktuální obrazy cílové tkáně a okolních struktur před každou ozařovací procedurou a na 
jejich základě se řízenou modulací intenzity svazku optimalizuje přesnost radoioterapie. Během výkonového 
ozařování zatím musejí být detektory CT vypnuty či odsunuty, neboť vysoký tok záření by je zahltil a mohl je i poškodit. 
V dalším vývoji se očekává, že detektory budou zapnuty i během ozařování a budou moci průběžně modulovat 
intenzitu svazku ve zpětné vazbě. 
  Tento elegantní, přesný a vysoce integrovaný systém se někdy označuje jako "HI-ART" (Highly Integrated 
Adaptive Radiation Therapy") - "vysoce integrovaná adaptivní radiační terapie".

Konformní radioterapie, inverzní plánování 
  Všechny tyto postupně se rozvíjející metody vedou k lepší selektivitě ozáření - vyšší dávce v cílové tkáni a snížení 
dávky na okolní zdravé tkáně. Umožňují lepší distribuci dávky v cílovém objemu - tzv. konformní radioterapii (conform 
= přizpůsobit), kde velikost a tvar ozařované oblasti je přizpůsoben i nepravidelnému objemu nádorového 
ložiska. Distribuce dávky může být přizpůsobena pro nádorová ložiska různých tvarů, včetně situace, kdy nádorové 
ložisko těsně sousedí, popř. částečně obklopuje, kritické orgány a tkáně. IMRT používá většího počtu ozařovacích polí 
pod různými úhly, které se přizpůsobují tvaru ložiska a "kopírují" jeho obrys. Modulace ozařovacího svazku 
umožňuje částečně vykrýt určité části cílového objemu, které interferují s kritickým orgánem, na nějž může tumor 
naléhat (či jej částečně obklopovat). Radiační dávka v cílové tkáni je přitom kompenzována silnějším ozářením z 
dalších polí. Výsledně lze tak dosáhnout dostatečné a téměř homogenní ozáření nádorového ložiska při výrazném 
šetření sousedících kritických orgánů (isodosní křivky mohou být konkávně "zakřiveny" kolem kritického orgánu). 
Tohoto výsledku je v IMRT přitom dosahováno nehomogenním dopravením dílčích radiačních dávek do 
ložiska, přizpůsobeném nepravidelnému tvaru nádoru a anatomické situaci v okolí. 
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  To umožňuje selektivně zvýšit dávky v cílové tkáni. Souhrn těchto metod se též někdy nazývá adaptivní 
radioterapie (ART) - ozařování je přizpůsobeno každému pacientovi individuálně, mění se s konkrétními 
anatomickými poměry (a to i v čase u téhož pacienta *). 
*) Ozařovaný pacient totiž není nehybný a neměnný objekt! Probíhá v něm mnoho dějů, které mohou poněkud změnit 
vnitřní anatomické proporce pacienta. Probíhají dýchací pohyby, střevní peristaltika, změny objemů tkání v důsledku 
dynamiky onemocnění a vlivu vlastní terapie. Mohou tím vznikat rozdíly v uložení cílových objemů až o jednotky centimetrů. To 
může mít výrazný vliv na přesnost selektivní radioterapie; bez korekce na tyto skutečnosti by se při ozařování cílová léze 
mohla částečně "minout" a ozářit se místo ní zdravá tkáň..!. 
  Uvedený komplexní způsob plánování radioterapie, kdy výchozím požadavkem je distribuce radiační dávky a 
počítačový plánovací systém určí optimální tvary, intenzity a ozařovací doby jednotlivých modulovaných ozařovacích 
polí, se někdy označuje jako "inverzní plánování". 
Inverzní plánování 
Název pochází z toho, že některé etapy jsou zde "obráceny" ve srovnání s dřívějšími konvenčními plánovacími 
postupy. Nejprve se přesně vyznačí cílové objemy a struktury kritických tkání a orgánů na jednotlivých řezech CT. Po 
zadání požadované dávky do cílové tkáně a maximálně přípustné dávky pro okolní zdravé tkáně a kritické orgány 
vzniká 3D-model dávky. Plánovací systém potom navrhne počet a tvar ozařovacích polí, dávkové příkony, úhly 
ozařovače na gantry; to se při konvenčním plánování dělalo ručně. Důležitou součástí počítačového ozařovacího plánu 
jsou údaje o pozici lamel a natočení MLC kolimátoru. Všechny tyto údaje jsou přeneseny do ozařovacího počítače, 
který podle nich elektronicky řídí veškeré pohyby gantry, lamel kolimátoru, výkon urychlovače a další ozařovací parametry. 
  Vedle vysoké pořizovací ceny (i vyšších provozních nákladů) určitou nevýhodou všech těchto 
pokročilých radioterapeutických metod je větší časová náročnost ozařovacího procesu a poněkud vyšší celotělová 
dávka záření (i mimo přímo ozařovanou oblast), vznikající v důsledku častějšího diagnostického prozařování.

Gama - nůž 
Speciálním případem velmi precizního izocentrického ozařování je Leksellův gama-nůž. Radioterapie se odehrává 
pomocí přesně zacíleného ozáření patologického místa v mozku zářením gama ze stabilních cca 200 zdrojů 60Co, 
jejichž kolimované paprsky se soustřeďují v patologickém okrsku mozkové tkáně. Zářiče jsou uspořádány na 
polokulové ploše a jsou opatřeny kolimátory, směřujícími (propouštějícími) svazky záření γ do centra. Definitivní 
přesná kolimace se provádí ve speciálních kolimačních helmicích (v příslušenství přístrojů jich je několik 
typů), upevněných na hlavu pacienta, spolu se zaměřovacím rámem. Pomocí tzv. stereotaktického zaměření je 
možno dosáhnout vysoce selektivního ozáření i malého cílového ložiska vysokou dávkou záření, při relativně 
nízkém poškození okolních tkání. Pro tuto svou vysokou přesnost se metoda někdy označuje jako 
stereotaktická radiochirurgie. 
Leksellův γ-nůž má dvě nevýhody: 
♦ Svou konstrukcí je v podstatě jednoúčelový - uzpůsobený pro terapii mozkových lézí. 
♦ Radioaktivní zářiče 60Co mají poločas rozpadu 5 let, postupně slábnou a je třeba je vyměňovat. To je značně 
nákladná záležitost. 
  V budoucnu lze očekávat, že s technickým zdokonalováním "klasické" izocentrické radioterapie IGRT s použitím γ-
záření (generovaného elektrony z lineárního urychlovače) bude i zde umožněno přesné stereotaktické ozařování 
úzkými svazky záření. Bude tím dosaženo vlastností gama-nože pro univerzální použití, pro různé ozařované 
lokalizace (nejen mozek).

Hadronová radioterapie 
Při konvenčním ozařování fotonovými svazky je nejvíce energie předáváno tkáním nacházejícím se 
na povrchu a v malých hloubkách v těle *), přičemž s rostoucí hloubkou průniku do tkáně dochází 
k pomalému exponenciálnímu poklesu - černá křivka na obr.3.6.3; podobně by tomu bylo i při 
ozařování elektronovými svazky (červená křivka).  
*) "Hloubkový efekt" vysokoenergetického záření (zmíněný výše v úvodu části "Vnější ozařování zářením γ a X") je 
relativně malý a zde se jím již nezabýváme.  
  V každém jednotlivém fotonovém svazku z daného směru jsou tedy místa ležící před cílovou 
tkání ozařována dokonce poněkud více než vlastní ložisko a jen o málo menší radiační zátěži 
jsou vystavena i místa ležící za cílovou oblastí. Ozařováním z více směrů sice převáží radiační dávka 
v cílovém místě, avšak gradient a selektivita dávky nemusí být vždy dostatečná, zvláště při 
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ozařování nádorů ležících v těsné blízkosti důležitých tkání a orgánů. Existují však fyzikální mechanismy 
*), umožňující tuto selektivitu ozáření zvýšit dosažením lepší bilance v hloubkovém rozložení dávky: je 
to tzv. "hadronová terapie" - ozařování protony, těžšími jádry (ionty), π−-mezony či neutrony. 
Nejdříve zmíníme protonovou radioterapii. 
*) Uplatňují se zde i faktory radiobiologické. Biologický efekt záření souvisí s hustotou ionizace danou ztrátou 
energie záření na jednotku dráhy, tzv. lineární přenos energie LET (§5.1 "Účinky záření na látku. Základní 
veličiny dozimetrie."). Elektronové a fotonové záření má nízký LET, je to záření řídce ionizující. Naproti tomu 
rychlé protony, těžší ionty, piony, neutrony, jakož i produkty jaderných reakcí v tkáni, mají vysoký LET - vykazují 
"hustou" ionizaci a silné radiobiologické účinky. Tato radiační účinnost je navíc doprovázena možností jejího 
lepšího "zacílení" do požadované lokalizace. 

 
Obr.3.6.3. Vlevo: Braggovy křivky hloubkové závislosti efektivní dávky záření v tkáni při ozařování zářením 

gama, vysokoenergetickými elektrony a urychlenými protony. Vpravo: Selektivní ozáření nádorového ložiska 
pomocí svazku protonů o takové energii, při níž Braggovo maximum leží v hloubce lokalizace tumoru.

Protonová radioterapie 
  Ozařujeme-li tkáň svazkem urychlených protonů (o energii cca 200MeV), má křivka hloubkové 
závislosti dávky, tzv. Braggova křivka (viz §1.6 "Ionizující záření", pasáž "Interakce nabitých částic"), 
zcela jiný tvar než pro záření gama, jak je vidět na obr.3.6.3 (modrá křivka). Při průletu nabité částice 
látkou je lineární přenos (ionizační) energie přímo úměrný elektronové hustotě látky (která roste 
s hustotou ρ a protonovým číslem Z látky) a nepřímo úměrný druhé mocnině rychlosti nabité částice, 
zde protonu. Rychlé protony při vstupu do tkáně proto ionizují zpočátku poměrně málo. Jak se 
protony brzdí a klesá jejich rychlost, ionizační účinky rostou - při pomalejším pohybu protonu 
roste efektivní čas elektrického Coulombovského působení na elektrony v atomech, takže se stačí 
předat více energie a vytrhnout více elektronů. 
  Rozložení dávky v závislosti na hloubce má tedy charakteristický tvar: při průchodu rychlých protonů 
tkání je zpočátku absorbovaná dávka poměrně nízká a téměř konstantní, až do blízkosti konce 
doletu protonů v tkáni. Ke konci doletu dávka prudce vzrůstá, dosahuje maxima a pak následuje 
velmi rychlý pokles k nule. Největší část své energie předávají urychlené protony v úzké 
hloubkové oblasti tzv. Braggova píku, těsně před svým maximálním doběhem; zde dochází k 
nejhustší ionizaci a největší radiační dávce. Tkáně ležící před tímto maximem jsou ozářeny výrazně 
menší dávkou, tkáně ležící za tímto maximem nedostanou dokonce téměř žádnou radiační dávku, 
neboť tam protony vůbec nedoletí; po zabrzdění je proton neutralizován záchytem elektronu 
(vznikne vodík) a další ionizace již nepokračuje. Hloubka, v níž nastává Braggovo maximum v určité látce, 
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je dána energií protonů; pro protony energie 200MeV činí tato hloubka v tkáni asi 25 cm.*) 
Změnou energie svazku částic lze velmi přesně nastavovat hloubku, v níž dochází k maximální 
radiační dávce.  
*)Pozn.: Braggovo maximum je poměrně velmi ostré, šířka Braggova píku pro monoenergetické protony je jen cca 
2cm, což je často mnohem méně než velikost nádoru. Pro dostatečné ozáření celého nádoru můžeme postupovat 
dvěma způsoby. Buď tak, že cílenou oblast ozařujeme z každého směru vhodným meandrovým "skenováním", 
přičemž měníme energii svazku částic a posouváme tak maximum dávky do různých hloubek ("aktivní 
skenování"); postupně je tak ozářen celý cílový objem. Nebo použitím vhodných filtrů (klínového nebo 
schodovitého průběhu tloušťky) rozptýlíme energeticky svazek tak, abychom dosáhli rozšíření Braggova vrcholu 
do požadovaných rozměrů (metoda se označuje jako "pasivní rozptyl"). K ozáření větších objemů tkání se též 
používá kombinace hadronového ozáření s konvenčním fotonovým ozářením. 
  Zdrojem protonového svazku - a tedy nejdůležitější částí hadronového terapeutického systému - 
je urychlovač. Je jím nejčastěji buď synchrotron, nebo cyklotron (o urychlovačích viz §1.5, 
část "Urychlovače nabitých částic "), v budoucnu lze očekávat nasazení výkonných 
lineárních urychlovačů protonů. I když podle klasifikace v §1.5. se jedná o "malý urychlovač", 
zaujímá laboratoř urychlovače poměrně velké prostory - jednu velkou místnost (halu) s vlastní 
vakuovou urychlovací trubicí obklopenou silnými elektromagnety, dále několik menších místností 
se vzduchotechnikou, napájecí a řídící elektronikou. 
  Urychlené protony se pomocí elektromagnetů vyvádějí z urychlovače a vakuovou transportní trubicí 
se přivádějí do ozařovny. Na jeden urychlovač může být napojeno několik ozařoven, kam jsou 
jednotlivé dílčí svazky vedeny transportními trubicemi opatřenými elektromagnety. V koncové 
ozařovací hlavici*) se pomocí dalších precizně řízených elektromagnetů protonový svazek tvaruje 
a vstupuje do ozařované tkáně. 
*) Ozařovací hlavice bývá často upevněna na speciálním stojanu, tzv. gantry, umožňujícím řízenou rotaci kolem 
těla pacienta pro izocentrickou radioterapii (viz výše obr.3.6.1). 
  Podobně jako v běžné radioterapii se i zde často používá frakcionované ozařování z více 
směrů. Výhodou hadronové radioterapie je možnost pro každý svazek hloubkově nastavit 
oblast maximální předávané energie do nádorového ložiska. Díky této zvýšené selektivitě lze 
zvýšit ložiskovou dávku (s tím zvýšit pravděpodobnost účinné likvidace nádorových buněk), aniž 
by došlo k vážnějšímu poškození okolních tkání.  
  Jednou z příznivých fyzikálních vlastností svazků těžkých částic je též jejich minimální bočný 
rozptyl. Proton, jehož hmotnost je 1836-krát větší než elektronu, je při interakcích s elektronovými 
obaly atomů jen minimálně odchylován, letí v jednom směru "vpřed" *). I tato vlastnost přispívá k 
lepšímu zacílení radiační dávky do požadovaného místa. 
*) V tomto směru primárního svazku je nasměrována i větší část sekundárních elektronů uvolněná při interakci 
těžkých rychlých částic s látkou. 
Radioterapie těžšími ionty 
  Pro hadronovou terapii se v současné době nejčastěji používají urychlené protony (energie do 
250MeV). Podobný a ještě větší účinek by však měly mít i těžší urychlené částice - částice alfa či 
ionty lithia, berylia, bóru, uhlíku a pod., jejichž využití lze v budoucnu očekávat - označuje se 
jako hadronová radioterapie těžkými ionty. 
  Z těžších jader jsou pro radioterapii zvláště vhodná urychlená jádra uhlíku 12C (uhlíkové ionty). 
Poměrně snadno se získávají v iontovém zdroji k urychlení a vykazují vysoký radiační kontrast v 
oblasti Braggova maxima. Kromě toho při jaderných reakcích v tkáni *) z části jader 12C vznikají jádra 
11C, která vykazují β+-radioaktivitu, doprovázenou emisí dvojic protilehlých kvant anihilačního záření γ 
o energii 511keV. Tyto fotony pak mohou být detekovány metodou pozitronové emisní tomografie 
PET (viz "Kamery PET" v kap.4 "Radionuklidová scintigrafie"). Získáme tím obraz rozložení míst, v nichž 
se jádra 12C+11C zastavila a odevzdala maximum radiační dávky. PET kamerou instalovanou na 
ozařovači tak můžeme monitorovat rozložení dávky v cílové tkáni a v okolí - tím kontrolovat 
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průběh radioterapie podobně jako u metody IGRT (zmíněné výše). 
*) Jsou to především jaderné reakce s vodíkovými jádry v tkáni, kdy v tzv. strip-reakci (viz část "Mechanismy 
jaderných reakcí" v §1.3 "Jaderné reakce") je z letícího jádra 12C při interakci s protonem odtržen neutron 12C + p → 11C 
+ 2H. Vzniká tím neutron-deficitní uhlíkové jádro 11C (pokračující v pohybu), které je β+-radioaktivní: 11C → 11B + e+ + ν 
s poločasem T1/2=20,5min.; rozpadá se až po zastavení. Následně dochází k anihilaci pozitronu e+ s elektronem: e++e− 
→ 2γ, přičemž tato dvě protisměrně se rozlétající kvanta γ o energiích 511keV mohou být použita k PET scintigrafii 
(která musí být provedena bezprostředně po ozáření, vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu 11C).

Radioterapie mezony p- 
Zvláště výrazné radiační maximum ke konci svého doběhu v látce mají mezony p- (záporné piony - 
o jejich vzniku a vlastnostech viz kap.1.5, část "Vlastnosti a interakce elementárních částic ", 
pasáž "Mezony π a K"). Kromě obvyklého mechanismu Braggova píku (delší efektivní doba 
interakce pomalejší nabité částice s atomovým obalem látky) k tomuto účinku přispívá to, že na konci 
své dráhy jsou π−-mezony zachyceny v jádrech atomů (v tkáni např. v jádrech uhlíku 12C, kyslíku 
16O, dusíku 14N). Při tomto záchytu π−-mezonu jádrem se jeho reakcí s protonem (π− + p+ → no + 
140MeV) uvolní energie cca 140MeV, která je vyšší než vazbová energie, takže excitované jádro se 
rozštěpí zpravidla na α-částice, deuterony, neutrony a protony (u těžších jader se mezi fragmenty 
vyskytují i 6Li nebo 12C). Např. u uhlíku dochází k reakci π− + 12C → 2α + 3n + p, přičemž částice α 
odnášejí kinetickou energii cca 30MeV a neutrony cca 70MeV (zbylých 40MeV se spotřebuje na 
překonání vazbové energie jádra). Zabrzděním těchto fragmentů se v daném místě předá značná 
ionizační energie, tj. dávka záření, účinně likvidující nádorové buňky. 
  Mezony π− se získávají při ostřelování jader terčíku (např. uhlíku nebo berylia) protony urychlenými 
na vysoké energie, větší než cca 500MeV, ve velkém urychlovači (např. synchrocyklotronu). 
Určitým problémem je velmi krátká doba života těchto částic cca 10-6sekundy, takže je nelze rozvádět 
do vzdálenějších ozařoven. Dosah pionů o energiích 50-100MeV v tkáni činí cca 10-25cm. Pro 
neobyčejnou technickou náročnost a nákladnost je tato metoda dosud ve stádiu 
experimentálního zkoušení v několika málo největších světových centrech.

Terminologická poznámka: 
Poněkud zavádějící název "hadronová terapie" vznikl proto, že se zde využívá částic, které interagují silnou interakcí - 
tzv. hadronů (viz §1.5 a 1.6). Při vlastním terapeutickém účinku se zde však neuplatňuje silná interakce (s výjimkou π 
a neutronové záchytové terapie), ale interakce elektromagnetická vedoucí k ionizaci látky. Pro dané použití je důležité to, 
že v konečném důsledku se jedná o částice těžké a elektricky nabité, s vysokými radiobiologickými účinky a 
specifickou hloubkovou distribucí radiační dávky.

Neutronová terapie 
Pro radioterapii lze použít i svazky neutronového záření. Buď jsou to rychlé neutrony, které srážkami 
s jádry v tkáni, především s jádry vodíku, vytvářejí urychlené protony, které mají silně ionizační 
účinky. Rychlé neutrony mají vysoký LET a radiobiologickou účinnost, avšak hloubkové rozložení dávky 
v tkáni není výhodnější než u záření gama. Navíc se svazek neutronového záření obtížně kolimuje 
a moduluje, dále vykazuje v tkáni značný rozptyl "do stran" od původního směru. 
  Zajímavějším nekonvenčním postupem pro zvýšení selektivity ozáření nádorového ložiska je 
tzv. neutronová záchytová terapie (NCT - Neutron Capture Therapy) pomocí pomalých neutronů. 
Při tomto terapeutickém postupu se do nádorového ložiska pomocí vhodné sloučeniny, která 
se přednostně vychytává a akumuluje v nádorové tkáni, naváží vhodné atomy, jejichž jádra mají 
vysoký účinný průřez pro záchyt neutronů (viz §1.3., 1.6). Používá se bór 10B, jehož speciálně 
vyvinuté sloučeniny (BSH -merkaptododekarborát, či BPA- dihydroxyboralfenylalanin), se do zdravé mozkové 
tkáně dostávají jen v nepatrné míře, avšak v buňkách nádorové tkáně, která má porušenou 
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hemato-encefalickou bariéru, se selektivně vychytávají. 
  Takto připravené nádorové ložisko se pak ozáří svazkem nízkoenergetických neutronů (s energiemi 
cca 1eV-10keV), které se při průchodu tkání dále zpomalují (moderují) na tepelnou energii a jsou 
pak zachycovány v jádrech bóru, přičemž dochází reakcemi (n, α): 1n + 10B → 11B* → 7Li + 4He k 
rozpadu jádra bóru a emisi jader hélia (tj. alfa částic) a lithia. Vzniklé alfa částice a lithiová jádra, 
odnášející značnou energii uvolněnou v reakci, mají v tkáni velmi malý dolet, cca 10 µm od místa 
reakce, takže ionizační energie je předávána prakticky přímo uvnitř příslušných nádorových buňek, 
které mohou být efektivně likvidovány, bez radiačního poškození okolních tkání. 
  Popsaná metoda je zatím experimentálně zkoušena u mozkových nádorů glioblastomů (a též 
mozkových metastáz kožního melanoblastomu), s poměrně slibnými výsledky. 
----------------------------------------------- 
Poznámka: Obě shora nastíněné "hadronové" metody - protonová terapie a neutronová záchytová terapie, které 
jsou zatím ve stadiu laboratorního zkoušení, zde uvádíme především proto, že jsou zajímavé z hlediska jaderné 
a radiační fyziky.

Brachyradioterapie 
Pro ozařování menších objemů cílové tkáně lze někdy s výhodou použít brachyterapii *) - metody 
lokální radioterapie, při níž zdroj záření má těsný kontakt s nádorovým ložiskem. Zdroj záření se 
zavádí (punkcí či implantací) buď přímo do nádorového ložiska (intersticiálně), přikládá se na 
povrch nádoru (tzv. muláž), nebo se intrakavitárně zavádí do tělesných dutin (např. do dělohy) 
postižených nádorovým onemocněním. 
*) Řecky brachys = krátký - jedná se o ozařovaní z krátké vzdálenosti, "na blízko", na rozdíl od teleterapie jakožto 
ozařování "na dálku". Z tohoto hlediska sem lze zařadit i terapii otevřenými radionuklidy, které je "úplně na blízko" - 
na buněčné úrovni; viz následující odstavec. 
  Selektivní ozáření nádorového ložiska je dosaženo tím, že intenzita záření je nejvyšší v 
bezprostřední blízkosti zářiče, zatímco ve větších vzdálenostech prudce klesá (ve vakuu by to 
bylo přibližně s druhou mocninou vzdálenosti, v tkáni je to ještě rychlejší vzhledem k 
exponenciální absorbci záření). Na nádorové ložisko je proto možné koncentrovat značně vysokou 
dávku záření, většinou bez nebezpečí závažnějšího poškození okolních zdravých tkání. 
  Jako zdrojů záření pro brachyradioterapii se dlouhou dobu používalo rádium 226Ra, jehož 
rozpadové produkty (jako je 214Pb, 214Bi, 214Po, ...) jsou intenzívními gama-zářiči. Rádium mělo 
některé nevýhody, např. při jeho rozpadu vzniká radon, dále nízká intenzita γ-záření vedoucí k 
dlouhým expozičním dobám (cca 2 dny). Proto se rádium postupně nahradilo některými jinými 
umělými radioisotopy: 60Co, 137Cs, 192Ir; při dostatečně vysokých aktivitách se expoziční doba zkracuje i 
na 20 minut. 
  Zářiče, neboli radiofory, pro brachyterapii jsou uzavřené zapouzdřené radioisotopy, jejichž obaly 
mají tvar jehel, tub, drátů či válečků. Významné zdokonalení techniky brachyterapie představuje 
tzv. afterloading (angl. afterloading = dodatečné zatížení, zavedení): do cílové oblasti či tělesné dutiny se 
nejprve zavede hadička, která se přesně nastaví. Do této trubičky se pak na stanovenou dobu 
zavádí vlastní zářič (upevněný na vodící drátek), který se po skončení expozice automaticky vrací zpět 
do stíněného boxu. Tato metoda podstatně zpřesňuje terapeutický efekt a výrazně snižuje radiační 
zátěž pracovníků při provádění brachyradioterapie.

Terapie: ionizující záření - nebo chemie ? 
V současné době je terapeutické využití ionizujícího záření velmi důležité a přínosné. Tato metoda 
však zasahuje až následky, ale neřeší příčiny onemocnění. Lze doufat, že budoucnost léčby 
nádorových onemocnění bude spočívat spíše v pokročilých chemických, biochemických a 
imunologických metodách - na buněčné a molekulární úrovni.
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Radioisotopová terapie otevřenými zářiči 
Aplikujeme-li do organismu radioaktivní látku, vstoupí do metabolického procesu způsobem, který 
je dán chemickou formou látky - její farmakokinetikou. Podaří-li se nám označit vhodným 
radionuklidem látku, která se selektivně vychytává a akumuluje v nádorové tkáni, můžeme dostat 
velmi efektivní způsob radiační likvidace tumoru "zevnitř". Pro většinu nádorových procesů 
bohužel takovou vhodnou látku nemáme. Aplikace otevřených radionuklidů se používá i pro 
nenádorovou terapii v radionuklidové synovektomii. 
  Pro terapii otevřenými radionuklidy je vhodné pouze záření s malou pronikavostí (krátkým 
doletem), především záření beta (jehož dosah v tkáni je zpravidla menší než 4mm), popř. alfa. Krátký 
dolet tohoto záření v tkáni zajišťuje, že účinek záření je lokalizován na orgán či oblast tkáně, v níž 
se radioaktivní látka vychytala. Záření gama má u této metody jen malý terapeutický účinek a 
jeho přítomnost naopak způsobuje nežádoucí ozáření i jiných orgánů a tkání než cílové tkáně. 
U smíšených zářičů beta-gama však záření gama může být s výhodou využito pro 
scintigrafické zobrazení distribuce radiofarmaka v organismu a monitorování průběhu terapie - 
viz kap.4 "Radioisotopová scintigrafie". Takovými smíšenými terapeutickými radionuklidy s 
použitelnou složkou záření γ jsou především 131I [γ 364keV(81%)], dále 153Sm [γ 70keV(5%) a 103 keV(28%)], 
186Re [γ 137keV(9%)], 177Lu [γ 113keV(3%) a 208keV(6%)], 166Ho [γ 48-58keV(9%) a 81keV(6%)], nebo 223Ra [řada linií 
γ 0,15-1 MeV]. 
  Optimální dávkování aktivity terapeutického radionuklidu vychází z kompromisu mezi 
maximálním požadovaným radiačním účinkem v cílové tkáni a radiotoxicitou preparátu, který se 
často vychytává a radiačně zatěžuje i jiné tkáně a orgány. Na základě důkladných laboratorních a 
klinických zkoušek je pro každé terapeutické radiofarmakum stanovena doporučená aplikovaná 
aktivita, většinou přepočítaná buď na váhu pacienta, nebo na plochu povrchu těla pacienta 
(empirický vzorec z výšky a váhy pacienta); výjimkou je aplikace do kloubů (viz níže), kde 
hodnoty doporučené aplikované aktivity jsou dány velikostí kloubu. 
Pozn.: Stojí za povšimnutí, že základní požadavek "co nejvíce beta, co nejméně gama" na radionuklidy pro terapii 
je opačný než na radionuklidy pro diagnostiku (scintigrafii), kde hlavní složkou musí být záření gama a záření beta by 
mělo být zastoupeno co nejméně, nebo vůbec (jak je tomu ideálně u 99mTc) - viz kap.4 "Radioisotopová scintigrafie".

Terapie štítné žlázy radiojódem 131J 
Významnou výjimkou (kde "vhodnou selektivně vychytávanou látku máme") je karcinom štítné žlázy, 
kde si thyroidální nádorové buňky zpravidla zachovávají schopnost vychytávat a akumulovat jód, 
stejně jako zdravé buňky štítné žlázy (tak je tomu především u nádorových buněk 
diferencovaného karcinomu štítné žlázy). Aplikujeme-li tedy radioaktivní jód 131J (T1/2=8dnů, Eβmax=606keV, 

γ 284keV(6%), (364keV(81%), 637keV(7%), 723keV(2%); aplikace perorálně ve formě roztoku jodidu sodného), 
vychytává se tento radionuklid v nádorových buňkách štítné žlázy (stejně jako neaktivní jód, chemické 
vlastnosti jsou stejné, buňky to "nepoznají"), a to i ve vzdálených metastázách. Záření beta 131J, které má v 
tkáni poměrně krátký dolet (max. 3 mm, efektivní dolet R90 činí jen cca 0,8mm), likviduje svými ionizačními 

účinky nádorovou tkáň "zevnitř", a tedy selektivně, při minimální radiační zátěži okolních zdravých 
tkání. Pro terapii karcinomu štítné žlázy se aplikuje aktivita cca 7 GBq radiojódu. 
Před vlastní radionuklidovou terapií karcinomu štítné žlázy se nejprve provádí chirurgické odstranění štítné žlázy 
(totální thyroidektomie). Následuje aplikace tzv. eliminační dávky radiojódu (cca 3GBq), která zlikviduje případnou 
funkční tkáň štítné žlázy, zbylou po chirurgickém výkonu (pacient pak musí trvale užívat thyroxin, hormon štítné žlázy). 
Pro zjištění metastáz se provede scintigrafie po aplikaci diagnostické aktivity 131J (a příp. hormonální stimulaci). Pak 
se teprve aplikuje hlavní terapeutická aktivita radiojódu, jejíž příslušná část se již může "nerušeně" vychytat v metastázách 
a způsobit tam požadovaný terapeutický efekt. Prostřednictvím záření gama 364keV lze průběžně radiometricky 
a scintigraficky monitorovat průběh terapie - vylučování aktivity z organismu a rozmístění akumulujících 
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metastáz. Terapeutické aplikace radiojódu se v případě potřeby (na základě scintigrafického vyšetření) 
provádějí opakovaně. 
  Tato metoda radiosotopové terapie karcinomu štítné žlázy, prováděná na pracovištích 
nukleární medicíny, je patrně vůbec nejúspěšnější radioterapeutickou metodou 
nádorového onemocnění, vedoucí k trvalému vyléčení - úspěšnost se pohybuje kolem 80%! Bohužel 
však jen u zcela speciálního a poměrně řídkého druhu nádorového onemocnění - 
diferencovaného karcinomu štítné žlázy. 
  Vedle terapie karcinomu štítné žlázy nachází léčba radiojódem 131J uplatnění i při "méně radikální" 
terapii méně závažných onemocnění štítné žlázy. Je to především hypertyreóza (tyreotoxikóza) 
- patologicky zvýšená činnost štítné žlázy, při níž je do organismu vylučováno nadměrné 
množství hormonu štítné žlázy, které působí škodlivě (toxicky) zejména na srdeční činnost. Zde 
se pacientům aplikuje cca 200-600 MBq, ojediněle i více než 1000MBq, 131J (opět perorálně ve 
formě roztoku jodidu sodného), který se vychytává ve štítné žláze a radiačními účinky záření β 
eliminuje část buněk štítné žlázy, čímž se její funkce dostává do normálu. Hodnotu aktivity 131J k 
aplikaci je zde potřeba poměrně přesně individuálně stanovit pro každého pacienta na základě 
akumulace štítné žlázy a její geometrické velikosti (při nižší aplikované aktivitě by byl terapeutický 
efekt nedostatečný, při vyšší aktivitě 131J by bylo eliminováno nadměrné množství buněk a štítná žláza by se 
dostala naopak do hypotyreózy - patologického snížení funkce). Obdobným způsobem se provádí i 
terapie autonomního adenomu štítné žlázy, přičemž aplikovaná aktivita (opět individuálně dávkovaná) 
je zpravidla vyšší (až 3GBq) a doba terapie delší (cca 10 dnů).

Léčba hematologických onemocnění radiofosforem 32P 
Pro léčbu polycytemie (polycythaemia vera - vyznačuje se nadměrnou produkcí červených krvinek s 

hyperplazií hematopoetické tkáně) se používal radioaktivní fosfor 32P (T1/2=14,3dne, Eβmax=1,7MeV, i.v. aplikace 

cca 200-500MBq ve formě fosfátu), který se částečně váže v kostní dřeni, kde záření beta svými 
radiačními účinky působí v profázi dělení mateřských buněk červených krvinek a snižuje tím 
hematopoézu. Účelem léčby je předcházet cévním mozkovým příhodám a dalším nepříznivým 
příznakům, podmíněným zvýšením celkového objemu červených krvinek. Radiofosfor 32P se 
zkoušel podávat i u chronických myeloidních leukémií, lymfogranulomu, lymfosarkomu, 
mnohočetného myelomu - u části pacientů se projevil paliativní účinek. Celkově je však 
léčba radiofosforem již prakticky opuštěná; kromě relativně malého terapeutického efektu (při 
celkově vysoké radiační zátěži) je jedním z důvodů i riziko výskytu akutní leukemie při této terapii.

Paliativní radionuklidová terapie metastáz 
Otevřené β-radionuklidy se někdy používají pro paliativní radioterapii u pokročilých stádií 
nádorových onemocnění, zvláště u metastatického postižení skeletu, častého např. při 
karcinomu prostaty, prsu či plic. Další možnosti tzv. radioimunoterapie jsou zmíněny níže. 
  Podmínkou úspěšnosti této paliativní terapie skeletu je přítomnost osteoblastické aktivity u metastáz 
- zjišťuje se pozitivním nálezem na scintigrafii skeletu. Po aplikaci vhodného osteotropního 
radiofarmaka značeného β-radionuklidem se toto radiofarmakum poměrně selektivně vychytává 
v osteoblasticky reaktivní zóně obklopující metastatický kostní proces. Lokální absorbce radiační dávky z 
β-záření způsobuje lokální inhibici nervových zakončení a tím požadovaný analgetický účinek. 
Bohužel nedochází zpravidla k výraznějšímu zmenšení velikosti vlastního tumoru (metastázy) - účinek 
není kurativní, ale jen paliativní. 
  V minulosti (50.-60.léta) byl pro tento účel zkoušen výše zmíněný radioaktivní fosfor 32P (cca 500MBq, 
ve formě fosfátu), avšak pro vysokou radiační zátěž kostní dřeně se již pro paliativní terapii 
metastáz nepoužívá. Nejčastěji používanými radionuklidy jsou zde nyní následující tři:  
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Stroncium 89Sr  
(T1/2=50,5dne, Eβmax=1,5MeV; aplikace cca 150MBq, chlorid)  

Stroncium má podobný metabolismus jako kalcium a proto je 89Sr intenzívně ikorporováno 
do anorganické složky kostní hmoty. V metastatických kostních lézích je akumulace až 10-krát větší než 
ve zdravé kostní tkáni. 
Samárium 153Sm  
(T1/2=2dny, Eβmax=800keV, γ 70keV(5%) a 103 keV(28%); aplikace cca 2GBq, chemická forma EDTMP - ethylene 

diamine tetra methylene phosphonate) 
Chelátový komplex 153Sm-EDTMP se váže na hydroxyapatit a selektivně se akumuluje v kostní tkáni, 
zvláště v oblastech jeho zvýšeného obratu - v kostních metastázách je cca 5-krát větší akumulace než 
ve zdravé kostní tkáni. 
Rhenium 186Re  
(T1/2=3,8dne, Eβmax=1,07MeV, slabé γ 137keV(9%); aplikace cca 1500MBq, chem. forma HEDP - hydroxy 

ethyliden diphosphonate) 
Tento komplex se rovněž váže na hydroxyapatitové krystalky. Pozn.: Ve stejné chemické formě HEDP se 

zkušebně používá i rhenium 188Re (T1/2=0,7dne, Eβmax=2,12MeV; získává se z generátoru 188W/188Re). 

   Ve stádiu zkoušení je lutetium 177Lu (T1/2=6,7dne, Eβmax=0,497MeV, γ 113keV(3%) a 208 keV(6%); aplikace 

cca 300MBq, chem. forma 177Lu-J591 - značená monoklonální protilátka na specifický membránový prostatický antigen) 
a rádium 223Ra (T1/2=11,4dne, rozpadová řada 223Ra (11,4 d., α) → 219Rn (4 s., α) → 215Po (1,8 ms., α ) → 211Pb 
(36,1 min., β-) → 211Bi (2,2 min., α ) → 207Tl (4,8 min., β-) → 207Pb (stabilní), Eα: 5,7MeV, 6,8MeV, 7,4MeV, 

6,6MeV, Eβmax=1,4MeV, Eγ: 0,15-1 MeV; aplikace cca 5MBq, chem. forma chlorid 223RaCl2). 

   Účinnost terapie výše uvedenými radiofarmaky lze zlepšit současným podáním některých 
cytotoxických látek (např. mytomycin nebo cisplatina) - cytostatik, které zde působí 
jako radiosenzibilizátory. Velikost aplikované aktivity, a tím i terapeutického účinku, je 
limitována nežádoucími toxickými účinky, především hematologickými. 
   I když paliativní terapie nevede zpravidla k vyléčení nádorového onemocnění, její význam spočívá v 
tom, že u vysokého procenta pacientů podstatně zlepšuje kvalitu života po dobu mnoha měsíců 
(při opakované terapii i několika let). Je určitá naděje, že v budoucnu se podaří na podobném 
principu provádět i účinnou kurativní terapii, např. specifickými protilátkami proti nádoru s 
navázaným radionuklidem. Při radioimunoterapii monoklonální protilátka "donese" zářič přímo 
k nádorovým buňkám, takže radiace je soustředěna především na nádorovou tkáň, s 
minimálními radiačními účinky na normální tkáně. Podobně může být cíleně dopraveno k 
nádorovým buňkám chemoterapeutikum - cytostatická látka. 
Radioimunoterapie 
Slibnou metodou, jak "dopravit" terapeutický radionuklid i do drobnějších nádorových ložisek rozesetých 
v těle, je označení vhodné protilátky k danému typu tumoru zářičem β nebo α a její aplikace 
do organismu. Imunitní mechanismus nádorových buněk zajistí, že takovéto (monoklonální) protilátky 
jsou schopny "najít" příslušné antigeny a selektivně se na ně navázat. Do nádorového ložiska je 
takto vnesen radioaktivní isotop a nádorová tkáň obdrží příslušnou dávku záření, která může 
vyvolat žádoucí terapeutický efekt. Jedná se o cílenou radioterapii vedenou pouze proti 
konkrétním druhům buňek (to ovšem bohužel jen teoreticky, ve skutečnosti je selektivita jen relativní, 
v praxi se optimálních výsledků zatím zdaleka nedosahuje). 
Rutinně používanými radioimunoterapeutiky tohoto druhu je Ibritumomab Tiuxetan značený 90Y (Zevalin), což 
je monoklonální protilátka proti non-hodgkinovským folikulárním lymfomům z B-lymfocytů, a Tositumomab značený 
131I (Bexxar). Ve stádiu zkoušení je řada dalších přípravků, např. 131I-anti-CD45 (BC8) při akutní leukemii, 131I-81C6 
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anti-tenascin proti maligním mozkovým nádorům, 90Y-anti-CD66 proti akutní leukemii, ....atd...(...přijde doplnit). 
Společným problémem je zatím poměrně nízká specificita a neúnosně vysoká cena.

Radionuklidová synovektomie 
Radionuklidová synovektomie (zvaná též někdy radiosynoviortéza - RSO) se používá pro léčbu 
některých chronických koubních onemocnění, u nichž dochází k nadměrné tvorbě nitrokloubní 
tekutiny (hydropos) v hyperplasticky zmnožené synoviální výstelce kloubu. Je to především 
revmatiodní artritida, recidivující výpotky v kloubu, recidivující dekompenzovaná artróza, artritis 
psoriatica a další. Do dutiny kloubní se vstřikuje vhodný β-radionuklid v inertní formě koloidu 
(vodní suspenze citrátu nebo sulfidu), který se prakticky všechen absorbuje na povrchu 
synoviální membrány (koloidní částice jsou fagocytovány povrchově uloženými makrofágy v synoviální membráně) 
a svými radiačními účinky způsobuje fibrotizaci a nekrózu povrchové vrstvy synoviální membrány. 
Díky krátkému dosahu záření β se ozáření omezí pouze na synoviální výstelku, aniž dojde k 
poškození chrupavky. Výsledkem této terapie je omezení nadměrné tvorby nitrokloubní 
tekutiny, odstranění otoku a vymizení bolestivosti kloubu - lokální zastavení zánětlivého procesu 
(většinou dočasně, někdy i trvale). 
  Pro dosažení optimální radiační dávky při různých tloušťkách synoviální membrány u různých kloubů 
je vhodné aplikovat radionuklidy s různou energií záření β a tím různou penetrací - doletem záření 
(čím větší kloub, tím vyšší energie β), o aktivitě podle velikosti kloubu. Pro terapii kolenního kloubu 
se používá ytrium 90Y (T1/2=2,7dne, Eβmax=2,28MeV; aplikace cca 200MBq ve formě citrátu), pro loket, 

rameno, zápěstí, kotník se používá rheium 186Re (T1/2=3,7dne, Eβmax=1,08MeV, slabé γ 137keV(9%); aplikace cca 

50-200MBq ve formě sulfidu), pro malé klouby rukou a nohou pak erbium 169Er (T1/2=9,4dne, 
Eβmax=352keV; aplikace cca 20-80MBq ve formě citrátu). Pro teraii kolenního a ramenního kloubu se 

někdy používá i holmium 166Ho (T1/2=27hodin, Eβmax=1,8MeV, slabé γ 48-58keV(9%) a 81keV(6%); aplikace 

cca 400MBq ve formě Fe-hydroxi-makroagregátů nebo boro-makroagregátů). Dříve používané koloidní zlato 
198Au (T1/2=2,7dne, Eβmax=961keV, γ 412keV(96%) a 676keV(1%); aplikace cca 100MBq) mělo nevýhodné 

fyzikální vlastnosti (velmi silnou složku γ) a je nyní již opuštěné.

Plánování a monitorování radionuklidové terapie 
I při aplikaci téhož radiofarmaka se mohou u různých pacientů skutečné radiační dávky 
výrazně individuálně lišit, v závislosti na akumulační schopnosti nádorové tkáně, jakož i na 
funkčním stavu ledvin, kostní dřeně, jater, srdce a dalších orgánů. Pro zajištění optimálního průběhu 
a účinku radioisotopové terapie je proto vhodné sledovat, jakým způsobem se radiofarmakum 
vychytává v cílové tkáni (tumoru) a jak z ní postupně mizí. Pro minimalizaci nežádoucích účinků 
záření na zdravou tkáň je rovněž užitečné sledovat koncentraci radiofarmaka v jednotlivých 
dalších orgánech a tkáních (ledvinách, játrech, kostní dřeni, srdci, močovém měchýři atd.). Na 
základě tohoto monitorování distribuce radiofarmaka je v zásadě možno počítat (či 
odhadovat) efektivní radiační dávky - jak žádoucí v cílových tkáních, tak nežádoucí v jiných orgánech. 
  Vlastní radionuklidové terapii předchází etapa plánování radioterapie, jejímž hlavním výstupem 
je stanovení aplikované aktivity daného radiofarmaka, popř. i časový plán opakovaných 
aplikací. Aplikovaná aktivita se nejčastěji stanovuje v podstatě paušálně, na základě 
doporučení vycházejících z experimentů a multicentrických studií v preklinické fázi zkoušení 
radiofarmaka. Ke stanovení radiačních dávek v jednotlivých orgánech z vnitřní distribuce 
radioaktivních látek se při těchto studiích často používá tzv. metoda MIRD (Medical Internal 
Radiation Dose), zahrnující řadu fyzikálních a biologických faktorů - viz §5.5, pasáž "Vnitřní 
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kontaminace ". 
  Pro přesnější stanovení aplikované aktivity u konkrétních pacientů je v zásadě možno 
provádět monitorování individuální farmakokinetiky pacienta. Toto monitorování lze provádět jak 
v přípravné fázi plánování - aplikace diagnostické aktivity daného farmaka (značeného stejným 
nebo jiným, vhodnějším, radionuklidem γ), tak i v průběhu vlastní terapie. 
Pro zevní monitorování radionuklidové terapie je výhodné, když použitý radionuklid má, vedle 
hlavní složky β či α, též nezanedbatelnou složku záření g - tak je tomu např. u radiojódu 131I. Toto záření 
γ volně (s určitou absorbcí) prochází tkání a jeho zevní dekekcí lze stanovit lokalizaci a v zásadě i aktivitu 
v tkáních a orgánech. U čistých radionuklidů β, jako je např. 90Y, může být k detekci použito 
brzdného záření, avšak přesnost lokalizace a stanovení orgánové aktivity je podstatně horší. 
............. doplnit ....+ obrázek..........

3.7. Technologické využití záření  
- radiační syntéza látek, radiolýza, radiační sterilizace 
Radiační technologie jsou procesy výroby a modifikace materiálů, založené na fyzikálních a 
chemických změnách vyvolaných ozářením ionizujícím zářením. Radiačně vytvořené ionty a radikály 
jsou chemicky velmi reaktivní, takže ozáření může v látkách "nastartovat" celou řadu chemických reakcí 
*). Při vhodné aplikaci tak lze ionizující záření využít k vyvolání žádoucích změn v ozařovaném materiálu. 
*) Radiačně stimulované chemické reakce za spolupůsobení kosmického záření sehrály pravděpodobně velmi 
důležitou úlohu při syntéze molekul složitějších chemických látek, které posléze umožnily vznik a vývoj života. K 
těmto reakcím docházelo jak na Zemi, tak i ve vesmíru na částečkách mezihvězdného prachu, odkud se vzniklé látky 
mohly před více než 3 miliardami let dostat na Zemi při dopadu meteoritů z rozpadlých komet. 
  Důležitou oblastí využití radiačních technologií je radiační chemie, která vyžívá chemických 
reakcí vyvolaných nebo iniciovaných ionizujícím zářením. Některé z těchto reakcí mají řetězový charakter 
- relativně ne příliš velká dávka záření iniciuje reakci, která pak již probíhá samovolně a přináší 
výrazný efekt. Příkladem takových řetězových reakcí je radiační polymerace. Výhodou takto 
radiačně připravených polymerů je mimo jiné to, že výsledný materiál není znečistěn 
chemickými katalyzátory či iniciátory (které by bylo nutno použít při klasických technologiích). 
...........přijde doplnit.............. 
................-doplnit
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Gravitace, černé díry a fyzika

dodatek B 
UNITÁRNÍ TEORIE POLE A KVANTOVÁ GRAVITACE 

B.1. Proces sjednocování ve fyzice 
B.2. Einsteinovy vize geometrické unitární teorie pole 

B.3. Wheelerova geometrodynamika. Gravitace a topologie. 
B.4. Kvantová geometrodynamika 
B.5. Kvantování gravitačního pole 

B.6. Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny. 
B.7. Obecné principy a perspektivy unitární teorie pole

B.6. Sjednocování fundamentálních interakcí.  
          Supergravitace. Superstruny.

Hlavní důvod, proč se A.Einsteinovi ani jeho následovníkům, přes veškerou erudici a úsilí, nepodařilo 
vytvořit uspokojivou unitární teorii pole, spočívala hlavně v tom, že neměli k dispozici dostatečné 
experimentální údaje o zákonitostech mikrosvěta - o vlastnostech elementárních částic. Snažili se 
takříkajíc "vymyslet přírodu od psacího stolu". Částečně to platí i o Wheelerově kvantové 
geometrodynamice popsané v §B.4, která sice zavádí kvantový princip, ale jinak uvažuje vlastnosti pouze 
dvou druhů polí - gravitačního a elektromagnetického.

Nyní je situace diametrálně odlišná. Existuje obrovské množství experimentálních dat o interakcích mnoha 
druhů elementárních částic při nejrůznějších energiích. Z těchto experimentálních údajů byly odvozeny 
důležité obecné principy, které je třeba vzít v úvahu při sestavování každé unitární teorie, jež si chce činit 
nárok na adekvátní popis skutečnosti (§B.7). Vedle gravitačních a elektromagnetických interakcí se 
objevují další dva typy interakcí hrající fundamentální úlohu v mikrosvětě: silná interakce umožňující 
existenci jader atomů a interakce slabá způsobující např. radioaktivní β-rozpad. 

Moderní unitarizační snahy probíhají na půdě kvantové teorie polí a jejich cílem je sjednocování 
fundamentálních interakcí mezi elementárními částicemi - interakcí silných, slabých, 
elektromagnetických a gravitačních. Protože se jedná o velmi rozsáhlou oblast ležící většinou úplně mimo 
zaměření této knihy, shrneme jen zcela heslovitě základní principy a poznatky unitarizace ve fyzice 
elementárních částic - viz obr.B.8, který je pokračováním základního unitarizačního schématu z obr.B.1. 
Před rozebírám konkrétních metod unitarizace si však stručně přiblížíme základní ideje sjednocování polí 
a rozhodující úlohu, jakou zde hrají symetrie a zákony zachování.
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Obr.B.8. Schématické znázornění základní struktury sjednocování fundamentálních interakcí.

Fyzikální pole « fyzikální prostor ® sjednocení 
Již v §B.2 jsme si nastínili velmi hlubokou a krásnou myšlenku unitární teorie pole: podle ní by mělo 
existovat jediné, zcela základní a vše zahrnující fyzikální pole, jehož projevem by pak byla všechna 
pozorovaná pole v přírodě - gravitační, elektromagnetické, pole silných a slabých interakcí (a všechny jejich 
projevy, třebas v subnukleární fyzice). Ve světě pak neexistuje nic než toto pole, z něhož je všechno složeno 
- i hmotné útvary (např. částice) jsou jakési místní "zhuštěniny" tohoto pole. 
  Fyzikální pole je prostor, v němž je určitým způsobem rozložena (rozprostřena, distribuována) určitá 
veličina - v každém bodě je definován určitý skalár, vektor či tenzor popisující dané pole (potenciál či 
silové působení). Časová evoluce (proměnnost) pole je v klasické fyzice vyjádřena funkční závislostí 
veličin pole na čase, v teorii relativity zavedním 4-rozměrného prostoročasu. V daném prostoru může být 
přítomno více druhů polí, což v klasickém přístupu vyjadřujeme pomocí několika vektorů či tenzorů v 
každém bodě prostoru. 
  Chceme-li sjednotit tato pole do jednoho unitárního pole, můžeme z hlediska vztahu prostoru a pole 
postupovat v zásadě dvěma způsoby:

■     "Fyzikální přístup": 
Složité pole v jednoduchém prostoru 
Jednotný popis různých polí lze provést tak, že z jejich popisujících fyzikálních veličin sestavíme 
(vhodně "zkombinujeme") jednu složitější a obecnější veličinu, jejíž distribuci ve stávajícím 
prostoru prohlásíme za unitární pole. Složitější matematická struktura veličiny popisující unitární 
pole vede ke složitějšímu dynamickému chování polních veličin, modelující různá pole odpovídající 
jednotlivým interakcím. Energetické excitace a vibrace (oscilace) různých komponent unitárního 
pole efektivně vytvářejí v rámci koncepce kvantové teorie pole různé druhy elementárních částic - 
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kvant jednotlivých druhů polí. Vlastnosti samotného prostoru jsou přitom ponechány beze změny. 
  Takto se přistupuje k unitarizaci interakcí v rámci fyziky elementárních částic - Weinbergova-
Salamova-Glashowova elektro-slabá interakce a "velké sjednocení" (GUT), tvořící nyní základ 
standardního modelu elementárních částic, jakož i supergravitační teorie, viz níže.

■     "Geometrický přístup": 
Jednoduché pole ve složitém prostoru 
Alternativní přístup zavádí určité poměrně jednoduché výchozí pole a složitost a různorodost 
jednotlivých druhů polí vyjadřuje pomocí složitějších vlastností samotného prostoru, v němž je 
výchozí pole distribuováno. Různé vlastnosti chování a šíření základního pole v jednotlivých 
geometrických strukturách v každém bodě modelují různé vlastnosti jednotlivých výsledných 
dílčích polí.  
  Nejobvyklejší takové zobecnění geometrických vlastností prostoru spočívá v zavedení dalších 
rozměrů - "extra-dimenzí"*) - prostoru. Jedná se o vícedimenzionální unitární teorie. 
*) Kompaktifikace extra-dimenzí 
Základní námitka proti existenci těmto dalších rozměrů spočívá v tom, že žádnými pozorováními ani experimenty 
nebyly nikdy pozorovány. Tato námitka se řeší koncepcí tzv. kompaktifikace příslušných dimenzí - ve směru 
těchto dimenzí je prostor topologicky "svinut" do kružnicového tvaru tak nepatrné délky, že makroskopickými (a 
ani dosavadními mikroskopickými) metodami je nemůžeme pozorovat či detekovat. 
  Tyto extra-dimenze jsou imanentně přítomné v každém bodě prostoru. Výchozí pole se pak 
lokálně může distribuovat nejen v obvyklých třech prostorových rozměrech, ale i ve směru 
dodatečných dimenzí. V rámci kvantové teorie pole lokální excitace a oscilace výchozího pole ve 
směrech jednotlivých extra-dimenzí, lišících se geometrickými vlastnostmi (např. symetriemi) 
efektivně vytvářejí různé druhy elementárních částic. Vlastnosti polí, které pozorujeme, tak závisí na 
geometrických vlastnostech dalších, skrytých extra-dimenzí. Různé geometrie dodatečných dimenzí 
implikují různé druhy částic a sil, což v makroskopickém světě vyvolává odlišné fyzikální jevy - 
různorodost jednotlivých druhů interakcí. 
  Skutečně obecné a fundamentální přírodní zákony platí v rámci úplného vícerozměrného prostoru, 
my zde pozorujeme jen jejich určité trojrozměrné projekce či "stínové obrazy"...

  Oba tyto způsoby mohou být do určité míry ekvivalentní, avšak existence velmi propracovaného 
matematického aparátu diferenciální geometrie a topologie variet upřednostňuje druhý přístup, který 
bude níže aplikován na geometrické formulace supergravitace a na teorii superstrun.

Symetrie ve fyzice 
Symetrie a zákony zachování 
Ve fyzice hrají velmi důležitou úlohu symetrie, tj. takové transformace veličin popisujících daný fyzikální 
systém, které ponechávají tvar pohybových rovnic tohoto systému beze změn. Podle teorému E.Noeterové 
invariance pohybových rovnic vůči určitým transformacím vede k zákonům zachování určitých 
fyzikálních veličin. V klasické mechanice lze zákon zachování energie považovat za důsledek homogenity 
času (nezávislost na posunu v čase), zákon zachování hybnosti za důsledek homogenity prostoru (invariance 
vůči prostorovým translacím) a zákon zachování momentu hybnosti za důsledek izotropie prostoru (symetrie 
vůči prostorovým rotacím). 
  Prvním důležitým principem symetrie v moderní fyzice byla Lorentzovská invariance, původně objevená 
jako (víceméně náhodná) matematická vlastnost Maxwellových rovnic odvozených z experimentálně 
pozorovaných zákonů elektromagnetismu. Tehdejší chod fyzikálních úvah byl zhruba následující:
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experiment ® rovnice pole ® symetrie .

  Zásluhou A.Einsteina a jeho teorie relativity si fyzikové uvědomili, že principy symetrie mohou být 
mocným gnoseologickým nástrojem; vzpomeňme si jen, že právě z požadavku symetrie vůči obecným 
transformacím prostoročasových souřadnic, spolu s principem ekvivalence, vyplynula obecná teorie 
relativity. Nyní je metodou teoretické fyziky spíše schéma:

principy symetrie ® lagrangián ® rovnice pole

Grupy transformací, kalibrační grupy 
Pro lepší pochopení některých níže používaných pojmů a označení, typických pro unitární teorie pole, bude užitečné 
vložit sem krátkou matematickou vsuvku s nastíněním popisu transformací pomocí teorie grup.  
Grupa je taková (neprázdná) množina G, mezi jejímiž prvky je definována binární operace "l" přiřazující každým dvěma 
prvkům a,b∈G nový prvek c = alb∈G, který je rovněž prvkem G. Tato binární transformace je asociativní: (alb)lc = al
(blc), má jednotkový prvek i∈G: ali = ila = a pro každý prvek a∈G, a ke každému prvku a∈G existuje prvek inverzní a-

1∈G: ala-1=a-1la= i. Nejobvyklejším příkladem grupy je množina všech kladných racionálních čísel při obvyklé operaci 
násobení ("l" = "."). Jestliže binární operace "l" je komutativní, tj. alb = bla pro každé prvky a,b∈G, nazývá se G 
Abelova grupa. Počet prvků g grupy G se nazývá řád grupy. Jestliže je g nekonečné, ale spočetné, nazývá se G nekonečná 
diskrétní grupa.  
  Pokud prvky grupy tvoří kontinuální množinu, řád grupy již není použitelný. Zato lze do spojité množiny prvků grupy 
zavést určité topologické vlastnosti definující varietu (o topologii viz podrobněji §3.1 "Geometricko-topologické 
vlastnosti"), popř. i metriku. Shora zavedenou binární operaci c = alb, definující grupu, lze pak zapsat jako funkční vztah c 
= f(a,b). Jestliže všechny tyto grupové operace (indukující zobrazení grupy G samé na sebe) jsou spojité, množina G tvoří 
topologickou grupu. Topologická grupa, která je varietou, se nazývá Lieova grupa. Typickým příkladem Lieovy grupy je 
Eukleidův prostor Rn. Rovněž množina spojitých transformací tvoří Lieovu grupu. Právě grupy transformací, při nichž se 
zachovávají určité veličiny, hrají důležitou úlohu ve fyzice polí a částic. 
  Unitární grupa U(N) je definována jako grupa všech transformací x'α = Aαβxβ (α,β=1,2,....,N), která zachovává invarianci 

unitární délky vektoru |x| = x*αxα, tj. pro transformační matici platí vztah A*αβAβα = 1 (hvězdička* značí složku komplexně 

sdruženou). Platí-li další omezení Det A = 1, jedná se o tzv. unimodulární podgrupu SU(N) grupy U(N). 
................ 
.......... 
Grupy ne fyzice 
Ve fyzice našly grupy své první uplatnění v krystalografii, kde se pomocí nich vyjadřují vlastnosti symetrie krystalové 
mřížky pevných látek. V relativistické fyzice se poprvé grupy objevily již v práci H.Poincaré, který ukázal, že transformace 
prostorových a časových souřadnic mezi inerciálními vztažnými soustavami (které nazval Lorentzovy) tvoří (Lieovu) 
grupu; tato grupa obecných Lorentzových transformací (nehomogenních, včetně translací) se nazývá Poincarého grupa. 
Při dalším rozvoji speciální a zvláště obecné teorie relativity se však s použitím grup můžeme setkat jen ojediněle a 
okrajově. Teorie grup se od konce 20. a začátku 30.let začala více uplatňovat v kvantové mechanice při analýze 
víceelektronových konfigurací atomů a v kvantové chemii. 
Grupy unitární symetrie 
Nové obzory pro aplikaci grup se od 40. a 50.let let otevřely v jaderné fyzice při popisu vlastností elementárních částic. 
Velký počet elementárních částic, které byly objeveny při vysokoenergetických interakcích, přirozeně vedl ke snahám o 
jejich systematiku a zavedení unitarizačních schémat. Především, každému baryonu a leptonu je přiřazeno baryonové 
číslo B a leptonové číslo L (částice +1, antičástice -1), které se zachovávají při všech interakcích. Byly zjištěny výrazné 
podobnosti a symetrie mezi některými elementárními částicemi, především hadrony.  
  Odhlédneme-li od elektrického náboje, lze např. protony a neutrony považovat za dva stavy (dublet) jedné částice - 
nukleonu. Podobně piony π+,πo,π- tvoří triplet podobných částic. Při studiu samotných silných interakcí, které jsou 
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nábojově nezávislé, můžeme od náboje odhlédnout. Pro popis těchto podobností a symetrií byla zavedena nová veličina 
izotopický spin neboli izospin T *). Nukleony mají izospin T = 1/2, přičemž projekce izospinu T = +1/2 odpovídá protonu 
a T = -1/2 neutronu. Pionům se připsal izospin T = 1, s projekcemi -1,0,+1 pro π-,πo,π+. V soustavě interagujících nukleonů 
a pionů pak platí zákon zachování izospinu. Pro vyjádření těchto symetrií vznikla grupa SU(2) - speciální, unitární 
(unimodulární) grupa v komplexním 2-rozměrném prostoru; tato grupa je lokálně izomorfní grupě rotací O(3) v 3-
prostoru, vyjadřující izotropii prostoru - symetrii vůči prostorovým rotacím, vedoucí k zákonu zachování momentu 
hybnosti. 
*) Vyšlo se z formální analogie s obyčejným spinem, kde částice se spinem 1/2 se vyskytuje ve dvou stavech s průmětem spinu -1/2, 
+1/2 a částice se spinem 1 ve třech stavech s průměty spinu -1,0,+1. Izospin T je vektorem v myšleném (pomocném) "izotopickém 
prostoru". Obecně částice s izospinem T se může vyskytovat v (2 T + 1) stavech s projekcemi izospinu na vztažnou osu: -T, (-T+1), (-T
+2), ..., -1, 0, 1, ..., (T-2), (T-1), T. 
  Dalším důležitým krokem byl objev některých "podivných" (nečekaných) vlastností interakcí mesonů K a hyperonů při 
jejich sdružené párové produkci, které vedly k zavedení pojmu podivnosti, popsaného kvantovým číslem S ("Strange"). 
Později bylo zavedeno obecnější kvantové číslo zvané hypernáboj Y = B + S, dané součtem baryonového čísla B a 
podivnosti S. Ukázalo se, že při silných interakcích se zachovává jak izospin T, tak hypernáboj Y. To přivedlo k hledání 
grupy SU(2)×Y, popisující rozšířené vlastnosti symetrie hadromů. V r.1964 navrhli M.Gellman a E.Neeman použít 
minimální Lieovu grupu, obsahující SU(2)×Y jako podgrupu - grupu unitární symetrie SU(3). Tato rozšířená symetrie 
vedla k sestavení multipletu baryonů - dekupletu (3/2+), v němž však v té době chybělo jedno místo; byl tak předpovězen 
hyperon Ω, který byl zanedlouho skutečně objeven.  
  Grupa symetrií hadronů je 4-parametrická grupa zachování izospinu a hypernáboje. Další analýza unitární symetrie 
ukázala, že systematiku hadronů lze velmi dobře vysvětlit hypotézou, že hadrony jsou složeny ze subčástic - tripletu 
kvarků ........ Vznikla tak kvarková chromodynamika jakožto teorie silných interakcí ......... 
........ 
.........grupy symetrií U(1), SU(2), SU(3), ....., SO(...), ...., Lieovy algebry... 
............ 
  V terminologii teorie grup unitárních symetrií lze říci, že částice jsou reprezentacemi grupy symetrií. Přesněji, 
komponenty báze ireducibilní reprezentace grupy symetrie ztotožňujeme (interpretujeme, přiřazujeme) s množinou 
fyzikálních stavů - částicemi (popř. jejich ecxitovanými stavy, rezonancemi).

Globální a lokální symetrie; Kalibrační pole 
Ve fyzice se uplatňují symetrie dvojího druhu :

�●     a) Globální symetrie 
- ať již se jedná o symetrie prostoročasu (invariace vzhledem k posunům v prostoru a čase, 
prostorovým rotacím, Lorentzovým transformacím a pod.), nebo o vnitřní symetrie (invariance vůči 
jiným než prostoročasovým stupňům volnosti - např. transformace izospinu).  
Z požadavku invariance vůči globálním symetriím plynou (podle věty Noetherové) různé zákony 
zachování, např. energie a hybnosti.

�●     b) Lokální symetrie 
- invariance vůči transformacím, které jsou prostoročasově proměnné (závisí na světobodu, v němž 
kalibrační transformaci provádíme).  
Při lokálních (kalibračních) transformacích se v rovnicích pole objevují určité přídavné členy 
obsahující derivace parametrů transformace. Požadujeme-li zachování invariance vůči takové 
transformaci, je třeba pro odstranění těchto členů zavést odpovídající kompensující členy, které je 
možno interpretovat jako nějaké pole. Požadavek invariance vzhledem ke kalibračním (lokálním) 
transformacím tak vede k přítomnosti "kompenzujících polí" - nových interakcí.

  Základním východiskem kalibračních teorií je theze, že všechny čtyři základní interakce v přírodě jsou 
důsledkem požadavku invariance teorie vůči příslušným kalibračním transformacím. V rámci kalibrační 
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teorie lze formulovat kvantovou elektrodynamiku (kde elektromagnetické pole se obdrží jako kalibrační pole 
při požadavku invariance lagrangiánu volného spinorového pole vůči lokálním transformacím fáze z grupy U
(1)) i Einsteinovu gravitační teorii (gravitační pole zde vzniká z požadavku invariance vůči lokálním 
kalibračním transformacím prostoročasu - Poincaréova grupa). 

Kalibrační pole v kalibračních teoriích jsou primárně "nehmotná" (jejich kvanta mají nulovou klidovou 
hmotnost), což je akekvátní pro pole elektromagnetické a gravitační. Při budování teorie např. slabých 
interakcí v rámci kalibračních teorií to však způsobuje určité potíže pramenící z toho, že tyto interakce jsou 
zprostředkovány intermediálními bosony (W+,W−,Z°), které mají díky krátkému dosahu interakce značně 
velkou hmotnost (desítky GeV/c2). Tuto potíž se podařilo překlenout mechanismem tzv. spontánního 
narušení symetrie [131],[153], což je modifikace lagrangiánu, při níž sice lagrangián i pohybové rovnice 
mají nadále původní danou symetrii, ale vlastní fyzikální stavy tuto symetrii již nemají (není v tom žádný 
rozpor- např. pohyb v centrálně symetrickém poli nemusí být při nesymetrických počátečních podmínkách 
vůbec symetrický). Toto spontánní narušení symetrie pak způsobuje, že příslušné kalibrační pole bude 
efektivně vystupovat jako pole s nenulovou hmotností, aniž by se porušila kalibrační invariantnost.

 
Obr.B.9. Znázornění mechanismu spontánního narušení symetrie v kalibračních teoriích. 

a) Pro efektivní potenciál tvaru jednoduché symetrické jámy s jediným minimem je i základní stav symetrický. 
b) Pro takový tvar symetrického efektivního potenciálu základní stav pole ϕ již symetrii nemá. 

c) Pohyb kuličky puštěné přesně po ose do sklenice s promáčknutým dnem ilustruje případ, kdy navzdory tomu, že rovnice 
pohybu kuličky, počáteční podmínky i tvar sklenice jsou symetrické, konečný stav tuto symetrii nemá: kulička se po dopadu 
do metastabilní polohy ve vyvyšeném středu dna vždy skutálí do prohlubně u stěny - předchozí symetrie se spontánně naruší.

Podstata mechanismu spontánního narušení symetrie je zhruba znázorněna na obr.B.9. Na obr.B.9a je 
znázorněna potenciální energie (efektivní potenciál) skalárního pole ϕ o hmotnosti µ a vazbové konstantě λ 
s jednoduchým (modelovým) lagrangiánem L = (1/2) (ϕ,i)2 - (µ2/2) ϕ2 - (λ/4) ϕ4. Efektivní potenciál V(ϕ) = 
(µ2/2) ϕ2 - (λ/4) ϕ4 má (pro µ2>0) tvar symetrické potenciálové jámy, v níž nejvýhodnější energetický stav 
odpovídá poli ϕ =0. V případě, že efektivní potenciál by měl tvar V(ϕ) = - (µ2/2) ϕ2 - (λ/4) ϕ4 (odpovídající 
případu µ2<0), bude mít potenciálová jáma tvar podle obr.B.9b, takže minimu V(ϕ) již nebude odpovídat 
stav ϕ =0, ale pole ϕ = ϕo = ±µ/√λ . I když potenciál V(ϕ) je nadále symetrický vůči změně znaménka ϕ → -
ϕ, zakladní stav pole ϕ tuto symetrii již nerespektuje (kulička symbolicky představující stav pole se vždy 
skutálí do jednoho z minim - obr.B.9c). 
  Po narušení symetrie se spektrum částic (hmotnosti excitací) mění. V uvedeném jednoduchém případě by 
se při ϕ =0, µ2< 0 jednalo o teorii tachyonů s imaginární hmotností m2(ϕ=0) = d2V/dϕ2|ϕ=ϕo

= - µ2 < 0, 

zatímco po narušení symetrie se čtverec hmotnosti excitací skalárního pole stává kladný: m2(ϕ=ϕo) = d2V/
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dϕ2|ϕ=ϕo
= 2.µ2.

  Základní myšlenka Higgsova-Kibbleova mechanismu tedy spočívá v tom, že do lagrangiánu kalibrační 
teorie se zavede pomocné skalární pole (Higgsovo pole) s takovým interakčním potenciálem, aby došlo ke 
spontánnímu narušení symetrie, přičemž však lagrangián jako celek by zůstal kalibračně invariantní. Potom 
se kalibrační pole budou efektivně chovat jako pole s nenulovou hmotností. Kromě toho se v teorii objeví 
navíc tzv. Higgsovy bosony - skalární částice s nenulovou klidovou hmotností, pocházející z pomocných 
skalárních polí.

  Ukazuje se tedy, že teorie všech fundamentálních interakcí lze jednotně vytvářet v rámci kalibračních teorií 
lišících se především kalibrační grupou. Kalibrační teorie tak tvoří zároveň vhodnou základnu pro 
sjednocování interakcí: dva typy interakcí s kalibračními grupami G1 a G2 lze sjednotit tak, že vytvoříme 
kalibrační teorii s kalibrační grupou G, obsahující grupu G1×G2 jako svoji podgrupu. Při konstrukci 
jednotných teorií slabých, silných a elektromagnetických interakcí je tato základní idea doplněna 
předpokladem, že před narušením symetrie všechny vektorové bosony zprostředkovávající interakce byly 
nehmotné. Po spontánním narušení symetrie (vlivem vzniku konstantních skalárních polí v celém prostoru) 
však část vektorových bosonů získá hmotnost a příslušné interakce se stanou krátkodosahovými - symetrie 
mezi různými typy interakcí se poruší.

Sjednocování elektromagnetických a slabých interakcí

První výrazný úspěch na této cestě byl zaznamenán při sjednocování elektromagnetické interakce a slabé 
interakce v tzv. elektroslabou interakci - jedná se o Weinbergovu-Salamovu-Glashowovu teorii. Před 
vznikem konstantního skalárního Higgsova pole H má tato teorie kalibrační symetrii SU(2)×U(1) a popisuje 
elektroslabé interakce částic způsobované výměnami nehmotných vektorových bosonů. Po vzniku 
skalárního pole H se symetrie spontánně naruší až do podgrupy U(1), odpovídající část vektorových bosonů 
(W+,W−,Z°) získá hmotnost (řádu ~ e.H ≈ 102 GeV), příslušné interakce se stanou krátkodosahovými → 
slabé interakce, zatímco další pole Ai zůstává nehmotné → elektromagnetické pole. Podařilo se tak sjednotit 
slabé a elektromagnetické interakce do jedné teorie, v níž vystupují jako dva různé aspekty téhož jevu. 
  Weinbergovu-Salamovu teorii elektroslabé interakce lze dnes již považovat za experimentálně prakticky 
ověřenou, protože v r.1973 byla v CERNu prokázána existence tzv. slabých "neutrálních 
proudů" (způsobujících reakce typu νµ + e → νµ + e), a hlavně v r.1983 byly ve vstřícnych proton-
antiprotonovych svazcích (270 GeV proti 270 GeV) collideru velkeho protonoveho synchrotronu v CERN 
objeveny intermediální bosony W±,Z°, jejichž hmotnosti (mW ≅ 82 GeV, mZ ≅ 93 GeV) i způsoby rozpadu 
velmi dobře souhlasí s předpovědí Weinbergova-Salamova modelu.

Silné interakce a kvarkový model

Než si stručně povíme o další etapě sjednocování - grandunifikačních teoriích, zmíníme se několika slovy o 
specifických vlastnostech silných interakcí. Na základě obsáhlého experimentálního materiálu, získaného 
převážně v 50. a 60. letech při hledání nových elementárních částic, byly vypozorovány výrazné symetrie 
ve vlastnostech elementáních částic, které v r.1964 vyústily zformulováním kvarkového modelu hadronů, 
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podle něhož jsou všechny hadrony složeny z ještě "elementárnějších" částic - kvarků (tento název byl s 
notnou davkou recese převzat z literárního díla Jamese Joyce). Kvarky jsou přitom fermiony se spinem 1/2 a 
třetinovým elektrickým nábojem. Pro vysvětlení systematiky hadronů v rámci aditivního kvarkového 
modelu bylo postupně zavedeno 6 druhů (v angličtině se požívá slovo flavour - "vůně") kvarků 
označovaných "u" (up), "d" (down), "s" (strange), "c" (charm), "b" (bottom), "t" (top - na existenci t-kvarku 
ukazuje nápadná symetrie v systematice leptonů a kvarků). Z téhož důvodu bylo nutné přiřadit kvarkům 
nové vnitřní kvantové číslo - "barvu" (color), která nabývá tří diskrétních hodnot označovaných jako 
"červená", "modrá", "žlutá"; přitom baryony jsou "bezbarvé" ("bílé") kombinace tří barevnych kvarků, 
mezony pak kombinace kvarků a antikvarků. Hlavní obtíž kvarkové hypothézy však tkví v tom, že žádné 
volné částice s vlastnostmi kvarků nebyly dosud nikdy pozorovány. Pokud tedy kvarky vůbec existují, 
musejí být v hadronech velmi silně vázány. 
  Koncem 60.let byl kvarkový model do určité míry podpořen výsledky experimentů s rozptylem 
vysokoenergetických elektronů na nukleonech (hluboce nepružný rozptyl) ukazujících na to, že při takovém 
"tvrdém ostřelování" se nukleon nechová jako kompaktní částice, ale jako shluk několika (tří) víceméně 
volných rozptylových center - tzv. partonů. Přitom kvantová čísla partonů (náboj, spin, izospin) odpovídala 
hodnotám očekávaným u kvarků. Přímému ztotožnění kvarků a partonů však bránil rozpor: na jedné straně 
se při experimentech partony v nukleonech chovaly jako volné, na druhé straně kvarky jsou tak silně vázány, 
že je nelze z nukleonů uvolnit. 

Kvantová chromodynamika 
Výrazného pokroku v chápání vlastností silné interakce bylo dosaženo v 70.letech, kdy byla zformulována a 
rozvinuta tzv. kvantová chromodynamika (QCD, řecky chromos = barva) [92],[55] jako teorie silné 
interakce. Tato teorie je vybudována podobným způsobem jako kvantová elektrodynamika (QED), avšak je 
založena na neabelovských kalibračních symetriích fyzikálně souvisejících s barvou kvarků. Význačnou 
vlastností QCD je asymptotická volnost: efektivní vazbová konstanta vzájemného působení mezi kvarky 
se blíží nule při zmenšování vzdáleností, ale prudce roste se zvětšováním vzdálenosti. Asymptotická volnost 
umožňuje přirozeně pochopit zdánlivě neslučitelné vlastnosti kvarků jakožto partonů: kvarky na malých 
vzdálenostech uvnitř nukleonů téměř neinteragují, zatímco z hlediska větších vzdáleností jsou vázány velmi 
silně. S asymptotickou volností tak těsně souvisí hypothéza dokonalého "uvěznění" kvarků, podle níž 
kvarky nemohou existovat jako volné částice (nekonečně velká energie potřebná na uvolnění), ale pouze 
vázané v hadronech.

Silná interakce mezi kvarky je v QCD zprostředkována vektorovým kalibračním polem, jehož kvanta s 
nulovou klidovou hmotností, zvaná gluony, zde hrají podobnou úlohu jako fotony v QED. Na rozdíl od 
kvantové elektrodynamiky mají gluony "barevný" náboj a interagují samy se sebou (mohou se navzájem 
"emitovat"); v důsledku této nelinearity má vakuum v QCD složitou strukturu, zvláště v oblasti 
"infračervených" (nízkoenergetických) vakuových fluktuací. 
Jety - stopy po hadronizovaných kvarcích 
Za velmi vysokých energií při tvrdých a hluboce nepružných srážkách elektronů s protony vzniká řada sekundárních 
částic, které vylétají neizotropně v jakýchsi směrovaných "výtryscích" - jetech. Detailní analýza úhlového rozdělení a 
energie částic v jetech ukázala následující mechanismus interakce, který lze rozdělit do dvou etap: Během 1.etapy 
vysokoenergetický elektron při interakci s protonem předá část své kinetické energie jednomu z kvarků, který se po 
tomto rozptylu po určitou kratičkou dobu pohybuje prakticky volně (asymptotická volnost) uvnitř protonu; podobně i 
zbytek protonu tvořený dvěma zbývajícími kvarky. Nedojde však k uvolnění kvarků z protonu. Jakmile vzdálenost mezi 
vyzářeným kvarkem a zbytkem protonu přesáhne zhruba 1fm (=10-15m), nastává 2.etapa: síly mezi nimi začnou prudce 
narůstat a v kvark-gluonovém poli dojde k produkci kvarků a antikvarků, které se zformují do mesonů a baryonů - dojde k 
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tzv. "hadronizaci" kvark-gluonového plasmatu. Výsledkem je vyzáření dvou úhlově kolimovaných spršek částic - jetů, 
které vylétají přibližně ve směrech letu kvarku a zbytku protonu v první etapě. Tyto jety jsou vlastně stopami po kvarcích. 
Tento mechanismus je zjednodušeně znázorněn na obrázku, který pochází z §1.5 "Elementární částice" knihy "Jaderná 
fyzika a fyzika ionizujícího záření": 

 
  V kvantové chromodynamice se vyskytuje problém CP- narušení kombinace nábojové symetrie a parity 
v teorii kvarků, který se řeší zavedením částic zvaných axiony - jsou to lehké (klidová hmotnost cca 10-5eV) 
hypotetické částice se spinem 0, které se někdy diskutují jako možná součást tzv. skryté (temné, nezářící) 
hmoty ve vesmíru (viz §5.6).

Další podrobnosti o vlastnostech elementárních částic a jejich interakcí jsou uvedeny v §1.5 "Elementární 
částice" knihy "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření".

Velké sjednocení

Máme-li k dispozici teorii silných interakcí (QCD) a teorii elektroslabých interakcí (Weinbergův-Salamův 
model), což jsou všechno kalibrační teorie, vzniká přirozeně snaha spojit tyto teorie do jedné ještě obecnější 
teorie interakcí. Tato další etapa unitarizace se označuje jako velké sjednocení (GUT - Grand Unification 
Theory). 
  Grupa kalibrační symetrie G v tomto velkém sjednocení musí přitom obsahovat podgrupy SU(3)color × [SU
(2) × U(1)]elektroslab Ě G ; nejjednodušší grupou tohoto druhu je SU(5), používají se však i modely s 
kalibračními grupami SO(10), E6 a další [194]. 

V grandunifikačních teoriích se vyskytují vektorové bosony X a Y (zvané též leptokvarky, protože 
způsobují přechody mezi kvarky a leptony), které jsou před narušením symetrie - stejně jako všechny ostatní 
vektorové částice - nehmotné; leptony se přitom mohou snadno měnit na kvarky a naopak. První Higgsovské 
pole narušuje výchozí symetrii SU(5) na SU(3) × SU(2) × U(1) - silné interakce popsané grupou SU(3) se 
oddělují od elektroslabých popsaných grupou SU(2) × U(1). X- a Y-mezony získávají velikou hmotnost 
(řádově mX,Y ~1015GeV), čímž je přeměna kvarků v leptony silně potlačena a proton se stává prakticky 
stabilní. Další higgsovské pole pak narušuje symetrii mezi slabými a elektromagnetickými interakcemi 
stejně jako ve Weinbergově-Salamově modelu.

Jednou z hlavních předpovědí grandunifikačních teorií je nestabilita protonu, který by se měl rozpadat na 
miony či pozitrony a na jeden neutrální či dva nabité piony [p → (µ+ nebo e+) + (πo nebo π++π-)] s dobou 
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života řádově τp ≈ 1030-1033 roků. Tento rozpad by byl způsoben přeměnou kvarku na lepton 
prostřednictvím bosonu X a vzhledem k obrovské hmotnosti bosonu X je jeho pravděpodobnost nesmírně 
malá. Pozorování rozpadu protonu by však bylo velice důležité, protože by rozhodujícím způsobem ukázalo, 
že grandunifikační teorie jde správnou cestou. Experimenty *) zatím dávají odhady τp > 1030 let. 
*) Tyto pokusy o pozorování rozpadu protonu se provádějí hluboko pod zemí (z důvodu odstínění kosmického záření), 
kde jsou umístěny velké nádrže s vodou, opatřené mnoha fotonásobiči, které by mohly zaregistrovat slabé záblesky 
způsobené průchodem rychlých částic vzniklých jako produkty rozpadu protonu. Nejdokonalejším zařízením tohoto 
druhu je Superkamioka-NDE v Japonsku, které sice nezaznamenalo žádný rozpad protonu, ale bylo velice úspěšné při 
detekci a spektrometrii neutrin (viz pasáž "Neutrina" v §1.2 knihy "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření").

Lze říci, že myšlenka velkého sjednocení je jistě velmi přitažlivá a slibná. Je zde však stále mnoho potíží a 
nevyřešených problémů, např. problém hierarchie hmotností generovaných mechanismem spontánního 
narušení symetrie ve skalární části teorie, vystupuje zde příliš mnoho volných parametrů (více než 20), není 
jasné jak volit mezi několika alternativními modely a další; GUT je příliš fenomenologická. Kromě toho 
grandunifikační teorie nezahrnují gravitaci. Teorie pokoušející se o velké sjednocení tedy zatím nejsou v 
takovém stavu, aby mohly být považovány za "konečné" teorie interakcí. Nicméně jejich použití např. v 
kosmologii již nyní vede k novým zajímavým koncepcím prospěšným jak pro kosmologii, tak pro fyziku 
elementárních částic - viz §5.5.

Supersjednocení a supergravitace

Názory na úlohu gravitace ve struktuře elementárních částic se velice různí; rozprostírají se mezi dvěma 
krajními polohami:

■     a) Gravitace nemá žádný vliv na strukturu a interakce elementárních částic (viz též poznámku pod 
čarou v odstavci B.7). Tento krajní názor vychází z faktu, že gravitační interakce mezi elementárními 
částicemi je za všech známých okolností daleko slabší než ostatní druhy interakcí: např. pro dva 
protony nacházející se v jádře ve vzdálenosti ~10-13cm jsou gravitační síly zhruba ~1040-krát slabší 
než elektrické síly a ~1042-krát slabší než silné interakce. 

■     b) Druhý krajní názor zastával A.Einstein a jeho následovníci (např. J.A.Wheeler): gravitace jakožto 
fyzika prostoročasu hraje určující roli ve struktuře elementárních částic, je jejich nejvlastnější 
podstatou. Podle této koncepce je nutno hledat taková zobecnění geometrických vlastností 
prostoročasu, jejichž přirozenými důsledky by byly vývody kvantové teorie pole o vlastnostech 
elementárních částic (viz §B.2 - B.4). 

  Pokud lze univerzálnost gravitace extrapolovat až do mikroměřítek elementárních (subnukleárních) častic, 
platila by zcela určitě aspoň první část druhého krajního názoru b). Lokální hustoty hmoty a energie zde 
totiž dosahují takových hodnot, že gravitační interakce by se stala silnou. Stále sílí názor, že v současné 
době již nelze od sebe odtrhovat fyziku elementárních částic a fyziku gravitace; zdá se dokonce, že bez 
zahrnutí gravitace nemůže být vytvořena konzistentní a jednotná teorie částic tvořících hmotu. 
  Je proto přirozená snaha završit unitarizaci interakcí v kvantové teorii pole zahrnutím gravitační interakce, 
jejím sjednocením s ostatními třemi druhy interakcí. Tento ambiciózní unitarizační program se označuje 
jako supersjednocení nebo supergravitace.
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Sjednotit gravitaci s ostatními druhy interakcí v duchu výše zmíněného schématu unitarizace kalibračních 
teorií znamená sloučit vnitřní symetrie s geometrickými, tj. najít společnou grupu zahrnující jak grupu 
transformací prostoročasu (např. Poincaréovu grupu) charakterizující gravitaci v OTR, tak i grupy vnitřních 
(nikoliv prostoročasových) symetrií slabých, silných a elektromagnetických interakcí. Ukázalo se, že provést 
takové sjednocení (netriviálním způsobem, tj. ne jako pouhý direktní součin) nelze v rámci Lieových grup, 
ale bylo nutné použít nové algebraické struktury - zobecněné grupy nazývané často Lieovy superalgebry 
nebo graduované Lieovy algebry. Ve zobecněných grupách jsou příslušné algebry určeny jak komutačními, 
tak i antikomutačními relacemi mezi jednotlivými generátory. Ty Lieovy superalgebry, které obsahují jako 
svoji podalgebru grupu prostoročasových transformací (např. Poincaréovu grupu), se označují jako 
supersymetrické. 

Algebra supersymetrie se konstruuje tak, aby obsahovala vedle obyčejných generátorů Poincaréovy grupy 
(prostoročasových posuvů Pk a rotací Mkj) také spinorové generátory Qi s vhodnými komutačními relacemi. 
Pokud se taková algebra realizuje v prostoru polí, transformují generátory Qi tenzorová pole na spinorová a 
naopak. Protože v kvantové teorii tenzorová pole popisují bosony s celočíselným spinem (řídící se Bose-
Einsteinovou statistikou) a spinorová pole popisují fermiony s poločíselným spinem (statistika Fermi-
Diracova), operátory Qi vlastně generují transformace převádějící fermiony na bosony a naopak. V 
supergravitaci je tak odstraněna ostrá hranice kladená mezi fermiony a bosony v dosavadní fyzice. Další 
charakteristickou vlastností supergravitace je to, že vedle gravitačního pole, které je kalibračním polem vůči 
lokálním transformacím prostoročasu, obsahuje ještě spinorové pole - kalibrační pole vzhledem k lokálním 
supersymetrickým transformacím generovaným Qi; takové pole se označuje jako Raritovo-Schwingerovo a 

jeho kvantum se nazývá gravitino (může mít spin 3/2, popř. 5/2 *). 
*) V supersymetrických unitárních teoriích elementárních částic je ke každé částici přiřazen její tzv. superpartner - každý 
boson má svého fermionového superpartnera a fermion má naopak svůj bosonový protějšek. Nejčastěji diskutované 
supersymetrické částice jsou zmíněná gravitina a dále též fotina - slabě interagující hmotné částice se spinem 1/2, 
zaváděné jako supersymetrický partner fotonu. Někdy se diskutují i supersymetrické částice k fermionům: s-leptony jako 
superpatneři k leptonům, např. s-elektron, s-mion, s-neutrino (zvané též neutralino - mělo by mít vysokou hmotnost 
desítky GeV), či kvarkům - skvark. O elementárních částicích je podrobněji pojednáno v práci "Jaderná fyzika a fyzika 
ionizujícího záření", §5.5 "Elementární částice".

Nejjednodušší supergravitační teorie - tzv. prostá supergravitace vytvořená v r.1976 [89],[66], byla spíše 
modelovým experimentem, protože obsahuje minimální množství polí; nezahrnuje ani kvarky a leptony. 
Fyzikálně realističtější varianty supergravitačních teorií se snaží rozšířit počet spinorových generátorů a 
zavést též generátory vnitřních symetrií. Vzniká tak rozšířená supergravitace, která obsahuje 4N 
spinorových generátorů Qα

i (α = 1,2,...,N) nesoucích index vnitřní symetrie α. Omezíme-li se přitom na 
částice (pole) se spinem nepřesahujícím hodnotu 2, v prostoročase dimenze d=4 jsou možné N-rozšířené 
supergravitační teorie s N = 1,2,...,8. Nejjednodušší rozšířenou supergravitační teorií je N=2-supergravitace 
sjednocující Maxwellovu a Einsteinovu teorii; k fotonům a gravitonům jsou zde přiřazena dvě gravitina. 
Maximálně rozšířená N=8-supergravitace obsahuje: jedno gravitační pole (graviton), 8 polí Raritových-
Schwingerových (gravitin), 28 vektorových polí (bosonů) se spinem 1, 56 spinorových polí (fermionů) se 
spinem 1/2 a 70 skalárních polí. Multiplety rozšířených supergravitačních teorií mají tedy mnohem bohatší 
strukturu než v prosté supergravitaci. Avšak přesto, že obsahují nadměrný počet polí, neobsahují pole 
některých známých částic, např. µ-mezonu.
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Z unitarizačního schématu na obr.B.8 vidíme dvě na první pohled diametrálně odlišné cesty: Einsteinovu 
geometrickou cestu končící Wheelerovou geometrodynamikou a cestu kvantových kalibračních teorií pole 
vedoucí k supergravitaci, která nemá s geometrickým charakterem nic společného. Protože Einsteinovo 
pojetí gravitace jako geometrické struktury prostoročasu vychází z velmi hlubokých a názorných principů, 
naskytá se přirozeně otázka, zda geometrickými prostředky nelze konstruovat i supergravitační teorie. 
Fyzikálně by to znamenalo, že "náboje" v supergravitačních teoriích by měly mít svůj původ v geometrické 
struktuře zobecněného prostoročasu, podobně jako gravitační "náboj" v OTR má původ v křivosti 
prostoročasu *). 
*) Zajímavou variantou vícedimenzionální unitární teorie, která se objevila v poslední době, je teorie tzv. superstrun. V této 
teorii se částice a kvanta polí interpretují jako vzbuzené stavy kmitů (jednorozměrné) relativistické struny ve 
vícerozměrném prostoru (nejčastěji d=10). Tyto superstruny s charakteristickou délkou řádu Planckovy délky ≈10-33cm 
mohou být jak otevřené (s volnými konci), tak uzavřené, přičemž interakce superstrun spočívá buď ve spojení konců dvou 
strun (vznikne struna třetí), nebo v roztržení jedné struny na dvě části. Za hlavní výhodu teorie superstrun sa považují její 
lepší renormalizační vlastnosti - nevyskytují se zde "ultrafialové" divegence. O teorii superstrun je stručně pojednáno níže v 
samostatné pasáži na konci této kapitoly.

Geometrická formulace supergravitace. Vícedimenzionální unitární teorie. 
Skutečně se ukázalo, že supergravitace může být formulována jako geometrická teorie v superprostoru 
(superprostor vzniklý rozšířením Minkowského prostoročasu je obecně zakřivený a má navíc další rozměry 
spinorového charakteru) s použitím aparátu diferenciální geometrie zobecněného na situaci, kdy některé ze 
souřadnic antikomutují. Jedná se tedy o prostor s torzí, přičemž se ukázalo, že všechny komponenty křivosti 
mohou být vyjádřeny pomocí torze a jejích kovariantních derivací. Torze se tak stává důležitým 
geometrickým objektem v supergravitaci.

Nejnovější pokusy o geometrickou formulaci supergravitace tak vedou k určité "renezanci" Kaluzovy-
Kleinovy teorie (viz §B.2): konstruují se teorie v mnoharozměrném (d > 4) "prostoročase", které by za 
pomoci spontánní kompaktifikace mohly dát realistickou teorii v prostoročase efektivní dimenze d=4. 
Mechanismus spontánní kompaktifikace spočívá v tom, že se hledá speciální vakuové řešení zobecněných 
Einsteinových rovnic v d-rozměrném prostoročase, odpovídající reprezentaci d-rozměrné variety ve tvaru 
ed = e4 × Bd-4, kde e4 je čtyřrozměrný prostoročas (většinou se uvažuje Minkowského) a Bd-4 je 
kompaktní "vnitřní"prostor. Nadbytečné d-4 dimenze ("extra-dimenze") jsou "svinuty" v dostatečně malých 
měřítcích (uvažují se většinou Planckovská měřítka 10-33cm). 
  Celkový (výsledný) d-prostor ve vícedimenzionálních unitárních teoriích pole je tvořen 3+1 rozměrným 
prostoročasem (obecně zakřiveným) a dalšími d-4 extradimenzemi (bývá jich 5-7). Tyto extradimenze 
tvoří speciální varietu, jejíž geometrické vlastnosti, především holonomie a konexe, vhodně modelují 
(unitární) symetrie interakcí elementárních částic - tím je sjednocují s geometrickou gravitací 3+1 
rozměrného prostoročasu.

Základní idea vícerozměrných unitárních teorií se zkompaktifikovanými dimenzemi spočívá v tom, že 
fyzikální zákony, které pozorujeme, závisí na geometrických vlastnostech dalších, skrytých extra-dimenzí. 
Ve vícedimenzionálních teoriích existuje mnoho řešení, lišících se např. metrickou velikostí kompaktifikací. 
Zkompaktifikované dimenze jsou příliš malé, než abychom je mohli jakkoli pozorovat či detekovat. Avšak 
různé geometrie dodatečných dimenzí implikují různé druhy částic a sil, což v makroskopickém světě 
vyvolává odlišné fyzikální jevy.
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Byly studovány zobecněné Kaluzovy-Kleinovy unitární teorie pro různé dimenze d > 4. Aby taková teorie 
byla úplná a realistická, tj. aby sjednocovala všechny známé interakce částic, musí obsahovat 
fenomenologickou grupu vnitřní symetrie SU(3)×SU(2)×U(1). Jak nedávno ukázal Witten [283], aby 
"vnitřní" prostor Bn měl SU(3)×SU(2)×U(1) - grupu izometrií, musí být jeho minimální dimenze rovna n=7 
tj. dimenze výchozí variety Kaluzovy-Kleinovy teorie musí být d = 11, což se shoduje s výsledkem pro 
maximální N=8-supergravitaci v (d=4)-prostoročase, získaném v práci [59].

V kapitole 5 (§5.5 "Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír.") byly diskutovány kosmologické důsledky 
grandunifikačních a supergravitačních teorií. V nejranějších etapách vývoje vesmíru při vysokých teplotách, 
kdy ještě nenastala spontánní kompaktifikace, prostoročas mohl mít všech svých 11 rozměrů. Spontánní 
kompaktifikace, která potom nastala, mohla vést v principu ke všem možným vakuovým řešením, takže se 
mohly vytvořit "ostrovy", v nichž prostoročas může mít různou topologii, počet rozměrů i signaturu metriky. 
Nejranější vesmír by tak mohl být jakýmsi "oknem" do vyšších dimenzí zobecněné Kaluzovy-Kleinovy 
unitární teorie.

I když supergravitace dosud není završena, jedná se nesporně o velmi nadějnou unitarizační koncepci. Pro 
ověření správnosti cesty nastoupené supergravitací by bylo podstatné, kdyby se podařilo experimentálné 
prokázat existenci gravitin, která jsou pro supergravitační teorie charakteristická. Zatím však "labořatoří" pro 
nepřímé ověřování supergravitačních teorií je pouze kosmologie - důsledky jevů ve velmi raném vesmíru.

Teorie superstrun

Jedním z výchozích pojmů fyziky je pojem hmotného bodu - idealizovaného objektu, jehož hmotnost (i 
ostatní parametry) jsou soustředěny do jediného geometrického bodu prostoru. Trajektorie, kterou 
probíhá hmotný bod v prostoru je křivka, jejíž každý bod lze charakterizovat prostorovými souřadnicemi 
a časem. Dynamika hmotného bodu v klasické mechanice je dána Newtonovými rovnicemi (§1.2), v 
relativistické mechanice (§1.6) je popsána pohybem po světočáře ve 4-rozměrném rovinném 
prostoročase STR, nebo v zakřiveném prostoročase OTR (§2.4). V kvantové mechanice je dynamika 
částice popsána Schrödingerovou rovnicí; trajektorie, spojující počáteční a koncový stav částice v 
prostoru, jsou východiskem i při kvantování pomocí Feynmanových intergrálů přes trajektorie (§B5).

V klasické mechanice byl pojem hmotného bodu pouhou idealizací skutečných těles, výhodnou pro 
analýzu jejich pohybu. Speciální teorie relativity však posílila důležitost pojmu hmotného bodu: žádný 
elementární (fundamentální) objekt nemůže mít konečné prostorové rozměry, neboť žádný signál či 
interakce se nemůže šířit nadsvětelnou rychlostí. Při srážce dvou těles nenulových rozměrů nemohou 
všechny části reagovat ihned, z čehož plyne, že těleso je složeno z elementárnějších objektů: Ţ 
elementární objekt musí být bodový. 
  Bodový charakter fundamentálních objektů - zdrojů pole - však vede k závažným problémům v teorii 
pole: při limitních přechodech k nulovým rozměrům vznikají matematicky divergující výrazy vedoucí k 
nekonečným hodnotám. Těchto divergencí je třeba se zbavit (v podstatě ad hoc) metodami 
renormalizace - provést třebas vhodnou kalibrační transformaci tak, aby se výsledky výpočtu shodovaly 
s experimentálními hodnotami. 
  Podařilo se však najít způsob, jak se těmto nepříznivým matematickým divergencím vyhnout 
systematicky - jsou to teorie, v nichž namísto bodů jsou elementárními objekty jednorozměrné čáry či 
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smyčky nenulové délky - tzv. struny. Pokud by tyto struny byly dostatečně malé (mikroskopické), 
nemusejí být pozorovatelné - vypadaly by "z dálky" jako body.

Popis pohybu volné struny 
Volná (relativistická) částice o klidové hmotnosti mo v prostoročase (d=4) se popisuje integrálem akce (viz 

§1.6) S0 = mo. ň ds = mo.ň√[(dxi/dτ)(dxi/dτ)] dτ , kde s je prostoročasový interval a τ vlastní čas částice. 

Tato akce S0 (index "0" zde vyjadřuje, že se jedná o bodovou, tj. 0-rozměrnou částici) je úměrná délce světočáry 

částice (relativistickému intervalu s) - obr.B.10 vlevo. Variační princip nejmenší akce δS = 0 pak vede k 
Lagrangeovým rovnicím, z nichž plynou pohybové rovnice relativistické mechaniky ve STR (1.100), resp. 
(2.5b) v OTR. Tento postup lze zobecnit i na jiný počet dimenzí než d=4.

 
Obr.B.10.  

Vlevo: Trajektorie "0-rozměrné" volné částice v prostoročase je 1-rozměrná světočára, kterou lze parametrizovat délkou 
intervalu s nebo vlastním časem τ.  

Vpravo: Trajektorií, kterou 1-rozměrná struna proběhne v prostoročase, je 2-rozměrná světoplocha, kterou lze 
parametrizovat vlastním časem τ a dalším parametrem σ, charakterizujícím polohu bodu na křivce znázorňující strunu.

  Přirozené zobecnění integrálu akce z hmotného bodu na strunu vede k tomu, že akce struny bude 
úměrná velikosti světoplochy, kterou struna "zamete" při svém pohybu (evoluci) v prostoročase - obr.
B.10 vpravo: S1 = T. ň √[det(hαβ)] dσ dτ , kde hαβ (α,β = 1,2) je dvourozměrná metrika na světoploše; T 

popisuje "napětí" struny, dané hmotností struny na jednotku délky. 
.................. 
.......... relativistický a kvantový popis struny ....... 
......

Teorie strun v silné interakci 
Představa jednorozměrných objektů - strun - se zrodila na konci 60.let při jednom z pokusů o popis 
silných interakcí. Studium srážek hadronů (především π-mezonů) při vysokých energiích vedlo k tzv. 
Venezianově modelu, který amplitudy účinných průřezů kvantifikuje pomocí součinů a podílů Γ-funkcí, 
jejichž argumentem jsou druhé mocniny součtů 4-hybností interagujících částic a částic výsledných. 
Ukázalo se, že spektrum Venezianova modelu je identické se spektrem normálních modů "vibrace" 
jednorozměrného kvantovaného objektu - relativistické struny. A Feynmanovy diagramy, popisující 
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interakce dvou částic, lze sjednotit do jednoho diagramu, v němž 4 interagující částice (2 vstupující a 2 
vystupující) jsou znázorněny jako otevřené struny (lineární útvary topologicky ekvivalentní úsečce); stejně tak 
lze znázornit i výměnné částice zprostředkující interakci. Každá struna přitom může "vibrovat" různým 
způsobem a podle toho se jevit jako částice určitého druhu (elektron, foton, ...) - částice jsou vzbuzenými 
stavy "vibrace" struny. 
Poznámka: Velikost superstrun se zde uvažovala v řádu 10-13cm, odpovídající charakteristickému dosahu silné interakce.

  Podrobná matematická analýza ukázala, že kvantová teorie bosonové struny je konzistentní (např. ve 
smyslu konformní invariance) jen tehdy, je-li dimenze prostoročasu d=26. To dramaticky převyšuje 
pozorovaný počet dimenzí d=4 našeho prostoročasu. Tento nesoulad je možné vyřešit hypotézou o 
"svinutí" neboli kompaktifikaci přebytečných dimenzí do malých uzavřených (kompaktních) variet, jak 
to bylo zmíněno výše v souvislosti se zobecněnými Kaluzovými-Kleinovými unitárními teoriemi, nebo v 
§5.7 v souvislosti s kvantovou kosmologií velmi raného vesmíru. 
  Dalším nedostatkem původní teorie strun je, že ve spektru volné bosonové struny (které obsahuje 
pouze transverzální mody) základní stav odpovídá částici se záporným kvadrátem hmotnosti, tj. částici s 
imaginární hmotností - tachyonu (možnost existence tachyonů jsme z principiálních důvodů, především 
z hlediska kauzality, vyloučili již v §1.6). Druhý excitovaný stav je již příznivější - odpovídá kvantu s 
nulovou klidovou hmotností a se spinem 2, které lze ztotožnit s gravitonem, viz níže.

V polovivě 70.let byla vytvořena kvantová chromodynamika (byla stručně zmíněná výše), která silné 
interakce interpretuje pomocí kvarků a gluonů, které na sebe působí prostřednictvím tzv. "barevného 
náboje". Velký úspěch kvantové chromodynamiky odsunul dosavadní strunové modely na více než 10 let 
do pozadí. 
Někteří fyzikové si ale v té době zjednodušeně představovali, že kvarky v hadronech jsou spojeny strunami (gluonovými 
trubicemi), které je drží pohromadě jako "gumová vlákna".

Supersymetrická teorie strun 
Jak bylo výše v pasáži o supergravitaci nastíněno, pokusy o sjednocení gravitační interakce s ostatními 
typy interakcí v rámci kalibračních kvantových teorií pole vedly k pojmu supersymetrie. Tato teorie 
spojuje bosony a fermiony: ke každému bosonu předpovídá "superpartnera" kterým je fermion, a 
naopak. Aplikace těchto nových symetrií, vyjádřených geometricky (komutačními i antikomutačními 
relacemi v prostoročase) na teorii strun vedla ke snížení potřebného počtu rozměrů prostoročasu z 
původních d=26 na d=10 (a neobsahovala již žádný tachyon). Vznikla tak supersymetrická teorie strun, 
neboli teorie superstrun. Vedle bosonové struny zde jako její partner vystupuje fermionová struna, 
neboli superstruna, která má další, spinorovou proměnnou.

Ve spektru excitací relativistické kvantované struny se vyskytuje částice s nulovou klidovou hmotností a 
spinem s=2, kterou lze identifikovat s gravitonem - kvantem gravitačních vln. To přivedlo J.Sherka a J.
Schwarze v r.1974 k myšlence, že i když teorie strun není vhodná pro popis silných interakcí, mohla by se 
stát vhodným nástrojem k budování kvantové teorie gravitace. Přitom však velikost těchto 
hypotetických strun je nutno z původně uvažovaných 10-13cm radikálně zmenšit na rozměry 10-33cm 
Planckovy-Wheelerovy délky, charakteristické pro kvantovou gravitaci (srov. s §B.4).

Struny, či superstruny, jsou elementární jednorozměrné útvary, jež mohou - jakožto rezonátory- vibrovat 
v různých frekvenčních módech. Vibrace, jež jsou určeny rozměry struny a jejím napětí, jsou kvantovány, 
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příslušná energie nabývá diskrétních hodnot. Frekvence těchto vibrací a počet vln určují základní 
vlastnosti částic (např. hmotnost či náboj). Jelikož má struna malé rozměry, může kmitat i v dalších 
nezávislých "směrech", daných extra-dimenzemi. 
  Excitace superstrun mohou být "vibrační", "rotační", i excitace "vnitřních stupňů volnosti" - vnitřní 
symetrie, supersymetrie. Různé kvantové excitace (normální mody superstruny) se interpretují jako 
spektrum elementárních částic. Toto spektrum se ukazuje být natolik bohaté, že může generovat nejen 
všechny stavební prvky standardního modelu elementárních částic, ale zahrnovat i kvantovou gravitaci. 
Úspěšné dokončení koncepce superstrun by tak představovalo jednotný přístup k různorodému světu 
elementárních částic a všech jejich interakcí.

-------- níže uvedené poznatky vznikly až po sepsání knihy "Gravitace, černé díry ...", takže v knižním vydání nebyly obsaženy -----

Další dimenze, M-teorie, 11-rozměrná teorie superstrun 
Další vývoj teorie superstrun pokračoval výzkumy M.Grena, J.Schwarze a E.Wittena, kteří nalezli takové 
kalibrační grupy, aby teorie superstrun byla plně kovariantní v prostoročase (v duchu OTR). Bylo nalezeno 
pět takových modelů teorie superstrun, z nichž nejzajímavější se jevily dvě tzv. heterotonické teorie s 
kalibračními grupami SO(32) a S8×S8. 

  Významnou úlohu v teorii superstrun v posledních letech sehrála analýza matematické (a z toho 
následně plynoucí i fyzikální) ekvivalence neboli duality mezi různými modely superstrun. Tyto duality 
představují nové typy symetrií, sjednocující různé modely, které mohou mít na první pohled odlišnou 
formu, avšak vedou k rovnocenným fyzikálním výsledkům. Byly nalezeny dva typy dualit mezi stávajícími 
modely superstrun. S-dualita se projevuje ekvivalencí dvou modelů superstrun, v nichž zaměníme 
vazbovou konstantu g za její převrácenou hodnotu: g → 1/g. T-dualita má geometrický charakter: model 
s určitou souřadnicí, zkompaktifikovanou na kružnici poloměru R, je ekvivalentní jinému 
superstrunovému modelu s kompaktifikací na kružnici ∼ 1/R (přesněji Lstr

2/R, kde Lstr je délka 

superstruny). Někdy je diskutována i tzv. U-dualita, vzniklá kombinací S a T-duality.

Studium strunových dualit ukázalo, že všechny stávající teorie superstrun lze sloučit do jedné obecnější 
teorie, zvané M-teorie (označení "M" pochází z názvu membrane, někteří autoři jej dávají do souvislosti s přívlastky 
mystery, magic a pod.). Takovou sjednocenou M-teorii lze přitom realizovat pomocí zvýšení dimenze 
variety na d=11. Srovnáme-li to s koncepcemi výše uvedené supergravitace, vidíme, že počet dimenzí se 
shoduje s 11-rozměrnou supergravitací; těsné souvislosti mezi oběma unitárními teoriemi, aspoň v 
nízkoenergetickém limitním případě, byly skutečně prokázány. 
  Dalším důsledkem dualit a sjednocení superstrunných modelů je rozšíření vlastní dimenze strun z 
původní d=1 na objekty s jiným (vyšším) počtem p prostorových rozměrů, např. 2-rozměrné objekty - 
membrány. Takovéto vícerozměrné objekty se již nenazývají superstruny, ale p-brány: pro p=0 se jedná 
o bod, pro p=1 je to struna, pro p=2 membrána, atd. 
  Šest extra-dimenzí obecného prostoru je zkompaktifikováno do tzv. Calabi-Yauovy variety, jejíž 
geometrické vlastnosti SU(n) holonomie vhodně modelují symetrie interakcí a elementárních částic.

Astrofyzikální a kosmologické důsledky teorií superstrun 
Podobně jako u dřívějších kvantových teorií pole a vícedimenzionálních unitárních teorií, i zde se nabízejí 
zajímavé hypotézy astrofyzikálních a kosmologických důsledků *) teorie superstrun. 
*) Diskuse některých kosmologických důsledků kvantových a vícedimenzionálních teorií byla nastíněna již např. v §5.5 
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"Mikrofyzika a kosmologie. Inflační vesmír" a v §5.7 "Antropický princip a existence více vesmírů". Astrofyzikální důsledky 
pro fyziku černých děr pak v §4.7 "Kvantové vyzařování a termodynamika černých děr".

■     Černé díry 
Zajímavé astrofyzikální aspekty teorie superstrun byly studovány v souvislosti s termodynamikou a 
kvantovou evaporací černých děr (Hawkingův efekt, viz §4.7). Pomocí metod teorie strun se 
podařilo odvodit vzorec (4.63) pro entropii černé díry, a to nezávisle na Hawkingově a 
Bekensteinově přístupu. To umožňuje z nového pohledu proniknout jak do podstaty kvantově-
gravitačních procesů, tak do úlohy horizontů a černých děr v unitární teorii pole.

■     Kosmologie 
Zajímavé, i když zatím zcela hypotetické, mohou být i kosmologické důsledky zobecněné teorie 
superstrun. V oblasti kosmologie nejranějšího vesmíru se diskutují dvě hypotézy, které překračují 
magickou hranici velkého třesku:  
1. Pre- big bangová fáze vesmíru.  
Superstruny se nemohou zhroutit do nekonečně malého bodu, což umožňuje vyhnout se 
paradoxu singularity standardního velkého třesku. Kombinace T-duality se symetrií vůči obrácení 
směru času vede k modelu, podle něhož velký třesk by nemusel být počátkem vesmíru a času, ale 
pouze bouřlivým přechodem od smršťování v "před-bangové" éře k rozpínání po big bangu. Podle 
tohoto scénáře by vesmír před třeskem mohl být v jistém smyslu zrcadlovým obrazem vesmíru po 
třesku. V nekonečné minulosti byl téměř prázdný, zaplněný jen řídce rozptýleným zářením. 
Postupně se smršťoval, ale nemohl zkolabovat do singularity; když zakřivení, hustota a teplota 
dosáhnou maximálních hodnot dovolených teorií superstrun, dochází k jakémusi "odrazu" (může být 
dáno do souvislosti i s efektem, že uvnitř horizontu černé díry si prostor a čas prohodí role, viz §3.4 a §4.3) a 
hodnoty těchto veličin začnou opět klesat - dojde k expanzi nynějšího vesmíru. Tento okamžik 
obrácení se nám jeví jako velký třesk. Prostoročasový diagram tohoto scénáře má tvar jakési dvojité 
"skleničky na víno" či přesýpacích hodin - hrdlo představuje (zdánlivý) velký třesk... 
2. Model ekpyrotického*) vzniku vesmíru.  
V pojetí duálních p-bran by vesmír mohl být 3-dimenzionální branou (3-branou), vyvíjející se na 
pozadí 11-rozměrné variety s vhodnými kompaktifikacemi. A vznik vesmíru velkým třeskem by 
mohl být "způsoben" (uvozovky upozorňují, že je to jen metafora - kauzalita tehdy nebyla!) srážkou dvou 
(rovnoběžných) p-bran. Vesmír (brána před srážkou) byl původně chladný a teprve při srážce 
membrán vznikla energie, hmota a velkorozměrová struktura vesmíru; událost této srážky se nám 
jeví jako velký třesk... 
*) Název "ekpyrotický", tj. "požárový", je odvozen z antické představy, že vesmír cyklicky zaniká a znovu vzniká 
ohněm. 
K ekpyrotickému scénáři lze ale podotknout: "Nakolik vážně lze brát hypotézu, která vzbuzuje více otázek, než 
kolik jich řeší?".

  Různá řešení teorie superstrun mohou předpovídat různé vesmíry s různými vlastnostmi (dimenzemi, 
hodnotami fyzikálních konstant či spektry hmotností elementárních částic); k reflexi těchto možností a 
jejich selekci možná řekne své i antropický princip - viz "Antropický princip aneb kosmický Bůh".

Závěrečná poznámka:  
Teorie superstrun je v současné době ve stádiu intenzívního rozvoje. Kromě průkopníků J.Schwarze, M.Greena, E.
Wittena, .......... na ní pracuje několik stovek fyziků (především mladší generace) a řada výzkumných skupin. Z našich fyziků 
se teorii superstrun velmi aktivně a úspěšně věnují zejména P.Hořava a L.Motl, ...[..],[..].... 
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  Superstrunová teorie je mnohými fyziky považována za nejnadějnějšího kandidáta na úplnou unitární teorii pole, 
sjednocující všechny 4 typy interakcí a též kvantovou fyziku s obecnou teorií relativity, na toužebně očekávanou "teorii 
všeho". Řada fyziků je však k teorii superstrun skeptická. Poukazují na nejednoznačnost jejích závěrů, neprůhlednost a 
přílišnou matematickou komplikovanost, především pak na obtížnost, ba nemožnost experimentálního ověření v 
dohledné budoucnosti. Určité možnosti nepřímého ověření by mohly vyplývat z experimentálního ověřování 
elektrického a gravitačního silového působení na mikroskopicky krátkých vzdálenostech, kde by obvyklý zákon 
obrácených čtverců ∼1/r2 mohl být modifikován závislostí ∼1/r2+d, v níž by vystupoval počet dodatečných (skrytých) 
dimenzí d.

B.5. Kvantování gravitačního pole
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perspektivy unitární teorie pole
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- Filosofie

Gravitace, černé díry a fyzika

dodatek B 
UNITÁRNÍ TEORIE POLE A KVANTOVÁ GRAVITACE 

B.1. Proces sjednocování ve fyzice 
B.2. Einsteinovy vize geometrické unitární teorie pole 

B.3. Wheelerova geometrodynamika. Gravitace a topologie. 
B.4. Kvantová geometrodynamika 
B.5. Kvantování gravitačního pole 

B.6. Sjednocování fundamentálních interakcí. Supergravitace. Superstruny. 
B.7. Obecné principy a perspektivy unitární teorie pole

B.1. Proces sjednocování ve fyzice

Základem vědeckého myšlení je sjednocování: v ohromné rozmanitosti jevů a událostí hledat obecné 
zákonitosti a společnou podstatu, snažit se vysvětlit různorodost jevů na základě co nejmenšího počtu 
základních zákonů. Přemýšliví lidé vždy toužili po teorii, která by popsala a umožnila pochopit veškerou 
pozorovanou složitost a rozmanitost přírody. Konečným ideálem je (pokud je to možné) vysvětlit všechny 
přírodní zákony pomocí jediného univerzálního principu - vytvořit definitivní finální teorii či 
jednotnou "teorii všeho" (TOE - Theory Of Everything); odhalit jediný zákon, objasňující všechny jevy 
světa.  
  Unitarizační snahy vycházejí z víry v materiální jednotu světa, která je nyní základem veškeré vědy. A 
právě fyzice, která zkoumá nejzákladnější zákonitosti přírody, náleží sjednocovací úloha mezi všemi 
přírodními vědami. V průběhu vývoje, objevováním stále nových jevů a zákonitostí, se fyzika jeví čím dál 
složitější, náročnější a komplexnější. To je však zdánlivý vnější pohled. Uvnitř fyziky ve skutečnosti 
probíhá integrační proces, jehož cílem je podat jednotný popis fyzikálních jevů.

  Základní etapy sjednocování ve fyzice jsou znázorněny na obr.B.1. První etapa unitarizace proběhla 
vlastně již v samotných začátcích fyziky jako vědy: jednalo se o sjednocení "pozemské" a "nebeské" 
mechaniky. Zásluhou Galileiho, Koperníka a Keplera se stávalo jasné, že přírodní zákony pozorované zde 
na Zemi platí i jinde ve vesmíru (prvním konkrétnějším potvrzením toho bylo Galileiho pozorování hor na povrchu 
Měsíce). Za skutečného "otce sjednocování" však lze považovat až I.Newtona, který před asi 300 lety 
zformuloval zákon všeobecné gravitace a ukázal, že síla zemské tíže způsobující padání těles je 
identická se silou udržující planety na oběžných dráhách kolem Slunce, tj. s vesmírnou gravitací.

  Do "klasického" období unitarizace fyziky lze rovněž zařadit sjednocení mechaniky a termiky v 
kinetické teorii tepla, podle níž podstatou tepelných jevů je kinetická energie neuspořádaného a kmitavého 
pohybu molekul a atomů v látkách.

  Skvělým příkladem unitarizace ve fyzice je sjednocení elektrických a magnetických sil, které se 
předtím zdály být zcela různými přírodními silami. Faraday a Ampér v první třetině 19.století zjistili, že 
magnetické síly (známé do té doby pouze z permanentních magnetů) vznikají pohybem elektrických 
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nábojů. A změny magnetického pole vyvolávají pole elektrické. Tyto poznatky dále rozvinul a zobecnil J.C.
Maxwell ve své teorii elektromagnetického pole (§1.5). Důsledkem jednoty elektřiny a magnetismu ve 
Faradayově-Maxwellově elektrodynamice je existence elektromagnetického vlnění, které se vyzařuje 
při zrychleném pohybu elektrických nábojů. 
  Vlastnosti těchto elektromagnetických vln se ukázaly být identické s vlastnostmi světla: došlo tak navíc ke 
sjednocení jevů optických a elektromagnetických. Radiovlny, tepelné záření, světlo, rentgenové i 
gamma záření, spolu s klasickými i relativistickými efekty elektřiny a magnetismu, jsou tedy jen různými 
projevy elektromagnetické interakce.

 
Obr.B.l. Základní etapy sjednocování přírodních zákonitostí. V tomto schématu nejsou zatím zahrnuty slabé a silné 

interakce ani sjednocování jednotlivých typů interakcí; pokračování schématu unitarizace v oblasti unitárních teorií pole 
je na obr.B.8.

  Rozvoj atomistiky a kvantové mechaniky v první třetině 20. století ukázal, že veškerou rozmanitost 
chemických jevů lze vysvětlit pomocí elektromagnetických interakcí a kvantových zákonitostí v 
elektronových obalech atomů jednotlivých prvků; totéž platí o fyzikálních vlastnostech pevných těles 
(pružnost, pevnost, dislokace), kapalin i plynů. Chemie tak byla fakticky "pohlcena" fyzikou, aspoň co se 
týče základů - viz §1.1 "Atomy a atomová jádra", část "Interakce atomů" knihy "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího 
záření".

  Další dvě etapy unitarizace souvisejí již s teorií relativity. Ve své speciální teorii relativity Einstein 
sjednotil prostor a čas do jednotného prostoročasového kontinua, v obecné teorii relativity pak 
sjednotil prostoročas a gravitaci - ukázal, že Newtonovská gravitace a setrvačnost jsou společným 
projevem geometrických vlastností (křivosti) prostoročasu, který má dynamický charakter (kapitola 2).  
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  O moderních unitárních teoriích, které se snaží o sjednocení jednotlivých typů interakcí mezi 
elementárními částicemi, se zmíníme v závěru této kapitoly (§B.6). Předtím si však něco řekneme o 
geometrických unitárních teoriích, které mají k předmětu této knihy bližší vztah.

A. Machův princip
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Fyzika a nukleární medicína

2. Detekce a spektrometrie ionizujícího záření 
2.1. Úvod - metodika detekce ionizujícího záření 

2.2. Fotografická detekce ionizujícího záření 
2.3. Ionizační detektory 

2.4. Scintilační detektory 
2.5. Polovodičové detektory 

2.6. Detekce a spektrometrie záření a a b. Kapalné scintilátory 
2.7. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) 

2.8. Absolutní měření radioaktivity a intenzity záření 
2.9. Měření radioaktivity v organismu (in vivo) 

2.10. Kalibrace a kontrola spektrometrických přístrojů 
2.11. Statistické fluktuace a chyby měření

2.1. Úvod - metodika detekce ionizujícího záření 
Ionizující záření je okem neviditelné, takže abychom se o jeho existenci vůbec mohli přesvědčit, je 
třeba jej detekovat pomocí příslušných fyzikálních metod a vhodné přístrojové techniky. 
Kromě "zviditelnění" nám detekce umožňuje zkoumat vlastnosti tohoto záření a využívat jej v 
řadě vědecko-technických, průmyslových a medicínských aplikací. Poskytuje nám kvantitativní informace 
o intenzitě, energii, prostorové distribuci a příp. dalších vlastnostech záření. V této kapitole si 
popíšeme jednotlivé metody a přístroje pro detekci ionizujícího záření a pro měření jeho energie 
- spektrometrii. V úvodním §2.1 si podáme základní rozdělení detekčních metod a přístrojů a 
shrneme některé společné metodické aspekty detekce ionizujícího záření. V dalších §2.2-2.10 si 
podrobněji popíšeme konkrétní druhy detektorů a spektrometrů, jejich principy, vlastnosti a 
technickou konstrukci.

Druhy detektorů ionizujícího záření 
Byla vyvinuta řada detektorů ionizujícího záření, které (kromě společného základního jevu, kterým 
jsou ionizační účinky záření) využívají různých principů a technických konstrukcí. Přístroje pro 
detekci ionizujícího záření se někdy označují souhrnným názvem radiometry. Tyto detektory si 
můžeme rozdělit podle tří kritérií:

1. Podle časového průběhu detekce rozeznáváme dvě základní skupiny detektorů:

■     Kontinuální "on-line" detektory,  
poskytující průběžnou informaci o okamžité intenzitě záření či počtu kvant ionizujícího záření. 
Odezva (signál, výsledek měření) takového detektoru by měla být úměrná okamžité intenzitě 
záření. Přestane-li být detektor ozařován, signál na jeho výstupu poklesne na nulu či na hodnotu 
pozadí. Detektory tohoto druhu jsou, podle níže uvedeného třídění, téměř vždy elektronické.

■     Kumulativní (integrální) detektory,  
které postupně shromažďují svou rostoucí odezvu během expozice. Tato odezva (signál, výsledek 
měření) zůstává v detektoru uchována i po skončení expozice a může se vyhodnotit dodatečně. 
Podle níže uvedeného třídění do této skupiny patří především fotografické a materiálové detektory.  
  Avšak i některé elektronické detektory mohou pracovat v kumulativním režimu. Např. elektronické dozimetry mohou 
být přepnuty buď do režimu měření okamžitého dávkového příkonu, nebo do režimu měření dávky, jejíž hodnota se pak 
v přístroji kumuluje od spuštění měření až do zastavení a odečtu. Zpravidla však u elektronických přístrojů je možné i 
v kumulativním režimu nastřádanou hodnotu průběžně sledovat či odečítat, což u fotografických a 
materiálových detektorů nelze.
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2. Podle principu detekce rozeznáváme tři skupiny detektorů:

�●     Fotografické,  
založené na fotochemických účincích záření (filmové dozimetry, rtg filmy, jaderné emulze), 
nebo využívající fotografické zobrazení stop částic v určitém látkovém prostředí (mlžné a 
bublinové komory- tuto skupinu detektorů jsme zde zařadili poněkud nekonvenčně). Detektory tohoto 
druhu budou rozebírány níže v §2.2.

�●     Materiálové,  
využívající dlouhodobější změny vlastností určitých látek (složení, barva - radiochromatické 
detektory, excitace - termoluminiscenční a OSL dozimetry) působením ionizujícího záření. Vzhledem k 
nízké citlivosti jsou použitelné pouze pro vysoké intenzity záření či dlouhodobou kumulativní 
detekci (podobně jako detektory fotografické). 
Pozn.: Z principiálního hlediska jsou fotografické detektory vlastně materiálovými detektory. Z důvodu jejich 
širokého použití a specifických vlastností jsou však často zařazovány do samostatné skupiny. Fotografické a 
materiálové detektory budou společně popsány níže v §2.2 "Fotografická detekce ionizujícího záření"; 
jejich problematika i aplikace se často prolínají. 
Slábnutí odezvy - fading 
U většiny materiálových kumulativních detektorů se setkáváme s nepříznivým jevem zvaným fading: slábnutí signálu 
- odezvy detektoru - s časem, k němuž dochází průběžně v období mezi ozářením a vyhodnocením. V důsledku 
fyzikálních a chemických vlivů v materiálu detektoru dochází ke spontánnímu mizení latentního obrazu u 
fotografických materiálů, či ke spontánní deexcitaci metastabilních elektronových hladin termoluminiscenčních a 
OSL dozimetrů.

�●     Elektronické,  
v nichž se část absorbované energie ionizačního záření převádí na elektrické proudy či impulsy (ať 
již přímým nebo zprostředkovaným způsobem), které se zesilují a vyhodnocují v 
elektronických aparaturách (obr.2.1.1). Sem patří plynové ionizační komory (včetně proporcionálních 
a G.-M. detektorů), scintilační detektory, polovodičové detektory, mikrokalorimetrické 
detektory, magnetické spektrometry. Všechny tyto typy elektronických detektorů záření budou 
podrobně rozebírány ve většině textu (§2.3 - §2.11) této kapitoly; tato skupina detektorů je 
daleko nejdůležitější.

 

Obr.2.1.1. Základní blokové schéma elektronického detektoru záření.

3. Podle komplexnosti měřené informace můžeme měřící přístroje ionizujícího záření rozdělit na:

■     Detektory záření,  
udávající pouze intenzitu záření, resp. počet kvant záření, bez informace o druhu záření a jeho 
energii. Mezi tyto nejjdenodušší detektory patří filmové a termoluminiscenční dozimetry, ionizační 
komory včetně G.-M. detektorů.

■     Spektrometry ionizujícího záření,  
které měří nejen intenzitu či počet kvant záření, ale i energii kvant záření a příp. jeho další 
charakteristiky. Výsledkem je většinou energetické spektrum N = N(E), zachycující graficky 
závislost četnosti kvant N čili intenzity záření (na svislé ose) na energii E (vodorovná osa). Spektrum 
tedy vyjadřuje energetické rozložení (relativní zastoupení) kvant studovaného záření. 
Spektrometrie ionizujícího záření se též označuje souhrnným názvem jaderná spektroskopie. 
  Ve spektrometrickém režimu mohou pracovat především scintilační detektory, polovodičové detektory 
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a magnetické spektrometry; podrobněji budou popsány níže. 
  Jedním z druhů spektrometrů jsou tzv. kalorimetry - detekční systémy, které absorbují veškerou energii částice a 
jejich výstupní odezva (impuls) je úměrná této energii (název je odvozen z termodynamické terminologie). Používají 
se především pro analýzu vysokoenergetického záření (gama, protonů, neutronů, mezonů π, těžkých hadronů) 
vznikajícího při interakcích rychlých částic (z urychlovačů nebo kosmického záření). Tyto energetické částice nepředávají 
v látce svou energii při jedné či několika málo interakcích v malém objemovém elementu, ale vytvářejí 
kaskády sekundárních částic, které se mohou dále větvit na další spršky, zasahující velké objemy látky. Takový 
částicový kalorimetr se skládá z vrstev materiálů s vysokou hustotou a Z, z nichž vysokoenergetické částice 
vyrážejí sekundární záření, které je detekováno vloženými detektory, nejčastěji scintilačními. Při odpovídající kalibraci 
jsou vhodně upravené sumární impulsy z těchto fotonásobičů úměrné energii detekovaných částic.

■     Zobrazovací detektory - kamery, 
které zobrazují (vizuálně nebo elektronicky) prostorové rozložení intenzity záření. Nejjednodušším 
(dříve používaným) zobrazovacím detektorem je fotografický film. V rtg diagnostice se též 
používala luminiscenční stínítka, která byla později doplněna zesilovači obrazu a příp. 
elektronickým zpracováním. Nyní se používají multidetektorové systémy prostorově 
vhodně rozmístěných detektorů, které poskytují informace o místech dopadu záření, nebo o úhlech, 
z nichž záření přilétá.  
  Příkladem jsou scintilační kamery (§4.2), nebo polovodičové zobrazovací "flat" panely v rentgenové diagnostice 
(§3.2). Nejdokonalejšími zobrazovacími detektory jsou polovodičové pixelové detektory (SPD), viz §2.5 
"Polovodičové detektory".

■     Dráhové detektory částic, 
které měří - zviditelňují či vyhodnocují - dráhy pohybu jednotlivých částic v prostoru, včetně 
jejich zakřivení v magnetickém poli. Dosahuje se toho buď na základě materiálových efektů 
- fotochemických reakcí, kondenzace kapiček z páry nebo vznik bublinek v přehřáté kapalině (viz 
níže "Detektory stop částic"), nebo elektronicky složitými systémy velkého množství 
prostorově rozmístěných detektorů (viz níže "Uspořádání a konfigurace detektorů", obr.2.1.2 
dole), polovodičových nebo ionizačních komor.

  Z hlediska specifického druhu senzorové citlivosti můžeme prosté detektory (a všechny 
detektory záření vůbec) označit za radiačně citlivé senzory, spektrometry jsou pak navíc 
energeticky citlivé, zobrazovací a dráhové detektory jsou polohově citlivé radiační senzory.

Spektrometrie - mocný nástroj fyzikálního poznání i aplikací 
Považujeme za užitečné zde připomenout klíčovou úlohu spektrometrických metod analýzy elektromagnetického 
a korpuskulárního záření pro fyzikální poznání i aplikace fyzikálních metod v různých oblastech přírodovědy, průmyslu 
a medicíny. Měření energetických spekter je hlavním zdrojem poznatků o hvězdách a galaxiích ve vzdáleném vesmíru, 
o složení látek, vlastnostech atomů a molekul, o struktuře atomových jader, povaze a interakcích elementárních 
částic. Většina těchto poznatků je pro nás jiným způsobem nedostupná - ať již pro velkou vzdálenost (ve vesmíru), 
nebo submikroskopické rozměry hluboko uvnitř mikrosvěta. Bez spektrometrie bychom toho o světě věděli 
podstatně méně. Na spektrometrii je dále přímo založena řada analytických metod jako je rentgen-fluorescenční 
analýza, aktivační analýza, nukleární magnetická rezonance, Mössbauerovská spektroskopie, nepřímo pak i 
scintigrafie, metody Dopplerovské a interferometrické.

Stínění, kolimace a filtrace detekovaného záření 
V mnoha případech nestačí umístit samotný "holý" detektor požadovaného záření do určitého místa 
a registrovat přicházející kvanta. Vedle vlastního analyzovaného záření se v místě měření téměř 
vždy vyskytuje i další nežádoucí a rušivé záření. Je to jednak přírodní záření (přírodní radiační pozadí 
- kosmické záření, radioaktivita prostředí), záření z případných dalších okolních zdrojů, někdy i nežádoucí 
složky ve vlastním měřeném záření. Pro eliminaci či omezení těchto rušivých radiačních vlivů se 
detektor opatřuje dalšími vhodnými mechanickými díly, čímž se svazek či pole detekovaného 
záření upravuje v zásadě třemi způsoby: 
w Stínění detektoru 
Pro potlačení nežádoucího záření přicházejícího z okolí je žádoucí vlastní detektor obklopit 
dostatečně silným obalem z látky dobře absorbující záření - umístit detektor do vhodného 
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stínění. Nejčastějším konstrukčním materiálem pro stínění záření γ je olovo, ve speciálních případech 
se používá i wolfram a jiné materiály. Někdy používáme i částečné odstínění primárního záření - především 
v případě silného záření (vysoké fluence), které by zahltilo citlivý detektor. 
w Kolimace detekovaného záření 
V případě, že potřebujeme detekovat jen záření přicházející z určitého směru, opatříme 
detektor kolimátorem - takovým mechanickým a geometrickým uspořádáním materiálů 
absorbujících daný druh záření, které propouští jen záření přicházející z určitých požadovaných 
směrů (úhlů), zatímco záření z jiných směrů absorbuje a nepropouští. Nejjednodušší kolimátory mají 
tvar různých tubusů a clon. Speciální složitě konfigurované zobrazovací kolimátory s velkým 
počtem otvorů hrají klíčovou úlohu ve scintigrafii - §4.2 "Scintilační kamery", část "Kolimátory". 
w Filtrace detekovaného záření 
se používá ve speciálních případech, kdy vlastní měřené záření obsahuje kvanta nebo částice 
různých druhů a energií, přičemž potřebujeme měřit jen jednu ze složek primárního záření a ostatních 
se chceme zbavit.  
  Příkladem může být měření radionuklidové čistoty preparátů v případě, že daný základní radionuklid emitující záření γ 
o nízké energii (např. 99mTc, γ 140keV) je kontaminován malou příměsí radionuklidu vyzařujícího vyšší energii γ (např. 
99Mo, γ 740keV). Při přímém měření by byl detektor zahlcen základním zářením nižší energie, v jehohž "záplavě" by se 
řídce přicházející vysokoenergetické fotony "ztrácely". V takovém případě lze s výhodou použít metodu filtrace 
stínící absorbční vložkou: lahvičku se zkoumaným preparátem umístíme do olověného stínění vhodné tloušťky (cca 2-
5 mm), které téměř úplně pohltí intenzívní nízkoenergetické záření γ základního radionuklidu, avšak propustí značnou 
část slabého, avšak vysokoenergetického γ-záření kontaminantu. Podrobněji je tato metoda popsána v §4.8 "Radionuklidy 
a radiofarmaka pro scintigrafii", část "Kvalita a čistota radiofarmak". 

  Při použití kolimace a filtrace si musíme být vědomi toho, že určitá část přicházejícího záření 
nebude detekována, dochází ke snížení detekční účinnosti. U kvantitativních měření je proto třeba 
na tuto okolnost provádět příslušnou korekci, či ji zahrnout do kalibrace detekčního systému.

Uspořádání a konfigurace detektorů záření 
Níže popsané typy detektorů ionizujícího záření se při vlastních měřeních používají v 
různých uspořádáních: 
♦ Jeden samostatný detektor 
Ve většině radiačních aplikací vystačíme s jedním detektorem, který volíme podle druhu záření, 
jeho energie, intenzity, geometrického rozložení. Dbáme především na optimalizaci detekční 
účinnosti, energetické odezvy, linearity a dalších parametrů; někdy též ceny... Jeden detektor se 
používá např. u osobní dozimetrie, v některých průmyslových aplikacích, při měření radioaktivních 
vzorků (obr.2.1.2 vlevo nahoře). 
♦ Multidetektorové systémy 
Pro měření složitějších radiačních dějů potřebujeme obvykle měřit záření v různých místech 
sledovaného systému Ţ potřeba současného použití více detektorů (obr.2.1.2 vpravo nahoře). Většinou 
se jedná o detektory jednoho druhu, popř. dvou druhů (např. pro γ a β). Několika detektorů se 
používá např. v monitorovacích systémech či ve vícedetektorových měřičích vzorků. V kap.4 "Scintigrafie" 
a §3.2 "Rentgenová diagnostika" uvidíme, že pro elektronické radiační zobrazování se používají 
soustavy velkého počtu elementárních detektorů (někdy i několik tisíc). Vedle požadavků platných 
pro jednotlivé detektory je zde důležitý vzájemný souběh a sladění parametrů jednotlivých detektorů.
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Obr.2.1.2. Uspořádání a konfigurace detektorů ionizujícího záření. 
Nahoře: Použití jednoho detektoru, více detektorů stejného druhu. 

Dole: Složitý systém velkého množství detektorů různých druhů pro analýzu interakcí vysokoenergetických částic.

♦ Detekční systémy vysokoenergetických interakcí částic 
Nejsložitější detekční systémy se používají při studiu interakcí vysokoenergetických částic ve 
velkých urychlovačích. Zde při interakcích urychlených primárních částic vzniká velké 
množství sekundármích částic a záření nejrůznějších druhů, které je potřeba nejen detekovat, ale 
měřit jejich energie, hybnosti, náboj, dráhy pohybu (§1.5, část "Analýza dynamiky interakcí částic"). K tomu 
je zapotřebí velmi složitě konfigurovaných multidetektorových systémů, sestávajících z velkého 
počtu (desítek i stovek tisíc) jednotlivých detektorů nejrůznějších druhů, ve složitém 
elektronickém zapojení, často za spoluúčasti silných magnetických polí. Tyto systémy velkého 
počtu elektronických detektorů postupně nahrazují dříve používané bublinové komory (popsané níže). 
  Typické uspořádání takového elektronického detekčního systému je zjednodušeně schématicky znázorněno v dolní 
části obr.2.1.2. Celý detekční systém je většinou válcového tvaru a obklopuje místo, kde dochází k interakcím 
urychlených částic s terčíkem nebo ve vstřícných svazcích. Skládá se z několika axiálně symetrických částí - válcových 
vrstev či "slupek" detektorů, jejichž funkce se vzájemně doplňuje.  
  Vnitřní část detektoru začíná velmi blízko (zpravidla několik cm) od místa interakce a je tvořena velkým 
množstvím elementárních detektorů (detekčních "pixelů" a kanálků) - polovodičových a ionizačních komůrek, které 
slouží jako tzv. trackery - elektronické detektory drah nabitých částic.  
  Dále následuje vrstva spektrometrická, zvaná kalorimetr, kde se měří energie vylétajících částic. Je většinou 
tvořen absorbujícím materiálem, proloženým scintilačními detektory, jeho úkolem je pohltit celou energii částice 
a poskytnout výstupní signál úměrný této energii. 
  Poslední, vnější válcová vrstva detekuje pronikavé částice, miony m, které prolétají ven. Je tvořena velkým 
počtem velkých ionizačních komor, umístěných v magnetickém poli, které vyhodnocují zakřivené dráhy mionů. 
  Detekční systém dále obsahuje cívky (často supravodivé) vytvářející silné magnetické pole, zakřivující dráhy 
nabitých částic; slouží to k měření hybností a nábojů těchto částic. 
  Nejsložitější detekční systémy tohoto druhu (nazvané ATLAS, ALICE, CMS) jsou budovány při největším urychlovači LHC 
v CERN (§1.5, část "Velké urychlovače"). 
  Složité detekční systémy velkého počtu detektorů se dále používají v experimentech pro detekci 
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neutrin (§1.2, část "Neutrina") a kosmického záření, např. observatoř AUGER (§1.6, část 
"Kosmické záření").

Elektronické zapojení a zpracování signálů z detektorů 
Elektronické detektory záření jsou zapojeny do příslušných elektrických obvodů, které zajišťují 
dvě důležité funkce: 
♦ Elektrické napájení detektoru 
Pro správnou funkci detektoru musí být přivedeno patřičné napájecí napětí, aby detekované 
ionizující záření mohlo v detektoru způsobit příslušné elektrické změny, vyvolávající výstupní 
elektrický signál - odezvu detektoru na záření. Rozeznáváme dva druhy napájecích zdrojů: 
  - Zdroje nízkého napětí cca 5-24V, sloužící k napájení elektronických obvodů osazených 
polovodičovými součástkami: zesilovačů, diskriminátorů, koincidenčních obvodů, čitačů, indikátorů a pod. 
  - Zdroje vysokého napětí cca 100-2000V, které je potřebné pro funkci fotonásobičů, 
některých polovodičových detektorů, ionizačních komor. 
  U složitějších detekčních aparatur je potřeba další napájecí napětí pro elektromagnety či 
motorický pohyb konstrukčních dílů detektoru. 
♦ Elektronické zpracování signálu a vyhodnocování výsledků 
Primární elektrický signál z výstupu detektoru je zpravidla značně slabý (má malou amplitudu), takže 
v první fázi je třeba jej zesílit (obr.2.1.1). Zesílení může být i dvoustupňové: hned na výstupu detektoru 
je citlivý předzesilovač, částečně zesílený signál je pak ve vyhodnocovací aparatuře zesílen v zesilovači 
na požadovanou úroveň.  
  Následuje pak další zpracování - analýza signálu a jeho záznam či registrace v čitači nebo 
paměti počítače. Součástí zpracování signálu může být vhodné tvarování impulsů a jejich 
třídění (diskriminace) podle amplitudy. U systémů dvou či více detektorů se signály z 
jednotlivých detektorů zpracovávají buď nezávisle (u monitorovacích systémů nebo 
vídetektorových měřičů vzorků), nebo společně. Nejjednodušším společným zpracováním je 
prostá sumace signálu - systém se pak chová jako jeden "větší" detektor. Při detekci 
složitěji strukturovaného záření, především korelovaných dvojic kvant, se často používá zapojení 
detektorů v koncidenci nebo antikoincidenci. Při koincidenčním zapojení se na výstupu objeví signál 
jen tehdy, když k detekci došlo současně v obou detektorech *) - využívá se např. v pozitronové 
emisní tomografii PET. Naopak v antikoicidenčním zapojení signál projde jen tehdy, když v daném 
okamžiku k detekci dojde jen na jenom detektoru a na druhém nikoli (současná detekce je 
vyloučena). Výhodnou vlastností koncidečního zapojení je podstatné snížení šumů a dalších 
rušivých impulsů. 
*) Ve speciálních případech se používá i tzv. zpožděná koincidence - detekují se případy, kdy mezi detekcí na jednom 
a druhém detektoru uplyne předvolená krátká doba (zpravidla menší než µs). 
  U složitých systémů mnoha detektorů jsou zařazeny i tzv. trigrovací obvody, které spouštějí 
proces detekce v systému velkého počtu detektorů jen pro částice vybraných vlastností (např. úhlu 
výletu, energie). Pomáhá to redukovat velký počet "balastních" impulsů, který by zahlcovaly systém 
a znesnadňovaly hledání "užitečných" signálů. Provádí se zde často velmi komplikované zpracování 
- processing - zahrnující aritmetické operace mezi velikostmi jednotlivých signálů, procesy vážení a 
další manipulace, podle fyzikálně-matematického modelu zkoumaného radiačního děje.

Obecné fyzikální a přístrojové vlivy při detekci a spektrometrii 
Úkolem detekce a spektrometrie záření je objektivní měření počtu kvant, energií, intenzit a 
dalších charakteristik ionizujícího záření. Zcela přesné měření se 100% účinností je však jen 
ideální předpoklad, ve skutečnosti se v měřícím procesu projevuje řada nepříznivých fyzikálních 
a technických vlivů, omezujících možnosti měření či zkreslujících výsledky. U jednotlivých typů 
detektorů budou níže tyto vlivy konkrétně rozebírány. Zde si zmíníme některé společné fyzikální 
a přístrojové vlivy, které budeme diskutovat především pro obecný případ spektrometrie, kde je 
situace nejsložitější; některé z těchto vlivů se pak uplatňují i v jednodušších případech prosté 
detekce záření.
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Detekční účinnost 
Úkolem radiometrických detekčních přístrojů je objektivní měření intenzity záření či počtu jeho kvant 
v daném místě, nebo z daného vzorku. Optimální situace "100% účinnosti", kdy přístroj bude 
registrovat každé kvantum analyzovaného záření, je splněna málokdy - určitá část záření z fyzikálních 
či konstrukčních důvodů není detekována. Důležitým parametrem radiometrického přístroje je 
jeho detekční účinnost, zvaná též někdy citlivost *) přístroje.  
*) Slovo "citlivost" však může vyjadřovat i jiné vlastnosti detektoru. Z obecného hlediska citlivost detektoru 
vyjadřuje schopnost detektoru při vstupu daného druhu záření vytvářet zpracovatelný signál. Míra této citlivosti se 
pak vyjadřuje jako detekční účinnost. Někdy se též pod citlivostí detektoru rozumí nejmenší detekovatelná intenzita 
záření, nebo nejmenší detekovatelná aktivita vzorku a pod , kterou je daný detektor schopen ještě změřit. 
Rozeznáváme dva druhy detekční účinnosti: 
♦ Absolutní detekční účinnost měření 
je poměr počtu impulsů zaznamenaných detektorem k počtu kvant vyzářených zdrojem za daný čas, 
popř. poměr četnosti impulsů z detektoru k celkovému toku (fluenci) v poli či svazku záření. 
Absolutní detekční účinnost závisí na geometrickém uspořádání zdroje a detektoru, na příp. 
absorbci záření a dalších okolnostech, samozřejmě též na vlastní vnitřní účinosti použitého detektoru. 
♦ Vnitřní detekční účinnost detektoru 
je poměr počtu impulsů zaznamenaných detektorem k počtu kvant, která vstoupila do detektoru. 
Tato detekční účinnost, která je vlastní charakteristikou daného detektoru (jeho typu a 
dokonce konkrétního kusu), je dána řadou fyzikálních a technických okolností. Především je to 
účinný průřez interakce daného druhu kvant s materiálem detektoru. Dále je to velikost citlivého 
objemu, absorbční vlastnosti konstrukčních materiálů, "konkurenční" procesy interakce bez 
produkce užitečného signálu, mrtvá doba, elektronické zpracování a analýza signálu. 
  Při většině aplikací ionizujícího záření přirozeně požadujeme co nejlepší detekční účinnost. V případě vysoké 
intenzity měřeného záření by však vysoká detekční účinnost mohla vést k zahlcení detektoru, vysoké ztrátě 
mrtvou dobou, ke kumulativním efektům a dalším jevům vedoucím k porušení linearity odezvy, zhoršení 
přesnosti měření, v krajním případě dokonce k poškození detektoru. V takových případech volíme raději detektor 
s menší detekční účinností, popř. uměle snížíme celkovou detekční účinnost vhodnou kolimací či filtrací. Měříme pak 
sice nižší tok signálu (odezvu), ale zato korektně. Při vhodné kalibraci měříme určitý reprezentativní vzorek 
analyzovaného záření.

Časové rozlišení a mrtvá doba 
Jednotlivá kvanta záření přicházejí do detektoru s nepravidelnými "časovými rozestupy", při vyšší 
intenzitě záření přicházejí částice velmi rychle za sebou, s nepatrnými časovými intervaly. 
Žádný elektronický detektor nepracuje "nekonečně rychle", má konečnou časovou rozlišovací schopnost.  
♦ Časové rozlišení 
je čas, který detektor potřebuje ke zpracování a registraci odezvového signálu od jednoho kvanta záření. 
♦ Mrtvá doba 
detektoru je časový interval od detekce jednoho kvanta, po kterou detektor není schopen 
správně detekovat další kvanta. Během této doby je detektor buď necitlivý k záření, nebo příp. 
druhý odezvový signál by byl složen s prvním (např. pile-up efekt, viz níže §2.4, část "Scintilační spektrum"). 
  Mrtvá doba detektoru vede ke snižování detekční účinnosti, přičemž (a to je nejhorší) tato 
detekční účinnost není konstantní, ale je závislá na intenzitě analyzovaného záření - vzniká 
nelinearita odezvy. To může vést k výrazným chybám v měřících procedurách. 
  Problematika mrtvé doby, jejího měření a korekce, bude podrobněji rozebírána níže v §2.3, část "Mrtvá doba").

Spektrum 
  V ideálním případě by se měřené (přístrojové) spektrum n = n(E) mělo shodovat se 
skutečným (fyzikálním) spektrem N = N(E) emitovaného záření. Ve skutečnosti se však měřené 
spektrum od skutečného liší v důsledku některých zkreslujících přístrojových efektů :

�●     Rozlišení  
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Především se jedná o nedokonalou rozlišovací schopnost spektrometru, který nedokáže rozlišit 
blízké energie záření. Měřené spektrum n(E) je pak výsledkem konvoluce skutečného spektra N(E) 
a odezvové funkce LSF(E,E´) spektrometru: 
               n(E) = −Ąň+Ą LSF(E,E´) . N(E) dE´ . 

Odezvová či rozlišovací funkce LSF(E,E´) (Line Spread Function) představuje odezvu spektrometru 
na monoenergetické záření energie E a jednotkové intenzity δ(E -E´), kde δ je Diracova δ-funkce. 
Odezvová funkce LSF(E,E´) má v proměnné E´ většinou zvonovitý tvar blízký Gaussově křivce, její šířka 
často závisí na energii E. Pološířka odezvové funkce LSF se nazývá (energetické) rozlišení spektrometru.  
  Toto konvoluční zkreslení se projevuje jako rozmazání spektra, které zahlazuje příp. jemné detaily 
ve spektru. Je proto přirozená snaha dosahovat co nejlepšího energetického rozlišení spektrometrů. 
Není to však vždy možné, naráží to na omezení fyzikálního a technického charakteru. Navíc rozlišení 
a detekční účinnost (citlivost) spektrometru si vzájemně konkurují, takže snaha o dosažení co 
nejlepšího rozlišení může neúnosně zhoršit detekční účinnost.

�●     Nelinearita (energetická a účinnostní) 
Dalším vlivem, zkreslujícím tvar měřeného spektra, může být případná nelinearita energetické 
odezvy spektrometru a energetická závislost detekční účinnosti. Tyto vlivy mohou být 
eliminovány pečlivou energetickou a účinnostní kalibrací spektrometru (příklad takové kalibrace 
je uveden níže v §2.4 "Scintilační detektory", pasáž "Spektrometrie záření gama").

�●     Rozptýlené a sekundární záření 
Spolu s primárním zářením, emitovaným studovaným jaderným procesem, je vždy přítomno i 
sekundární záření vznikající Comptonovým rozptylem, excitacemi a deexcitacemi atomů jak v 
samotném zdroji záření, tak i v materiálu detektoru (včetně clon vymezujících svazek záření). ............ .............

�●     Pozadí - stínění detektoru 
U každého reálného radiometru, a tedy i spektrometru, se přes měřený signál (spektrum) překládá 
a superponuje "nulový" signál pozadí (background). Toto pozadí má svůj původ jednak v elektrickém 
šumu spektrometru, jednak v záření z okolního prostoru (kosmické záření, zemské záření, 
radioaktivita konstrukčních dílů spektrometru a pod.). Pozadí z vnějšího prostoru lze výrazně 
omezit důkladným stíněním detektoru. Pro korektní měření musí být pozadí odečteno od od 
výsledného spektra. Problémy nastávají, když měřené záření je natolik slabé, že je srovnatelné s 
intenzitou pozadí.

�●     Časové nestability 
Časová proměnnost elektronických parametrů spektrometru může negativně ovlivnit přesnost 
měření energií a intenzit jednotlivých složek analyzovaného záření. U špičkových 
badatelských spektrometrů je proto věnována velká pozornost elektrické stabilizaci napětí a 
proudů, jakož i stabilizaci teploty jednotlivých dílů spektrometru. Používají se i elektronické 
metody stabilizace ve zpětné vazbě.

Detekce záření podle druhu, energie a intenzity 
Volba detekčních metod a přístrojů závisí přirozeně především na vlastnostech záření, které chceme analyzovat - na 
druhu záření, energii jeho kvant a jejich četnosti (intenzitě záření). Zmíníme zde některé problémy, s nimiž se 
obecně setkáváme při detekci záření různých druhů, energií a intenzit. Nejdříve si všimneme druhu záření: 
♦ Fotonové g a X záření 
se díky své pronikavosti relativně nejsnadněji detekuje s pomocí ionizačních komor (včetně G-M detektorů), 
scintilačních a polovodičových detektorů. Týká se to zvláště záření středních energií desítky až stovky keV a intenzity 
cca 10÷104 fotonů/sekundu. Podrobnosti níže §2.4 "Scintilační detekce a spektrometrie záření gama", §2.5 
"Polovodičové detektory". 

♦ Korpuskulární záření a, b, p+ 
se detekuje obtížněji - vlivem své malé pronikavosti v látce se obtížně dostává do citlivého objemu detektoru, často 
je absorbováno již v materiálu samotného vzorku - viz níže "Detekce záření alfa, beta". Účinnou detekci lze 
realizovat pomocí speciálních metod, např. použitím kapalných scintilátorů. 
♦ Neutrinové záření 
je nejobtížněji detekovatelné ze všech známých druhů záření, vzhledem ke krajně slabé interakci neutrin s látkou. Daří 
se jen velmi omezeně detekovat pomocí rozsáhlých detekčních systémů - viz §1.2, část "Neutrina". 
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 Dále záleží na intenzitě detekovaného záření: 
l Záření střední intenzity, 
cca 10÷105 částic za sekundu, se opět poměrně snadno detekuje, pokud máme k dispozici detektor dostatečně citlivý 
k danému druhu záření (s dostatečnou detekční účinností). 
l Záření nízké intenzity, 
podstatně slabší než 1částice/sekundu, je obtížné přesně měřit. Bývá přezářeno přírodním pozadím a šumy v 
detektoru, naměřené hodnoty jsou výrazně ovlivněny statistickými fluktuacemi. Je žádoucí použít detektory s 
vyskou detekční účinností a nízkou úrovní vlastního pozadí, dobře stíněné vůči vnější radiaci, včetně přírodního 
radiačního pozadí. Pro snížení vlivu statistických fluktuací jsou měřící časy značně dlouhé - abychom nastřádali 
dostatečný (statisticky významný) počet užitečných impulsů. 
l Záření vysoké intenzity, 
např. desítky milionů částic/sekundu, může zahltit detektor (mrtvá doba, kumulativní procesy) a znemožnit 
přesné měření. Použitím vhodných detektorů s nízkou detekční účinností a lineární odezvou můžeme korektně měřit 
určitý definovaný "vzorek" analyzovaného záření. 

  Metodika detekce záření je výrazně závislá i na energii kvant záření: 
× Záření střední energie, 
jednotky keV až desítky MeV, lze v případě obvyklých druhů záření (γ, β, α, p+, ...) bez větších problémů detekovat 
s použitím ionizačních komor, scintilačních a polovodičových detektorů. 
× Záření nízkých energií, 
menších než cca 1keV, se velmi obtížně detekuje. Vzhledem k vysoké absorbci v látce (malé pronikavosti) 
obtížně proniká do citlivého objemu detektoru a vzbuzuje v něm nízkou odezvu, často překrytou kvantovými 
šumy. Korpuskulární záření nízkých energií bývá často nedetekovatelné (absolutně to platí pro neutrina). 
× Záření vysokých energií, 
vyšších než stovky MeV, řádu GeV a TeV, vykazje často nízký účinný průřez interakce s látkou detektoru, což 
snižuje detekční účinnost - většina kvant může detektorem proletět bez odezvy. Zvláště spektrometrie takového záření 
je obtížná, neboť vysokoenergetická kvanta ztrácejí v běžných detektorech jen malou část své energie. Používají se 
zde speciální robustní detekční systémy, zvané kalorimery, sestavené z masívních absorbčních vrstev, 
proložených detektory (ty detekují vznikající spršky sekundárních částic). S vysokými energiemi se můžeme setkat u 
velkých urychlovačů nebo v kosmickém záření.

2.2. Fotografická detekce ionizujícího záření a materiálové detektory 
Vnikne-li ionizující záření do fotografického materiálu *) obsahujícího halogenidy stříbra (jako je 
bromid stříbrný AgBr), dochází v místech s ionizací k fotochemické reakci.  
*) Použití fotografických materiálů bylo první a nejstarší metodou indikace jaderného záření; pomocí ní ostatně H.
Becquerel objevil radioaktivitu uranové rudy. 
Fotochemická reakce 
Pod fotochemickou reakcí obecně rozumíme každou chemickou reakci, vyvolanou dopadem světla či jiného záření 
- interakcí kvant záření (fotonů, elektronů, protonů, α-částic atd.) s atomy a molekulami látky. 
Nejdůležitější fotochemickou reakcí v přírodě je fotosyntéza u rostlin. Ve fotografii se využívají fotochemické 
reakce, vedoucí k takovým chemickým změnám ve světlocitlivém materiálu, které mohou být použity ke 
zviditelnění prostorového rozložení záření - k zobrazení. 
  Fotografické (světlocitlivé) materiály jsou tvořeny drobnými krystalky halogenidu stříbra (nyní je to téměř vždy 
bromid stříbrný, velikost krystalků cca 1µm, hustota cca 109/cm2), které jsou rozptýleny v žalatinové vrstvě. Tato 
tzv. fotografická emulze je nanesena na povrchu plastové fólie - filmu; dříve se používaly i skleněné fotografické desky. 
V molekule bromidu stříbrného AgBr jsou atomy stříbra a bromu vázány iontovou vazbou - Ag+Br−, která je poměrně 
slabá; krystalová mřížka AgBr tvoří kubickou soustavu.  
  Klasická fotochemická reakce je způsobena pohlcením světelného fotonu f, jehož energií h.ν se z vázaného 
atomu bromu (bromidového iontu Br−) uvolní elektron: Br− + f → Br + e-. Uvolněný elektron může být pohlcen 
některým iontem stříbra Ag+ vázaným v bromidu: Ag+ + e- → Ag, čímž vznikne neutrální atom stříbra. Toto je 
primární fotochemická reakce, při níž energie fotonu musí být vyšší než vazebná energie molekuly, která se štěpí 
při fotolýze. Vlivem těchto procesů dochází k rozpadu (fotolýze) bromidu stříbrného. Podobná fotochemická reakce vzniká 
i při ozáření fotografického materiálu ionizujícím zářením, které způsobuje rozpad - radiolýzu - bromidu 
stříbrného. Výsledkem je uvolňování atomů stříbra z jeho vazby ze sloučeniny AgBr a vznik latentního obrazu.  
  Na takto exponované vrstvě bychom prostým okem zpočátku nic neviděli, obraz je "skrytý" (latentní), tvořený jen 
řídce rozloženými atomy stříbra. Fyzikálně-chemická změna v krystalcích bromidu stříbrného je zviditelněna teprve 
při vyvolání. Vyvolávací proces je elektrochemická reakce, při níž primárně dochází k přenosu elektronů z 
vyvolávacího činidla na AgBr prostřednictvím atomů stříbra v latentním obraze. Vyvolávací látky (nejčastěli metol 
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a hydrochinon) odštěpují od exponovaných bromostříbrných částeček bróm (který přechází do vývojky) a redukují 
tak původní bromid stříbrný na kovové stříbro. Z hydroxylové skupiny OH vázané na cyklickém uhlovodíku 
(benzenovém jádře) vyvolávací látky se odštěpí vodíkový iont, ten se sloučí s iontem bromu za vzniku HBr (rozpustí se 
ve vývojce) a atomu stříbra Ag. Vyvolávací látka proniká (v disociované formě) k zárodkům latentního obrazu, předává 
AgBr své elektrony a dochází k vyredukování stříbra. Setkáním předávaných elektronů s dalšími stříbrnými ionty Ag+ v 
AgBr se redukční děj přenáší dále do krystalu bromidu stříbra a uvolňuje se tak další stříbro. Účinek 
mikroskopického latentního obrazu je iniciační a katalytický - chemický proces redukce postupně zachvátí celé 
zrno bromidu stříbrného, vznikne velký počet atomů stříbra (multiplikační faktor cca 108). Tento proces nastává jen na 
těch krystalcích AgBr, které obsahovaly již před vyvoláním několik atomů fotolyticky vyloučeného stříbra. Různá 
míra expozice fotografické emulze je tak zviditelněna pomocí hustoty zrníček koloidního stříbra. Zbylý 
neosvětlený bromid stříbra se z citlivé vrstvy odstraní rozpuštěním v ustalovači (vodný roztok sirnatanu sodného).  
  Po expozici ionizujícím zářením je hustota zčernání vyvolaného fotografického materiálu 
úměrná hustotě ionizace v daném místě, a tedy množství energie ionizujícího záření, která byla v 
tomto místě pohlcena. Makroskopickým sledováním nebo měřením celkového zčernání 
fotografického materiálu, nebo jeho jednotlivých míst, můžeme stanovovat intenzitu záření v dozimetrii 
a rtg diagnostice či defektoskopii, mikroskopickým sledováním zrníček uvolněného stříbra ve 
fotoemulzi pak můžeme pozorovat a vyhodnocovat dráhy nabitých částic ve speciálních 
jaderných emulzích (viz níže).

Filmové dozimetry, rtg filmy 
Nejjednodušším využitím fotografické detekce ionizujícího záření jsou filmové dozimetry. 
Základem filmového dozimetru je políčko fotografického filmu, světlotěsně zabalené do černého 
papíru (od běžného fotografického filmu se liší tím, že má tlustší emulzi s vyšším obsahem 
bromidu stříbra). Ionizující záření prochází obalem filmu a ve fotoemulzi vytváří latentní obraz, který 
se vyvoláním zviditelní. Optická hustota zšednutí či zčernání filmu, kterou lze vyhodnocovat 
fotometricky, je pak mírou integrálního množství záření, které filmem prošlo během expozice; 
indikuje tím i dávku záření, která by byla absorbována v látce vystavené této expozici. Pro malé 
dávky záření platí přibližně lineární závislost mezi dávkou ozáření a zčernáním fotografického 
materiálu, při vyšších dávkách roste zčernání již pomaleji a posléze dosahuje stavu nasycení. 
Pozn.: Pro objektivní stanovení radiační dávky je třeba použít standardizovaný vyvolávací postup a zčernání porovnávat 
s referenčním filmem ozářeným známou dávkou záření.

 
Obr.2.2.1. Vlevo: Osobní filmový dozimetr používaný pro monitorování pracovníků. Vpravo: Termoluminiscenční a 

OSL dozimetr.

  Filmové dozimetry se využívají především pro osobní dozimetrii pracovníků s ionizujícím 
zářením. Vlastní políčko filmu se vkládá do plastového pouzdra (obr.2.2.1), opatřeného několika 
malými obdélníčky měděných a olověných plíšků o různých tloušťkách, které slouží jako filtry 
pohlcující záření γ v závislosti na jeho energii. Tyto filtry slouží jednak ke korekci závislosti zčernání 
na energii záření, jednak porovnáním zčernání pod jednotlivými filtry lze odhadnout druh a zhruba 
i energii záření (samotný film samozřejmě nemá spektrometrické vlastnosti). Filmový dozimetr 
nosí pracovníci na referenčním místě (levá kapsička na košili) a pravidelně (1-krát za měsíc) je 
vyměňován, vyvoláván a fotometricky vyhodnocován; s použitím vhodného kalibračního faktoru 
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je výslednou měřenou hodnotou radiační efektivní dávka v mSv. 
  Podobný druh filmu (většinou o podstatně větších rozměrech) se používá pro rentgenové zobrazení 
v planární rtg.diagnostice (§3.1 "X-záření - rentgenová diagnostika"), dále při defektoskopických 
měřeních (§3.2 a 3.3). Po vyvolání se obrazy na těchto filmech hodnotí buď vizuálně, nebo fotometricky.

Materiálové detektory 
Termoluminiscenční a OSL dozimetry 
Materiálová radiační detekce je zde založena na jevu metastabilní excitace některých materiálů: ionizujícím 
zářením uvolňené elektrony přecházejí z valenčního pásma do vodivostního pásma, odkud se zachycují v místech 
poruchy krystalové mřížky materiálu na energeticky vzbuzených hladinách ("záchytné pasti")*) a dlouhodobě 
tam setrvávají - hladiny jsou metastabilní. Takto v materiálu shromažďují část absorbované energie při ozáření. Zahřátím 
- termoluminiscence (tepelně stimulovaná luminiscence), nebo ozářením viditelným světlem - OSL (Opticky 
Stimulovaná Luminiscence), dochází k deexcitaci a elektrony se vracejí zpět na nižší energetické hladiny (a 
do elektronových obalů atomů materiálu). Uvolněná excitační energie se vyzařuje ve formě fotonů viditelného světla 
- dochází k luminiscenci (světélkování) materiálu, většinou v modrozeleném světle. Čím větší radiační dávkou byl 
materiál ozářen, tím více elektronů přešlo na metastabilní hladiny a tím více fotonů je při vyhodnocení 
termoluminiscencí nebo OSL-luminiscencí vyzářeno: tento světelný výtěžek je tedy úměrný radiační dávce v 
ozářeném materiálu. 
*) Mechanismus je do určité míry podobný vzniku scintilací ve scintilátorech - §2.4 "Scintilační detektory", část "Scintilátory a 
jejich vlastnosti", obr.2.4.3 vlevo. Hlavní rozdíl je právě v době života excitovaných elektronových hladin: zatímco u scintilátoru 
je žádoucí téměř okamžitá deexcitace s co nejmenší dobou dosvitu, u termoluminiscenčních a OSL materiálů je naopak 
požadována maximální (meta)stabilita, s co nejmenším fadingem. 
♦ Termoluminiscenční dozimetrie 
Jako termoluminiscenčních látek se využívá např. fluorid lithný LiF(:Mg,Ti,Cu) *), fluorid vápenatý CaF2(:Dy,Mn), 

síran vápenatý CaSO4(:Mn,Dy), alumio-fosfátové sklo Al(PO3)3-Mg(PO3)3, Li2B4O7(:Mn) (nízká citlivost, vhodný pro 

vysoké dávky). V termoluminiscenčním dozimetru je zapouzdřen vzorek přesně definovaného množství dané látky, která 
je vystavena účinku záření v místě, kde má být zjištěna radiační dávka. Po skončení expozice se termoluminiscenční 
látka vyjme z pouzdra a ve vyhodnocovacím zařízení se zahřeje na teplotu cca 160-300°C (podle druhu materiálu) 
a pomocí fotonásobiče se snímá emitované viditelné světlo. Elektrický signál z fotonásobiče se zaznamenává v závislosti 
na teplotě - vzniká tzv. vyhřívací křivka, jejíž integrál (plocha pod křivkou) je úměrná dávce v dozimetru. 
*) Pro dozimetrii neutronů je místo přírodního lithia (s převažujícím 7Li) použito lithium obohacené izotopem 6Li. 
♦ OSL dozimetrie 
Opticky stimulovanou luminiscenci vykazuje např. i v přírodě bohatě rozšířený kysličník křemičitý (křemen), avšak 
v dozimetrické praxi se využívá především kysličník hlinitý Al2O3(:C), aktivovaný uhlíkem. Definovaný vzorek této látky je 

v dozimetru vystaven záření v místě radiačního monitorování. K vyhodnocování se používá ozáření světlem LED diody 
(o větší vlnové délce - žluté světlo), přičemž vzniklá luminiscence (v kratší vlnové délce - modré světlo) je 
detekována fotonásobičem. Celková takto vzniklá luminiscence je opět úměrná ozáření dozimetru. 

  Termoluminiscenční a OSL dozimetrie je schématicky znázorněna v pravé části obr.2.2.1. Tyto dozimetry mohou 
být provedeny jako prstové dozimetry pro monitorování při laboratorní práci, nebo celotělové dozimetry 
monitorující vzorek ozáření v referenčním místě. Podobně jako u filmových dozimetrů, i zde se někdy používá 
několika oddělených detekčních elementů, překrytých různými filtry - pro analýzu druhu a energie ionizujícího záření. 

Luminiscenční archeologické datování  
Materiály, schopné dlouhodobé metastabilní (až téměř stabilní!) excitace elektronů v krystalových mřížkách, se běžně vyskytují 
v přírodě. K excitaci těchto materiálů dochází pomalu a průběžně vlivem přírodního radioaktivního záření (jehož intenzita 
je dlouhodobě konstantní, může se však lišit pro různé lokality). Tohoto jevu lze využívat k archeologickému datování. Čím 
je zkoumaný materiál tohoto druhu starší - čím delší doba uplynula od jeho posledního zahřátí či ozáření světlem - tím více 
se "nabudil" excitovanými elektrony.  
  Termoluminiscenci lze použít k určování stáří keramických předmětů: zkoumanou keramiku zahřejeme (na teplotu cca 300°C) 
a měříme luminiscenci, kterou přitom vydává. Intenzita této tepelně stimulované luminiscence závisí na době, která uplynula 
od jejího původního vypálení (při výrobě) a nynějšího vypálení při analýze. Podobně drobná zrnka křemene, která se běžně 
vyskytují ve všech vrstvách archeologických vykopávek, vykazují opticky stimulovanou luminiscenci (OSL): při ozáření 
viditelným světlem měříme jejich luminiscenci, která je úměrná době, jež uplynula od jejich posledního osvětlení (kdy byly ve 
skládce zakryty před denním světlem). 
  Tyto luminiscenční metody umožňují archeologické datování ve větším časovém rozsahu než známá radiokarbonová metoda.

Další materiálové detektory 
Sem patří např. stopové detektory, založené na tom, že po dopadu částic dochází k drobným lokálním poruchám 
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v krystalové mřížce určitých materiálů (např. slídy, speciální skla, organické polymery). Tyto mikroskopické poruchy 
lze leptáním zvětšit do makroskopických rozměrů (poškozený materiál je chemicky citlivější, takže se rozpustí). 
Takto vyleptané stopy se pak pozorují mikroskopem a počítá se jejich hustota - buď manuálně nebo automaticky 
pomocí elektro-optických metod.  
  Do této kategorie lze zařadit i tzv. křemíkové diody s dlouhou bází ( LBSD - Long Base Silicon Diode ), určené pro 
měření radiační dávky (kermy) od těžkých částic, především rychlých neutronů. Při srážce rychlé částice s atomem 
křemíku dochází k vyražení tohoto atomu z jeho pozice v mřížce. V důsledku ozáření a ionizace tak dochází k 
poškození krystalové mřížky křemíku, což změní dobu života minoritních nositelů náboje a tím i vodivost diody. Měří 
se úbytek napětí na diodě v propustném směru před ozářením a po ozáření, přičemž změna tohoto úbytku napětí 
po ozáření vzhledem k počáteční hodnotě je přibližně lineární funkcí radiační dávky (kermy).

  Materiálovými detektory, vzhledem k jejich poměrně malému využití v jaderné a radiační fyzice 
a technice, se v dalším textu této kapitoly již zabývat nebudeme. Podrobněji uvedeme jen zajímavé 
3-rozměrné gelové detektory:

3-dimenzionální gelové detektory 
Nejsložitější, avšak fyzikálně zajímavou variantou materiálových detektorů jsou 3-dimezionální gelové dozimetry, 
které umožňují zaznamenat a uchovat prostorové rozložení radiační dávky ve formě určitého dávkového obrazce. Jsou 
to integrální (kumulativní) chemické detektory, v nichž je informace fixována v gelovém prostředí. Měřený objem 
(např. fantom), v němž chceme stanovit prostorovou distribuci intenzity či dávky záření, se naplní gelem 
tvořeným většinou želatinovým nosičem, v němž je rozptýlena vlastní látka citlivá na záření. Při ozáření tohoto 
objemu vznikají interakcí záření v gelu volné radikály (především v důsledku radiolýzy vody), které indukují 
trvalé fyzikálně-chemické změny citlivé látky v místě ozáření, jejichž míra je úměrná lokální absorbované dávce 
záření. Používají se především dva druhy citlivých látek rozptýlených v gelu, lišících se mechanismem radiačního účinku: 

w Radiochromní gelové dozimetry,  
kde citlivá látka ozářením mění svoji barvu. Nejčastěji se používají sulfáty železa [amonio-fero-sulfát (NH4)

2SO4.FeSO4.6H2O v tzv. Fickově roztoku s kyselinou sírovou H2SO4], kde volné radikály a peroxid vodíku, vzniklé 

ozářením vodného roztoku, způsobují oxidaxi iontů Fe+2 na Fe+3. Toto vede ke zvýšené absorbci světla především 
vlnové délky kolem 300nm. Určitou nevýhodou této látky je difuze radiačních produktů - železitých iontů - z místa 
svého vzniku do okolí v gelu, což záhy rozmazává informaci o prostorové distribuci dávky. Pro omezení difuzního 
efektu bylo vylepšeno chemické složení přídavkem xylenolu, vytvářející barevný kompex (xylenol-orange) s Fe+3 ionty. 
V tomto tzv. FXG dozimetru je, kromě omezení difuzního efektu, dosaženo i zvýšení optické odezvy absorbcí vlnové 
délky 585nm. 
Pozn.: Plastový 3-D dozimetr: Namísto v gelu je někdy radiochromncitlivá látka fixována v nízkotavitelném plastu, 
s optickým vyhodnocením. 

w Pomerní gelové detektory,  
kde volné radikály, vzniklé v gelu při ozáření, indukují lokální polymeraci citlivé látky v místě ozáření, v 
proporci absorbované dávky. Tato polymerace vede ke změnám optických vlastností - původně transparentní gel získává 
v místě ozáření zákal, jehož opacita je úměrná absorbované dávce. Mírně se zvyšuje i hustota. Nejčastěji 
používanou citlivou látkou je zde metakrylová kyselina, resp. směs akrylamidu a N,N-methylenbisakrylamidu. Oproti 
fero-sulfátovým gelům mají polyakrylamidové gely výhodu v tom, že polymerační řetězce zůstávají fixovány v místě 
svého vzniku, takže záznam a prostorové distribuci dávky je stabilní po dlouhou dobu týdnů i měsíců. Proto se 
polymerní gelové dozimetry jeví jako perspektivnější. 

  Výsledným efektem ozáření obou typů 3D gelových dozimetrů jsou lokální materiálové změny úměrné 
lokální absorbované dávce. Tyto změny se projevují trojím způsobem, což umožňuje vyhodnocení prostorové 
distribuce dávky v ozářeném gelovém dozimetru třemi metodami: 

× Transmisní optická CT 
Místa s vyšší absorbovanou dávkou, kde došlo k radiochemické reakci, vykazují změny optických vlastností - 
mají zvýšenou absorbci světla (vyšší opacitu). Prozářením detektoru paprsky světla pod různými úhly 0-360°, s 
měřením prošlé intenzity, resp. zeslabení paprsku, pomocí fotodiod (nebo CCD detektorů) a následnou rekonstrukcí 
na základě Radonovy transformace metodou filtrované zpětné projekce získáme obrazy rozložení dávky v příčných 
řezech. Množina těchto příčných řezů nám vytvoří trojrozměrný obraz opacity a tím i prostorové distribuce radiační 
dávky v citlivém objemu gelového detektoru. Toto optické CT skenování a rekonstrukce je analogické rentgenové 
CT, popsané v §3.2 "Rentgenová diagnostika", část "Transmisní rtg tmografie (CT)". Gelový dozimetr je uchycen 
ve speciálním držáku, rotujícím pomocí krokového elektromotorku. Prozařování se realizuje buď tenkým 
laserovým paprskem - přesná, ale zdlouhavá metoda, nebo širokým svazkem světla - rychlá, ale méně přesná metoda 
(v praxi však zpravidla postačující). Pro lepší optický kontakt je prozařování vhodné provádět s dozimetrem ponořeným 
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ve vodním prostředí. 

× Nukleární magnetická rezonance NMRI 
V místech radiochemické reakce se mění chemické vlastnosti, což vede i ke změnám magnetického chování. Dochází 
ke změnám interakce jaderných momentů, projevujících se změnou relaxačních časů T1 a T2 magnetických 
momentů vodíkových jader při zobrazení gelového detektoru nukleární magnetickou rezonancí (viz §3.4, pasáž 
"Nukleární magnetická rezonance"). Při vhodné modulaci (sekvenci a "vážení") bude intenzita v obrazu NMRI 
úměrná lokální dávce v gelu. 

× Rentgenová CT 
Radiochemická reakce může vést k mírným změnám hustoty (denzity) materiálu. V místech, kde proběhla 
radiačně indukovaná polymerace, dochází ke zmenšení objemu citlivé látky a tím ke zvýšení hustoty materiálu 
detektoru. To vede ke zvýšení lineárního součinitele zeslabení pro X-záření, což může být zobrazeno CT 
transmisní tomografií. Při rentgenové CT gelového detektoru, s použitím nastavení pro CT měkkých tkání, 
dostaneme obraz, jehož denzita (vyjádřená v Housfieldových CT jednotkách) bude modulovaná prostorovým 
rozložením radiační dávky v materiálu gelového dozimetru. 

  3D gelové detektory nacházejí své uplatnění v dozimetrických verifikačních systémech v radioterapii, především 
při měření složitě tvarovaných prostorových distribucí radiačních dávek v pokročilých radioterapeutických 
technikách IMRT, stereotaktické radioterapii, vysokodenzitní brachyterapii či hadronové radioterapii - viz 
§3.6 "Radioterapie". 3D gelová dozimetrie je poměrně složitou a náročnou metodou jak ve stádiu laboratorní 
přípravy (m.j. vysoké nároky na homogenní rozložení citlivé látky v gelu), tak vyhodnocování odezvy v materiálu dozimetru.

Detektory stop částic 
Jaderné fotoemulze pro detekci stop částic 
Pro studium vlastností částic je užitečné zachytit fotograficky dráhu jejich pohybu v látce. Pro detekci stop částic je na 
film nebo skleněnou destičku nanesena fotografická emulze o relativně velké tloušťce (cca 0,1-1mm) a vysokém 
obsahu halogenidu stříbra v želatině. Vnikne-li do této emulze rychlá nabitá částice, zanechává podél dráhy svého 
pohybu ionizační stopu, v níž fotochemickou reakcí dochází k uvolňování stříbra v zrníčkách halogenů 
stříbra rozptýlených v želatině emulze. Částice tím zanechává na své dráze v emulzi od zrna k zrnu stopy 
uvolněného stříbra, čili vzniká latentní obraz její dráhy; po vyvolání vznikne viditelná stopa více či méně hustého 
sledu černých částeček, přičemž hustota zrníček stříbra podél dráhy závisí na druhu a energii částice. 
  Prohlížení a proměřování těchto stop v exponovaných a vyvolaných jaderných fotoemulzích se provádí 
pomocí speciálních mikroskopů vybavených mikrometrickými posuny. Měří se jednak dolet částice (pokud její dráha 
končí v emulzi), jednak hustota zrníček stříbra podél její dráhy. Z těchto měření se dá určit energie a hmotnost 
částice která proletěla emulzí. Dolet částice je tím větší, čím větší má částice energii. Hustota zrníček stříbra, tj. 
relativní počet zrn na délkové jednotce dráhy, je úměrný relativnímu úbytku energie částice na daném úseku dráhy. 
Každá nabitá částice způsobuje podle tzv. Braggovy křivky (viz §1.6, obr.1.6.1) ke konci své dráhy stále větší a větší 
ionizaci s maximem těsně před koncem dráhy (zastavením), takže koncové části stopy částic jeví nejvyšší hustotu 
zčernání (největší počet zrn stříbra). 
  Je-li při expozici jaderná emulze vložena do silného magnetického pole dané intenzity a směru, jsou dráhy 
nabitých částic zakřivovány působením Lorentzovy síly; ze zakřivení drah částic lze pak stanovit poměr náboje a 
hybnosti částice (obrázky jsou podobné jako na obr.2.2.2, ale negativní - stopa je černá na bílém pozadí). Dojde-li 
uvniř emulze k interakci rychlé částice s jinou částicí, lze z úhlů výletu, zakřivení, zčernání a doletu drah 
jednotlivých vzniklých sekundárních částic stanovit důležité kvantitativní údaje o dynamice této interakce. 
  Další možností je poskládat několik fotografických emulzí (filmů či desek) nad sebe do bloku. Průchod částice 
tímto systémem vyvolá v odpovídajícím místě (průsečíku dráhy částice s emulzí) na každé z desek drobný 
ostrůvek zčernání. Vyhodnocením těchto stop z jednotlivých emulzí lze zrekonstruovat prostorovou trajektorii 
částice. (Pozn.: Nyní se takto prostorově skládají do bloků nebo jiných struktur elektronické polohově citlivé detektory - trackery.) 
  Jaderných emulzí se používalo i pro studium jaderných reakcí, přičemž emulze byly plněny sloučeninami některých prvů 
- lithia, boru, uranu atd. 
  Jaderné fotoemulze sehrály důležitou úlohu při studiu jaderných procesů a elementárních částic na prvních 
generacích urychlovačů a v kosmickém záření; řada elementárních částic byla objevena právě pomocí těchto 
emulzí. Nevýhodou jaderných emulzí jsou jejich malé rozměry (zvláště tloušťka) a malá operativnost použití - dráhy 
částic se zviditelňují až dodatečně, po vyvolání, jejich vyhodnocování je pomalé a pracné. Proto byly postupně 
vytlačeny především bublinovými komorami, které poskytují podstatně rychlejší a úplnější informace o pohybu 
a interakcích elementárních částic. A nyní jsou i bublinové komory vytlačovány elektronickými detekčními systémy, 
viz níže.

Mlžné a bublinkové komory pro detekci stop částic 
Wilsonova mlžná komora 
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Prvním druhem detektoru, umožňujícím průběžně zviditelnit stopy průletu nabitých částic, byla Wilsonova 
mlžná komora. Je tvořena uzavřeným skleněným válcem naplněným plynem (třebas vzduchem) s nasycenými 
parami vhodných kapalin - používají se vodní páry s příměsí par organických látek, nejčastěji alkoholu. Někdy se 
prostor komory plní i vzácnými plyny, např. argonem. Válec je na jedné straně opatřen pístem či memmbránou, jejíž 
posun umožňuje rychlou změnu objemu a tlaku uvnitř válce. 
Provedeme-li rychlou expanzi pracovního prostoru komory (na cca 1,2-1,4 - násobek původního objemu), dojde 
vlivem adiabatického rozpínání plynu ve válci k poklesu teploty a přítomné nasycené páry se vzniklým ochlazením 
pod rosný bod stanou parami přesycenými. Přesycené páry mají tendenci srážet se ve formě kapiček (mlhy) jednak 
na stěnách nádoby, jednak na prachových částečkách a na iontech, které jsou v plynu obsaženy a tvoří kondenzační 
jádra pro vznik kapiček. Poku nejsou kondenzační jádra přítomna (bezprašné prostředí ve válci), přesycené páry 
vydrží určitou krátkou dobu bez kondenzace. 
  Projde-li takovým pracovním prostorem buď těsně před expanzí nebo během expanze nějaká nabitá částice, vytvoří 
podél své dráhy množství iontů, které přitahují a tím lokálně koncentrují molekuly páry. Na těchto iontech se jakožto 
na kondenzačních jádrech srazí přesycené páry - dráha částice se pokryje sledem drobných kapiček. Při vhodném 
osvětlení ze strany jsou ionizační dráhy dobře patrné jako světlé stopy na temném pozadí a dají se takto i fotografovat. 
  Mlžná komora v přesyceném stavu zůstává citlivá pro registraci drah částic pouze po dobu desetin sekundy. 
Po fotografickém zachycení stop částic je třeba uvést komoru do výchozího stavu: provede se zpětná komprese plynu 
v pracovním válci, kapičky se vypaří nebo stečou po stěnách válce, pára se stane opět nasycenou. Může pak nastat 
nový pracovní cyklus expanze - expozice - komprese, což se může periodicky opakovat. 
  Délka mlžné stopy a její "sytost" je charakteristická pro různé druhy ionizujících částic a jejich energie. Aby bylo možno 
z pozorované dráhy odvodit kvantitativní parametry pohybu částice, pořizují se stereoskopické snímky dráhy 
dvěma fototopřístroji nasměrovanými pod vhodnými úhly. Pak se provádí rekonstrukce sejmutých drah, jejich 
přesné proměření a vyhodnocení veličin charakterizujících pohyb a interakce detekovaných částic. Pro zjištění 
elektrického náboje částic bývá mlžná komora umístěna do silného magnetického pole a vyhodnocuje se i zakřivení 
drah částic. 
Difuzní mlžné komory 
Nevýhodou klasické Wilsonovy mlžné komory je krátká citlivá doba registrace částic během pracovního cyklu. Proto 
byly vyvinuty typy mlžných komor pracujících nikoli cyklicky, ale kontinuálně - difuzní mlžné komory. V pracovním 
válci této komory je dosaženo vertikálního teplotního gradientu tím, že horní deska komory se zahřívá topným 
tělesem, zatímco dno komory se chladí např. tuhým kysličníkem uhličitým (dá se použít i opačný teplotní gradient). 
Páry alkoholu, vznikající v horké části komory, difundují do studené části komory. V určité části prostoru komory 
vznikne pásmo, v němž nastává stav přesycené páry, potřebný ke kondenzaci par na iontech podél drah částic. Páry 
jsou neustále doplňovány kapkami přiváděného alkoholu (odpařuje se v horní části, kondenzovaný alkohol je zezdola 
odváděn), difundují proti směru teplotního gradientu, takže difuzní mlžná komora může v ustáleném stavu 
fungovat nepřetržitě. 
Pozn.: Vzduch v komoře sám o sobě obsahuje mnoho iontů a nabitých prachových částic, které by působily rušivě (snižovaly 
kontrast nebo dokonce znemožňovaly zviditelnění stop); další ionty a nabité částečky vznikají při vlastním měření. Proto se 
vkládá mezi víka komory stejnosměrné napětí (řádu sto až tisíc voltů) - vzniklé elektrické pole vyčistí pracovní prostor komory 
od rušivých nabitých částic.

 
Obr.2.2.2. Ukázka fotografického snímku z bublinové komory. Primární částice (proton) z urychlovače, přilétající 
zleva, zanechává ionizační stopu a pak srážkou produkuje další částice, z nichž ty elektricky nabité zanechávají 
opět ionizační stopy. Komora je vložena do magnetického pole, takže podle znaménka náboje se dráhy částic 

zakřivují vlevo (zde záporné částice) nebo vpravo (kladné částice).

Bublinová komora pro detekci stop částic 
je založena na podobném principu jako mlžná komora, avšak ke zviditelnění ionizačních stop 
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částic používá opačná skupenství než mlžná komora: tvoření bublinek plynu (či páry) v 
přehřáté kapalině podél ionizační stapy částice. Oproti mlžným komorám, v nichž je plyn příliš řídký, 
mají bublinkové komory výhodu ve větší hustotě kapaliny, s níž mohou vysoce energetické částice 
lépe interagovat. Dále je to větší rychlost pracovního cyklu. 
  Ohřejeme-li čistou kapalinu na teplotu o něco vyšší než bod varu, nemusí začít okamžitě vřít, ale 
nějakou dobu (několik sekund) může setrvávat ve stavu přehřáté kapaliny; posléze začne bouřlivě 
vařit. Jestliže v době nestabilního stavu přehřáté kapaliny, ještě před nástupem varu, proletí 
kapalinou nabitá částice, vytvoří podél své dráhy množství iontů. Na těchto iontech začnou 
vznikat mikroskopické bublinky páry, které při dostatečném přehřátí kapaliny mohou vyrůst 
do makroskopických rozměrů - podél dráhy se vytvoří sled viditelných drobných bublinek. 
Tyto bublinkové stopy se při vhodném bočním osvětlení (výbojkovým bleskem) fotografují, rekonstruují 
a vyhodnocují podobným způsobem jako u mlžných komor (tvoření bublinek podél drah může být sledováno 
i časově - růst bublinek může být stroboskopicky nafilmován). 
  První typy bublinových komor byly naplněny éterem ohřívaným na teplotu kolem 140°C a regulací 
tlaku (cca 20atm) se dosahovalo vhodného stavu přehřátí. Dnešní bublinkové kmory jsou 
plněny kapalným vodíkem, popř. deuteriem (pro sledování interakcí s neutrony), propanem, 
freonem, tekutým xenonem a pod., podle konkrétního druhu studovaných částic a jejich 
interakcí. Dosahují často značných rozměrů několika metrů a obsahují stovky a tisíce litrů kapalného 
plynu. Stav přehřátí kapalného plynu se velmi přesně reguluje změnami tlaku pomocí 
mechanického pohybu pístu (elektronicky řízeného). Zvýšením tlaku bublinky zaniknou, var ustane 
a komora je uvedena do výchozího klidového stavu. Snížením tlaku pak opět vznikne přehřátá 
kapalina, registrují se dráhy částic, atd. periodicky. Cyklické fáze činnosti bublinové komory 
jsou synchronizovány s pracovním cyklem urychlovače, aby částice vstupovaly do komory v době, kdy 
je na okamžik snížen tlak a kapalina je v přehřáteém stavu. 
  Téměř vždy bývají bublinové komory umístěny v silném magnetickém poli, aby měřením 
zakřivení drah v důsledku Lorentzovy síly bylo možno analyzovat nábojové a některé další 
dynamické parametry registrovaných částic - obr.2.2.2. Ze směru zakřivení zjistíme, zda částice mají 
kladný nebo záporný náboj, velikost zakřivení (Larmorův poloměr) umožňuje stanovit její hybnost; 
pokud dráha částice končí uvnitř komory, lze z doletu určit energii částice.  
  U vysoce energetických částic, které komorou proletí a pokračují v pohybu dál, lze rychlost částice stanovit pomocí 
dvou nebo více detektorů (nejlépe scintilačních s rychlou odezvou), umístěných v definovaných vzdálenostech v 
cestě částicím. Z časových diferencí (zpožděných koincidencí) impulsů z jednotlivých detektorů lze určit rychlost částice. 
Ze vztahu mezi mezi rychlostí a hybností (relativistického) lze pak stanovit hmotnost částice, což spolu s dalšími 
parametry umožňuje částici identifikovat. 
  Fotografické emulze, mlžné a bublinové komory jsou ve výzkumné praxi nyní již 
vytlačeny elektronickými detektory drah částic, tzv. trackery (angl. track = stopa, dráha). Ideové 
schéma takového detektoru je výše v pasáži "Uspořádání a konfigurace detektorů záření" na obr.1.1.2 
dole. Jsou podstatně flexibilnější, jejich výhodou je velká rychlost snímání a přímé elektronické 
zpracování informace.

2.3. Ionizační detektory s plynovou náplní

Ionizační komory 
Ionizační komora je nejjednodušším elektronickým detektorem ionizujícího záření; přímočaře využívá 
v názvu obsaženou základní vlastnost tohoto záření - ionizační účinky na látku. Základní schéma 
prosté ionizační komory je na obr.2.3.1. 
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Obr.2.3.1. Schématické znázornění principu ionizační komory pro detekci toku ionizujícího záření. Vpravo: Ionizační 
komora ve studnovém provedení jako měřič aktivity radioaktivních preparátů. 
  Ionizační komora je tvořena dvěma kovovými destičkami - elektrodami (anodou a katodou), 
umístěnými v plynném prostředí*) a připojenými v elektrickém obvodu na napětí řádově stovky voltů. 
Za normálních okolností (bez přítomnosti záření) systémem neprochází žádný proud - plyn 
mezi elektrodami je nevodivý, obvod není uzavřen. Vnikne-li však do prostoru mezi elektrodami 
ionizující záření, vyráží z původně neutrálních atomů plynu elektrony a mění je na kladné ionty. 
Záporné elektrony putují v elektrickém poli okamžitě ke kladné anodě, kladné ionty se dají do pohybu 
k záporné katodě - obvodem začne protékat slabý elektrický proud způsobený iontovou 
vodivostí ionizovaného plynu mezi elektrodami. Proud, měřený mikroampérmetrem, je přímo 
úměrný intenzitě ionizujícího záření; dá se ocejchovat v jednotkách intenzity záření či dávkového 
příkonu (Gy/s). Je tak realizována detekce toku neviditelného ionizujícího záření převedením 
na měřitelnou velikost elektrického proudu obvodem ionizační komory. 
*) Plynovou náplní ionizační komory může být v principu i obyčejný vzduch, lepší vlastnosti však vykazují speciální 
plynové náplně tvořené inertními vzácnými plyny jako je argon, krypton, xenon. 
  Elektrický proud protékající ionizační komorou je obecně velmi slabý (cca 10-16 až 10-9 A) - 
ionizační komora má nízkou citlivost (účinnost), takže se nehodí pro detekci slabého záření. Její 
výhodou je však lineární závislost proudu i v oblasti velkých intenzit ionizujícího záření. Využívá se 
proto např. pro měření rozložení intenzity ve svazcích záření v radioterapii, nejčastější použití 
ionizační komory je v dozimetrii pro měření dávky ionizujícího záření. 
  Dále se ionizační komory ve studnovém provedení používá v měřičích aktivity radioaktivních 
preparátů (tyto měřiče se někdy nesprávně nazývají "dávkové kalibrátory" - "dose calibrator") - obr.2.3.1 
vpravo. Lahvička či stříkačka s radioaktivní látkou se vloží do otvoru studnové ionizační komory, která 
v geometrii blízké 4π registruje vycházející záření γ. Elektrický signál I z této komory je úměrný 
aktivitě preparátu A a Γ-konstantě daného radionuklidu: I ∼ A . Γ; Γ-konstanta je pro každý radionuklid 
jiná. Elektronické obvody měřiče aktivity jsou kalibrovány tak, že pro zvolený radionuklid je na 
displeji zobrazena jeho aktivita přímo v [MBq]. 
Elektroskop 
Historickým předchůdcem ionizační komory byl lístkový elektroskop používaný v elektrostatice. Tento 
jednoduchý přístroj je tvořen svislou izolovanou kovovou tyčinkou, k níž je vodivě připevněn tenký kovový 
lístek. Přivedeme-li na tuto soustavu elektrický náboj, vlivem odpudivé elektrické síly (tyčinka i lístek jsou souhlasně 
nabity) dojde k odchýlení lístku od tyčinky; úhel odchýlení je závislý na velikosti náboje. Pokud by vzduch byl 
dokonalý izolant, náboj elektroskopu by se neměnil a úhel vychýlení lístku by zůstal stejný po neomezeně dlouhou 
dobu. Ve skutečnosti je však ve vzduchu obsaženo určité množství iontů, takže elektroskop se pomalu vybíjí a jeho lístek 
se přitom postupně vrací do své původní svěšené polohy. Je-li vzduch v okolí elektroskopu vystaven ionizujícímu 
záření, koncentrace iontů se výrazně zvýší a dochází k podstatně rychlejšímu vybíjení elektroskopu: rychlost poklesu 
lístku elektroskopu se tedy stává měřítkem intenzity ionizujícího záření. 
  S pomocí těchto elektroskopů bylo uděláno mnoho důležitých experimentů v počátcích výzkumu ionizujícího záření 
a radioaktivity. Jednoduchý princip vybíjení elektroskopu se donedávna udržel u tužkových osobních dozimetrů, 
kde lístek byl nahrazen tenkým vláknem ("vláknový elektroskop"), které sloužilo zároveň jako ručička pro okamžitý 
odečet dávky záření.

Elektrické vlastnosti ionizační komory 
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Pro lepší pochopení činnosti jednotlivých druhů ionizačních detektorů se zde jen velmi stručně zmíníme o 
elektrických vlastnostech ionizační komory. Závislost ionizačního proudu na napětí mezi elektrodami ionizační komory 
je schématicky znázorněna na obr.2.3.2 - předpokládáme stálou intenzitu toku kvant ionizujícího záření.

Obr.2.3.2. 
Závislost ionizačního proudu I komorou 
na přiloženém napětí U.

Tuto závislost, zvanou někdy "voltampérová charakteristika" ionizační komory, můžeme rozdělit do tří oblastí:

I.  Oblast Ohmova zákona - ionty vznikající ionizací spolu opět rekombinují, přičemž pravděpodobnost rekombinace klesá 
s rostoucí rychlostí iontů (elektrony a ionty jsou od sebe elektricky "odháněny" opačným směrem), tj. s rostoucím 
napětím na elektrodách. Proto ionizační proud roste přibližně úměrně s napětím, podobně jako v běžných 
elektrických obvodech podle Ohmova zákona. Tato oblast se pro detekci záření nepoužívá.

II.  Oblast nasyceného proudu - ionty se pohybují vlivem silnějšího elektrického pole natolik rychle, že nestačí 
zrekombinovat a všechny se účastní vedení proudu. Ionizační proud je proto nezávislý na napětí (sekundární ionty 
ještě nevznikají), závisí pouze na intenzitě záření (tu jsme si zde však stanovili konstantní). V tomto oboru pracují 
ionizační komory popsané výše.

III.  Oblast nárazové ionizace - primární ionty (vyvolané zářením) jsou silným elektrickým polem urychlovány natolik, 
že vytvářejí další sekundární ionty nárazem na neutrální atomy či molekuly plynu. 
  V počáteční části této oblasti (IIIA) je počet sekundárních iontů přímo úměrný počtu primárních iontů 
vyvolaných zářením. V této oblasti pracují proporcionální detektory. 
  Při ještě vyšším napětí - oblast IIIB na křivce - je sekundární ionizace nárazem již tak intenzívní, že dochází k 
lavinovitému zmnožní elektronů a iontů (k mikrovýboji) - v této oblasti pracují Geiger-Mullerovy detektory.

Geiger-Mullerovy detektory 
Geiger-Müllerův (G.-M.) detektor je ionizační komora, hermeticky uzavřená, naplněná plynem o 
tlaku většinou nižším než atmosférický (jsou však i komory s vyšším tlakem). Elektrody této komory 
jsou zapojeny v elektrickém obvodu na takové napětí, aby komora pracovala v oblasti IIIB charakteristiky 
na obr.2.3.2 (napětí bývá cca 600-1000V). Schématické znázornění G.-M. detektoru je na obr.2.3.3.

 
Obr.2.3.3. Principiální schématické znázornění Geiger-Müllerova detektoru.Některé tvary a provedení G.-M. detektorů;  

Vpravo: Soustava G.-M. (nebo proporcionálních) detektorů v plošném uspořádání jako měřič radioaktivní 
kontaminace (tvaru "žehličky").
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  Po vniknutí kvanta ionizujícího záření nastane v plynu ionizace, načež se elektrony začnou pohybovat 
k anodě a kladné ionty ke katodě. Jelikož plyn je zředěný, nebo napětí na elektrodách dostatečně 
vysoké, je střední volná dráha každého elektronu natolik dlouhá, že v elektrickém poli získá 
takovou kinetickou energii, že při nárazu na atom plynu je schopen vyrazit další elektrony (a ionty). 
Tyto sekundární elektrony pak vyrážejí další sekundární elektrony atd. Tento proces probíhá lavinovitě 
(z jednoho primárního elektronu vzniká až 1010 sekundárních elektronů) - vzniká samovolný výboj 
v prostoru mezi elektrodami. Obvodem projde poměrně silný proudový impuls a na pracovním odporu 
R tak vzniká poměrně vysoký napěťový impuls, který se přes oddělovací kondenzátor C vede 
ke zpracování v příslušné elektronické jednotce - byla tak uskutečněna detekce kvanta 
příslušného ionizujícího záření převedením na elektrický impuls. 
  Výboj, který vznikne při detekci částice v prostoru mezi elektrodami, je nutno co nejdříve přerušit, 
protože po dobu výboje nelze registrovat další částice (delší přetrvávání výboje by navíc mohlo poškodit 
plynovou náplň detektoru i samotné elektrody!). Na přerušení výboje se podílejí dvě okolnosti. Tou první 
je úbytek napětí na poměrně vysokém pracovním odporu R (řádově MΩ), čímž se napětí na 
elektrodách sníží a produkce sekundárních elektronů se omezí. V ionizované plynové náplni však dochází 
k rekombinaci iontů a deexcitaci vzbuzených atomů, při čemž dochází k emisi fotonů 
ultrafialového záření. Fotony UV záření jsou schopny ionizovat a vyrážet fotoefektem z katody 
další elektrony, což má tendenci prodlužovat výboj. Proto se do plynové náplně přidává zhášecí 
látka (bývají to páry metylalkoholu, bromu a pod.), jejíž molekuly absorbují ultrafialové fotony a 
přispívají tak k rychlému přerušení výboje.

Mrtvá doba 
Po dobu trvání lavinovitého výboje v trubici je G.-M. detektor necitlivý k dalším dopadajícím 
kvantům. Doba od registrace jednoho impulsu, po kterou detektor není schopen registrovat další 
impulsy, se nazývá mrtvá doba detektoru, značí se τ nebo D.T. (Dead Time) a měří se v mikrosekundách. 
U G.-M. detektorů je mrtvá doba řádově 10-4 sekundy, tj. τ ≅100 µs, což je mrtvá doba poměrně dlouhá!

Časový interval od detekce jednoho kvanta, po kterou detektor 
není schopen detekovat další kvanta, se nazývá 

mrtvá doba detektoru.

Mrtvá doba obecně (platí i pro jiné typy detektorů - scintilační, polovodičové) 
Mrtvá doba způsobuje, že nejsou detekována všechna interagující kvanta záření, ale dochází k určité ztrátě 
detekovaných impulsů, přičemž tato ztráta v důsledku mrtvé doby roste s četností (tokem) kvant měřeného záření. 
Podle charakteru této závislosti se mrtvá doba se někdy rozděluje na dva druhy: non-paralyzabilní a 
paralyzabilní (kumulativní).  
  Shora uvedená mrtvá doba je non-paralyzabilní, charakterizovaná tím, že během této mrtvé doby detektor 
neregistruje přilétající částice, přičemž tyto částice nemají na jeho činnost žádný vliv a po uplynutí mrtvé doby je 
detektor okamžitě připraven k detekci dalšího impulsu. Závisloslost mezi registrovanou n a skutečnou 
(teoretickou) četností impulsů N je dána vztahem n = N/(1 + N.τ). S lineárním růstem intenzity záření N registrovaná 
četnost impulsů n roste nejdříve prakticky též lineárně (s koeficientem daným účinností detekce), pak se růst 
začíná zpomalovat a při vysokých četnostech N>>1/τ již dále téměř neroste a dosahuje stavu nasycení n =1/τ 
(obr.2.3.4 vlevo).
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Obr.2.3.4. Vliv mrtvé doby detektoru na odezvovou funkci detektoru. Vlevo: Non-paralyzabilní ; Vpravo: Paralyzabilní.

  Paralyzabilní mrtvá doba je taková, že během ní detektor nejen že neregistruje další částice, ale každá taková částice 
jež během mrtvé doby vletí do detektoru, znovu prodlouží o tutéž dobu jeho necitlivost - "paralyzuje" činnost 
detektoru, mrtvá doba se "kumuluje". Závislost mezi měřenou a skutečnou četností impulsů je zde n = N.e-N.τ. Při 
zvyšování vstupní četnosti částic odezva opět nejprve stoupá lineárně, pak se zpomaluje a dosáhne vrcholu, načež 
při dalším zvyšování vstupní četnosti začne odezva detektoru naopak klesat (obr.2.3.4 vpravo) - detektor 
je "paralyzován" (zahlcen).

Zdroje mrtvé doby 
K efektu mrtvé doby obecně přispívají všechny části detekčního systému: vlastní detektor - GM trubice, 
scintilátor, fotonásobič, polovodičový detektor; předzesilovač či zesilovač; amplitudový analyzátor; čitač 
impulsů; analogově-digitální konvertor. U scintilačních detektorů je jednou z příčin ztráty impulsů "mrtvou dobou" tzv. 
pile-up efekt (diskutovaný níže v §2.4 "Scintilační detektory", pasáž "Scintilační spektrum"). 
  U GM detektoru je poměrně dlouhá mrtvá doba dána principem detekce a nelze ji příliš zkrátit. U scintilačních 
a polovodičových detektorů však technický vývoj v oblasti elektroniky a materiálů vedl k podstatnému zkrácení 
mrtvé doby. Zatímco v minulosti (60.léta) činila mrtvá doba scintilačních detekčních jednotek cca 5-10µs, v 80. a 90. 
letech se tato hodnota díky použití rychlých elektronických součástek zkrátila na cca 1µs. Nejpomalejším 
článkem detekčního řetězce sa tak postupně stává samotný scintilátor. Z tohoto důvodu jsou v některých 
přístrojích scintilační krystaly na bázi NaI(Tl) či BGO nahrazovány rychlejšími scintilátory na bázi kysličníků 
křemíku, dopovaných vzácnými zeminami, především LSO (viz níže"Scintilátory a jejich vlastnosti"). Postupně se 
limitujícím faktorem mrtvé doby stává fotonásobič. 
................. vnucená mrtvá doba ...-doplnit............

Měření mrtvé doby 
Změřit mrtvou dobu detektoru můžeme v zásadě třemi způsoby (máme-li detektor stíněný, pozadí můžeme zanedbat):

�●     1. Dvouzdrojová metoda - poměrně jednoduchá, ale málo přesná metoda 
K měření potřebujeme dva přibližně stejné radionuklidové zářiče A a B o vhodné aktivitě (takové, aby na 
testovaném detektoru dávaly cca 104imp./sec. pro GM-detektor a cca 105imp./sec. pro scintilační nebo 
polovodičový detektor). Změříme postupně četnost impulsů nA zdroje A, pak četnost impulsů nB zdroje B a 

nakonec přiložíme oba zdroje A+B a změříme četnost nA+B, vše v [imp./s]. Teoretická četnost se zdroji A+B by měla 

být rovna součtu četností se zdroji A a B: NA+B= NA+ NB, avšak u měřených četností bude vlivem mrtvé doby menší: nA+B< 

nA+ nB. Pro jednotlivá měření budou vztahy mezi teoretickou N a měřenou n četností: nA = NA/(1+NA.τ), nB = NB/(1+NB.τ), 

nA+B = (NA+NB)/[1+(NA+NB].τ). Kombinace těchto vztahů vede na poměrně komplikovanou kvadratickou rovnici, 

jejímž přibližným řešením je následující vzorec pro stanovení mrtvé doby dvouzdrojovou metodou: 
       τ = (nA+nB-nA+B)/(2.nA.nB) + nA+B.(nA+nB-nA+B)/(4.nA.nB) . 106 [µs].

�●     2. Metoda kontinuální změny vstupní četnosti impulsů - to je nejpřesnější metoda 
Cílenou kontinuální změnu vstupní četnosti impulsů můžeme provádět prakticky dvěma způsoby: 
♦ Postupným přidáváním přesně definovaných dávek aktivity: 
Do vhodné nádobky přiložené k detektoru postupně pipetou přidáváme přesně stejné dávky aktivity (např. po 1000imp./
s) od nuly do dostatečně vysoké hodnoty (cca 105imp/s) a měříme odezvu detektoru. Obdržíme tím křivku 
závislosti měřené četnosti n na teoretické četnosti N. 
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♦ Použitím rozpadu vhodného krátkodobého radionuklidu:  
K detektoru přiložíme vzorek radionuklidu (např. 99mTc s T1/2=6hodin) a v pravidelných časových intervalech (např. 
po 10min.) měříme odezvu detektoru. Vydělením exponenciální funkcí e-t.(ln2/T1/2) obdržíme opět křivku závislosti 
měřené četnosti n na teoretické četnosti N. 
   Za předpokladu non-paralyzabilního chování takto získanou množinou změřených bodů [N,n(N)] pak metodou 
nejmenších čtverců proložíme funkci n = N/(1+N.τ) s volným fitovaným parametrem τ, čímž nám vyjde hodnota mrtvé 
doby; pro získání údaje v [µs] použijeme násobení faktorem 106. Při tomto proložení můžeme použít transformace 
x→N, y→ N/n - 1 a vzniklými body [x,y] prokládáme přímku y = τ . x .

�●     3. Metoda saturační četnosti - velmi jednoduchá, ale nejméně přesná metoda 
Postupným zvyšováním aktivity zdroje záření, či jeho přibližováním k detektoru, zjistíme maximální četnost nmax [imp./

s], kterou je detektor schopen naměřit - další zvyšování intenzity záření již nevede ke zvýšení četnosti impulsů 
odezvy detektoru. Za předpokladu non-paralyzabilního chování pak můžeme mrtvou dobu stanovit z 
jednoduchého vztahu τ = (1/nmax) .106 [µs]. 

Poznámka: 
U všech těchto měření mrtvé doby je riziko velkých systematických chyb pramenících z jiných fyzikálně-
elektronických vlivů, které mohou simulovat mrtvou dobu! Před vlastním měřením mrtvé doby a interpretací výsledků 
lze doporučit prozkoumání následujících dvou okolností: 
a) Závislost polohy fotopíku na četnosti impulsů - stanovit polohu fotopíku pro použité rozmezí vstupních četností cca 
102-106imp./s. 
b) Časovou stabilitu polohy fotopíku při vysokých četnostech. U některých scintilačních detektorů se projevuje 
jakýsi "únavový efekt" fotonásobiče: při vysokých tocích elektronů fotonásobičem dochází k postupnému snižování 
jeho zesílení (většinou reverzibilnímu), což se projevuje postupným poklesem polohy fotopíku. Doporučujeme 
zatížit detektor tokem impulsů cca 106imp./s. a po dobu cca 60min. sledovat polohu fotopíku. 
  Částečné uniknutí polohy fotopíku z okénka analyzátoru vede ke snížení detekované četnosti impulsů, což simuluje 
vliv mrtvé doby.

Korekce na mrtvou dobu 
Měříme-li natolik vysoké četnosti kvant záření, že se nezanedbatelně uplatňuje mrtvá doba detektoru, je třeba na 
tuto mrtvou dobu provést korekci, abychom dostali objektivní a přesné výsledky. K provedení této korekce je 
samozřejmě potřeba znát konkrétní hodnotu mrtvé doby pro daný detektor, tj. musí být provedeno měření 
podle předchozího odstavce. Jedná-li se o non-paralyzabilní detektor, provedeme korekci na mrtvou dobu, tj. 
stanovení skutečné četnosti N na základě změřené četnosti n impulsů, podle jednoduchého vztahu N = n / (1 - n.τ). 
Obecně lze korekci na mrtvou dobu provést aplikací inverzního vztahu mezi teoretickou a skutečně 
registrovanou četností impulsů; můžeme k tomu použít i naměřenou závislost mezi teoretickou a registrovanou 
četností, získanou shora zmíněnou metodou kontinuální změny četnosti impulsů.

Použití G.-M. detektorů 
G.-M. detektory sehrály významnou úlohu v rozvoji jaderné a radiační fyziky - byl to první typ 
detektorů, který uměl registrovat jednotlivá kvanta ionizujícího záření, a nejen pouhou intenzitu či 
tok záření jak je tomu u obyčejných ionizačních komor. I v současné době jsou G.-M. detektory 
používány pro svou jednoduchost, avšak většinou pouze jen pro méně náročná měření. Např. v 
radiační ochraně jsou to měřiče kontaminace, hlásiče radiace, monitorovací systémy a pod. 
Pro přesnější a náročnější měření byly vytlačeny především scintilačními a polovodičovými detektory, 
které jsou sice mnohonásobně dražší, avšak mají po všech stránkách podstatně lepší parametry.

Proporcionální detektory 
Proporcionální detektory využívají rovněž sekundární ionizace, avšak vlivem nižšího napětí 
zde nedochází k lavinovitému mikrovýboji, ale pracují v oblasti IIIA na voltampérové charakteristice 
podle obr.2.3.2 - v oblasti proporcionality. Koeficient zesílení je cca 104-105, mrtvá doba bývá řádově 10-

6s. Zapojení a konstrukční provedení je podobné jako u G-M detektorů. 
Výstupní napěťové impulsy jsou úměrné energii detekovaného záření (přesněji řečeno energii, která byla 
při interakci kvanta záření s plynovou náplní pohlcena), takže tyto detektory mohou být v principu použity 
pro spektrometrii, i když jejich rozlišení se nevyrovná scintilačním a už vůbec ne 
polovodičovým detektorům.  
...............
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Jiskrové detektory 
Pro některé aplikace se ojediněle využívají i detektory pracující v poslední (nejvyšší) oblasti voltampérové 
charakteristiky ionizační komory podle obr.2.3.2 - v oblasti jiskrového výboje. Přivedeme-li na elektrody ionizační 
komory napětí jen nepatrně nižší než je průrazné napětí vedoucí k samovolnému výboji a přeskoku jiskry, nebude se 
v klidovém stavu nic dít. Vlétne-li však do prostoru mezi elektrodami kvantum ionizujícího záření, bude okamžitě 
iniciovat přeskok jiskry, což se projeví jednak průchodem silného elektrického impulsu obvodem, jednak 
příslušným světelným a zvukovým projevem jiskrového výboje. 
  Jiskrové detektory v uspořádání s mnoha elektrodami rozloženými na větší ploše tvoří tzv. jiskrové komory pro 
registraci stop nabitých částic (tj. pro podobný účel jako např. bublinkové komory - srov. §2.2). Jiskrová komora je 
tvořena velkým počtem elektrod ve tvaru destiček nebo drátů, na něž se přivádí napětí cca 10kV *). Nabitá částice, 
která prolétá jiskrovou komorou, způsobuje svou ionizací postupně v jednotlivých oddílech komory mezi 
elektrodami jiskrové výboje, které sledují stopu částice v komoře. Tyto výboje jsou jednak viditelné a dají se 
zachytit fotograficky (např. stereoskopicky dvěma fotopřístroji); jsou však také slyšitelné a dají se např. přes 
piezoelektrické snímače registrovat elektroakusticky. Po skončení registrace se aplikuje elektrické pole pro 
odstranění vzniklých elektronů a iontů a měřící cyklus se může opakovat. Jiskrové komory jsou schopny pracovat ve 
velmi rychlých cyklech, přičemž vysoké napětí se na elektrody dá přivádět na příslušně krátký okamžik přes 
hradlovací obvody spouštěné synchronizačními detektory monitorujícími primární svazek částic před vstupem do 
jiskrové komory (tzv. trigrování). 
*) Vysoké napětí se přivádí buď mezi sousední elektrody (s opačnou polaritou sudých a lichých elektrod), nebo mezi 
elektrody, tvořícími např. katodu a základovou deskou tvořící opačnou polaritu, např. anodu.

Driftové ionizační komory 
Při průletu ionizující částice komorou naplněnou plynem se uvolněné elektrony a ionty nedostávají na sběrnou anodu 
a katodu okamžitě, ale "prodírají" se plynem - driftují určitou rychlostí (závislou na elektrickém napětí, vzdálenosti 
od anody a hustotě plynu) k anodě či katodě. Doba driftu elektronů k anodě nese informaci o poloze místa, kterým 
v trubici částice prošla a v němž způsobila ionizaci. Driftové komory mají několik elektrod tvaru drátků nebo pásků a 
podle místa - elektrody - kam elektrony doputují a času driftování lze určit průběh dráhy ionizující částice v 
prostoru. Nejdokonalejší detektory tohoto druhu jsou mnohodrátové driftové komory, složené z většího počtu drátků 
- elektrod, natažených v plynové náplni v několika vrstvách (v každé vrstvě jsou drátky natažené v jiném směru - 
tvoří prostorovou mřížku). Při průchodu nabité částice dojde k ionizaci podél její dráhy. Oblaka elektronů v každém 
místě driftují k nejbližším elektrodám, na nichž tím vzniká elektrický signál. Průsečíky elektrod z různých vrstev, které 
takto obdržely signál, udávají místa průletu detekované částice. Ionizační oblak elektronů může dorazit i k několika 
blízkým elektrodám; vyhodnocovací elektronika pak stanovuje souřadnice pomocí vážených průměrů signálů z 
různých elektrod. ........................ 
.............................

2.4. Scintilační detektory 
Scintilační detektory ionizujícího záření jsou založeny na vlastnosti některých látek reagovat 
světelnými záblesky (scintilacemi) na pohlcení kvant ionizujícího záření; tyto světelné záblesky se 
pak elektronicky registrují pomocí fotonásobičů. Látky vykazující tuto vlastnost se nazývají 
scintilátory. Nejstarším používaným scintilátorem je sirník zinečnatý aktivovaný stříbrem ZnS(Ag), 
ze kterého byla stínítka skiaskopických rentgenových přístrojů. Pro účely detekce záření γ se však 
nejčastěji používá jodid sodný aktivovaný thaliem - NaJ(Tl), ve formě monokrystalu. Další 
scintilační materiály (včetně scintilátorů kapalných) budou zmíněny níže, kde bude též 
rozebrán mechanismus vzniku scintilací. Na obr.2.4.1 je schématicky znázorněn princip 
činnosti scintilačního detektoru/spektrometru.

http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm (21 of 54) [15.10.2008 12:15:06]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Detekce a aplikace ionizujícího záření

 
Obr.2.4.1. Principiální schéma scintilačního detektoru (horní větev schématu) a spektrometru (dolní větev schématu).  

V pravé části na obrazovce je typický tvar scintilačního spektra záření gama - ve srovnání se skutečným čárovým 
spektem nahoře.

  Kvantum měřeného neviditelného záření, např. záření γ, vniká do scintilačního krystalu, kde se 
absorbuje a část jeho energie se přemění na záblesk (scintilaci) viditelného světla. Ke scintilačnímu 
krystalu je opticky přiložen fotonásobič - speciální elektronka která s vysokou citlivostí převádí světlo 
na elektrický signál. Na vstupním okénku fotonásobiče je zevnitř nanesena tenká kovová vrstvička 
- fotokatoda (tloušťky cca 10-7cm, materiálem bývá cesium a antimon s nízkou výstupní prací 
elektronů), uvnitř celé trubice je samozřejmě vysoké vakuum. Dále fotonásobič obsahuje soustavu 
elektrod - tzv. dynod (jejich počet bývá cca 10-12). Na jednotlivé dynody je přiváděno kladné napětí - 
na každou dynodu postupně vyší a vyší. Fotony světelného záblesku ze scintilátoru dopadají 
na fotokatodu, z níž fotoefelektrickým jevem vyrážejí elektrony e-. Každý takový elektron se v 
elektrickém poli začne pohybovat k první (nejbližší) dynodě, na niž je přivedeno kladné napětí 
řekněme cca 100V. Na tuto dynodu dopadne s kinetickou energií cca 100eV, což způsobí vyražení 
nejméně 2 či více sekundárních elektronů z kovového povrchu dynody. Tyto elektrony se vydají na 
cestu k další dynodě, na níž je vyšší kladné napětí - cca 200V. Energie, na kterou se urychlí (danou 
rozdílem napětí, tedy opět cca 100eV), opět vyrazí pro každý elektron 2 či více sekundárních elektronů 
- máme tedy již nejméně 4 elektrony, které se pohybují k další dynodě, kde vyrazí opět dvojnásobný 
počet elektronů atd. Díky tomuto opakovanému násobení se původně malý počet elektronů 
uvolněných z fotokatody velice zmnoží a na poslední dynodu (již vlastně anodu) dopadne cca 105-
108 elektronů, což je již dostatečný počet k vyvolání dobře měřitelného elektrického impulsu o 
amplitudě A na pracovním odporu R (má hodnotu řádově magaohmy) v elektrickém obvodu. Tento 
impuls se přes oddělovací kondenzátor C vede na zesilovač a další elektronické obvody ke zpracování.

Konstrukční provedení scintilačních krystalů a fotonásobičů 
Scintilátory 
mohou být anorganické krystaly, organické plastické materiály, kapalné roztoky organických látek, popř. i vzácné 
plyny. Zde v základním textu budeme uvažovat anorganické scintilátory, plastické a kapalné scintilátory budou 
rozebírány níže (§2.6 "Detekce a spektrometrie záření α a β. Kapalné scintilátory"); vlastnosti scintilátorů v 
pasáži "Scintilátory a jejich vlastnosti". Nejčastěji se používají krystaly jodidu sodného aktivovaného thaliem - NaI
(Tl). Scintilátor NaI(Tl) je umístěn ve světlotěsném hliníkovém pouzdře, které chrání krystal před pronikáním 
vlhkosti vzduchu a před pronikáním vnějšího světla do fotonásobiče. Vnitřní strany pouzdra jsou opatřeny bílou 
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reflexní vrstvou, která odráží světelné fotony na fotokatodu fotonásobiče. Pro obecnou detekci a spektrometrii záření γ 
se používají planární scintilační krystaly válcového tvaru o průměru kolem 2-7cm a výšky cca 2-8cm. Pro detekci měkkého 
γ a X záření pak tenké krystaly tloušťky 1-5mm s tenkým aluminiovým nebo beryliovým vstupním okénkem. 
Vedle planárních scintilátorů válcového tvaru pro obecné použití se vyrábějí i studnové nebo příčně vrtané 
scintilační krystaly pro měření vzorků ve zkumavkách (viz níže §2.7 "Měření radioaktivity vzorků"). Pro měření 
větších objemů vzorků se používají velkoobjemové studnové scintilační detektory o průměru cca 18cm a výšce asi 12cm 
s objemem měřícího studnového prostoru cca 250ml. 
  Při prostém přiložení scintilačního krystalu k fotonásobiči by docházelo ke ztrátám scintilačních fotonů totální reflexí 
ve vzduchové vrstvě mezi oběma skly, krystalu a fotonásobiče. Prostor mezi výstupním okénkem scintilátoru a 
fotokatodou je proto vyplněn světlovodným materiálem, nejčastěji se nanáší silikonová vazelina (s indexem lomu 
přibližně stejným jako u skla), zajišťujícím dobrý optický kontakt fotokatody s krystalem. Pokud jsou fotonásobič 
a scintilátor dále od sebe, jsou spojeny světlovodičem, ve speciálních případech se používají i světlovodná optická vlákna. 
Fotonásobič 
je speciální vakuová elektronka, v níž jsou elektrony generovány fotoemisí z fotokatody. Fotonásobič je tvořen 
skleněnou baňkou opatřenou na jednom konci vstupním okénkem, uvnitř obsahuje řadu elektrod spojených s vývody 
na patici na druhém konci fotonásobiče. Fotokatoda je tvořena velmi tenkou vrstvičkou (tloušťky cca 10-7cm) 
napařenou na vnitřní straně vstupního okénka, pracuje v transmisním režimu (na rozdíl od fotokatody fotonky, 
která pracuje v emisním režimu). Materiálem fotokatody jsou látky s nízkou výstupní prací elektronů pro 
fotoefekt, nejčastěji jsou to antimonidy alkalických prvků, např. cesia a antimonu Sb-Cs (SbCs3) , nebo 

multialkalický materiál, dále Ag-O-Cs. Byly vivinuty fotokatody z polovodičových materiálů typu p s vhodnou 
pásovou strukturou, jejichž povrch vykazuje negativní elektronovou afinitu, takže elektrony excitované světlem 
do vodivostního pásu velmi snadno pronikají ven do vakua. Důležitým parametrem je tzv. kvantová účinnost 
fotokatody udávající procentuálně poměr počtu emitovaných elektronů k počtu dopadajících fotonů světla. Tato 
účinnost závisí jednak na materiálu fotokatody, dále též výrazně na vlnové délce světla (energii fotonů) - 
spektrální citlivost fotokatody. Pro optimální detekci je žádoucí, aby se luminiscenční spektrum scintilátoru 
dostatečně překrývalo s maximem spektrální citlivosti fotokatody. V případě, že část spektra zasahuje do ultrafialové 
oblasti (tak je tomu např. u Čerenkovova záření, viz níže), je žádoucí vstupní okénko fotonásobiče zhotovit z 
křemenného skla. 
  Slabý tok elektronů z fotokatody je dále zesilovám sekundární emisí elektronů na dynodách. Fotonásobič je na 
obr.2.4.1 vlevo nakreslen jen schématicky a zjednodušeně. Dynody mají ve skutečnosti zakřivený tvar, na jejich povrchu 
je nanesena tenká vrstvička kovu s nízkou výstupní prací elektronu (nejčastěji Cs a Sb) a tím vysokým 
součinitelem sekundární emise, podobně jako je materiál fotokatody. U novějších typů fotonásobičů mají 
dynody lamelové provedení nad sebou nebo vedle sebe, mezerami mezi lamelami procházejí vyražené elektrony na 
další dynodu.Vedle lineárního uspořádání dynod se používá i kompaktní kruhové uspořádání dynod (do 
válcové plochy). Mezi fotokatodou a první dynodou je někdy umístěna mřížka (diafragma), jejíž kladné napětí 
urychluje emitované elektrony a směruje je na dynodu. Pro napájení dynod fotonásobiče se používá buď 
vysokonapěťový zdroj (o napětí cca 1000V) a odporový dělič, nebo diodový kaskádní násobič. 
  Jedním z nepříznivých jevů u fotonásobičů je tzv. temný proud: je to elektrický proud protékající fotonásobičem, i 
když fotokatoda není ozářena. Temný proud je způsoben termoemisí elektronů z fotokatody, příp. se na něm 
podílí termoemise z prvních dynod; násobícím efektem na ostatních dynodách je pak zesílen. Statistické fluktuace 
temného proudu vyvolávají detekované šumové impulsy. Temný proud fotonásobiče je teplotně závislý, 
chlazením fotokatody nebo celého fotonásobiče jej podstatně snížíme. Dalším problémem, ovlivňujícím 
energetickou rozlišovací schopnost celého detekčního systému, je nehomogenita sběru fotoelektronů; zvláště 
z okrajových částí fotokatody je snížená účinnost sběru fotoelektronů na první dynodu násobícího systému. Ke 
zhoršování energetického rozlišení přispívají i statistické fluktuace kvantové účinnosti a temného proudu, které 
se superponují s užitečným signálem a rozmazávají amplitudu výstupních impulsů. 
Scintilační sonda 
Scintilační krystal a fotonásobič s paticí a odporovým děličem pro napájení dynod, popř. s předzesilovačem, jsou 
umístěny ve světlotěsném pouzdře*); tento celek tvoří tzv. scintilační sondu či scintilační detekční jednotku, 
zkráceně nazývanou scintilační detektor. U detektorů pro obecné použití je toto pouzdro zpravidla snadno 
rozebíratelné, aby krystal a fotonásobič bylo možno vyměnit a sestavit tak scintilační sondu požadovaných vlastností 
pro jednotlivé aplikace. Jednoúčelové scintilační sondy bývají pevně sestaveny do tzv. scintibloku. Jedním z 
úkolů kovového pouzdra scintilační sondy je i magnetické stínění fotonásobiče (příp. vnější magnetické pole by 
mohlo ovlivňovat pohyb elektronů ve fotonásobiči a měnit tak jeho zesílení). 
*) Upozornění: Světlotěsnost scintilačního detektoru je zcela zásadní podmínkou jeho funkce. Scintilační sonda nesmí být na 
světle rozebrána při připojeném vysokém napětí na fotonásobiči, neboť vysoký světelný tok by vyvolal tak silný proud elektronů 
na dynodách, že by mohlo dojít k jejich nevratnému poškození a zničení fotonásobiče! 
  Zcela speciálním složitým scintilačním detektorem je scintilační kamera obsahující tenký velkoplošný scintilační 
krystal opatřený mnoha fotonásobiči - viz kap.4 "Scintigrafie". Pro různé detekční a spektrometrické účely se 
konstruují často velmi složité systémy mnoha scintilačních detektorů v nejrůznějších geometrických uspořádáních, 
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příp. v kombinaci s dalšími druhy detektorů záření nebo stop částic. U velkých urychlovačů jsou budovány 
rozsáhlé detekční systémy obsahující, mimo mnoha jiných detektorů, i několik tisíc jednotlivých scintilačních 
detektorů, zapojených v koincidenčním či antikoincidenčním režimu do složitých elektronických 
vyhodnocovacích aparatur. .........doplnit........

Zpracování výstupních impulsů ze scintilačního detektoru  
Při detekci záření se na výstupu fotonásobiče objevuje velké množství elektrických impulsů 
různých velikostí, které je nutno dále zprácovávat a vyhodnocovat. K tomu slouží příslušné 
elektronické obvody, které impulsy zesilují, třídí je podle velikosti, počítají, registrují, zobrazují. 
Zpracování těchto impulsů lze provádět dvěma základními způsoby, podle účelu scintilačního 
měření (horní a dolní větev ve schématu na obr.2.4.1):

�●     Měření počtu impulsů vyvolaných detekcí záření gama určité energie. 
V tomto jednodušším případě impulsy ze zesilovače vedeme na amplitudový analyzátor, což 
je elektronický obvod propouštějící impulsy, jejichž amplituda leží v nastavitelném rozmezí mezi dolní 
a horní diskriminační hladinou (impulsy ležící mimo toto rozmezí nejsou propuštěny *). Nastavení dolní 
a horní hladiny se děje (pomocí potenciometrů nebo digitálně) buď nezávisle, nebo častěji se 
nastavuje základní úroveň a kolem ní "okénko". Okénko analyzátoru se nastavuje většinou tak, 
aby zahrnovalo fotopík záření gama měřeného radionuklidu. Normované impulsy z analyzátoru se 
již vedou do čitače - naměřený počet impulsů (za zvolený časový interval) je pak úměrný počtu 
impulsů záření gama vybrané energie, a tedy i aktivitě měřeného vzorku. 
*) Z elektronického hlediska je amplitudový analyzátor složen ze dvou diskriminátorů zapojených v 
antikoincidenci. Diskriminátor je obvod, který propouští jen ty impulsy, které jsou vyšší než nastavená 
hladina (amplituda). První diskriminátor je nastaven na požadovanou dolní diskriminační hladinu, druhý je nastaven 
na horní hladinu. Impuls, který je nižší než dolní hladina neprojde žádným z diskriminátorů. Impuls vyšší než dolní 
hladina ale nižší než horní hladina projde prvním diskriminátorem, ale ne horním diskriminátorem - antikoincidenční 
obvod ho propustí. Impuls vyšší než horní hladina projde sice oběma diskriminátory, avšak antikoincidenční obvod 
jej nepropustí. Amplitudovým analyzátorem projdou tedy jen impulsy jejichž amplituda leží v okénku mezi 
oběma hladinami.

�●     Spektrometrická analýza energií záření gama. 
Impulsy ze zesilovače vedeme na analogově-digitální převodník (ADC), kde se analogová 
velikost amplitudy impulsu převádí na digitální bitovou kombinaci, která se vede do 
paměti "mnohokanálového analyzátoru" - do vymezené části paměti počítače. Střádací 
(akviziční) procedura každé amplitudě impulsu, a tedy energii fotonu gama, přidělí odpovídající adresu 
v paměti, jejíž obsah se při detekci takového impulsu zvyšuje o 1. V paměti počítače či analyzátoru 
tak postupně vzniká digitální energetické spektrum, kde adresa každé paměťové buňky je 
úměrná energii záření gama a její nastřádaný obsah představuje detekovaný počet fotonů této energie. 
Při zobrazení na obrazovce počítače pak dostaneme typickou křivku (obr.2.4.1 vpravo) - 
scintilační spektrum (viz níže). 
Pozn.: Změřit scintilační spektrum lze v principu i pomocí obyčejného ("jednokanálového") amplitudového analyzátoru: 
s dostatečně úzkým okénkem postupně "projíždíme" (zvyšujeme postupně hodnotu základní diskriminační hladiny) 
celý amplitudový rozsah, pro každou hodnotu amplitudy (∼energie) měříme počet registrovaných impulsů za 
pevný předvolený čas a vynášíme do grafu - spektra. Tímto pracným manuálním způsobem se měřila spektra před 
érou mnohokanálových analyzátorů.

Přednosti scintilačního detektoru 
Porovnáme-li situaci s G.-M. detektorem, vidíme, že jsme dosáhli podobného výsledku - byla 
opět uskutečněna detekce kvanta neviditelného ionizujícího záření převedením na elektrický impuls 
na výstupu fotonásobiče. Může vzniknout otázka: Proč tak složitě? Odpověď zní: Scintilační detektory 
mají ve srovnání s G.-M. detektory tři zásadní přednosti (uvedeme je zde pro nejčastější případ 
detekce záření gama) :

1.  Vysoká detekční účinnost (citlivost) 
V masívním scintilačním krystalu o poměrně vysoké hustotě a protonovém čísle se účinně absorbuje 
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(a tedy detekuje) podstatně větší část záření gama než ve zředěném plynu G.-M. trubice (kde většina 
kvant γ prolétá bez interakce). Scintilační detektory tedy mají vysokou detekční účinnost (citlivost), která 
se často blíží 100%.

2.  Krátká mrtvá doba 
Doba trvání scintilace v krystalu je neobyčejně krátká - jen asi 10-9sec. Doba, po kterou procházejí 
elektrony a násobí se ve fotonásobiči, je rovněž velmi krátká - cca 10-8sec. Doba formování a 
zpracování elektrického impulsu (časová konstanta) v zesilovači a analyzátoru je u současné 
elektroniky cca 10-6sekundy; právě tato (nejpomalejší) doba je v celém spektrometrickém řetězci určující 
*). Mrtvá doba scintilačního detektoru je tedy asi 1µs, což je téměř 100-krát kratší, než u G.-M. detektorů. 
*) Technický pokrok v elektronice (použití rychlých elektronických součástek schopných pracovat v gigahertzové 
frekvenční oblasti) však mrtvou dobu elektroniky zkrátil více než 10-krát. Nejpomalejším článkem detekčního řetězce 
sa tak postupně stává samotný scintilátor - doba trvání scintilace, scintilační dosvit. Z tohoto důvodu jsou v 
některých přístrojích (jako jsou kamery PET nebo rychlé multidetektorové CT) scintilační krystaly na bázi NaI(Tl) či 
BGO nahrazovány rychlejšími scintilátory na bázi kysličníků křemíku, dopovaných vzácnými zeminami, především 
LSO (viz níže"Scintilátory a jejich vlastnosti"). Postupně se limitujícím faktorem mrtvé doby stává fotonásobič (u 
přístrojů CT, kde je požadována pouze rychlá detekce a nikoli spektrometrie, jsou místo fotonásobičů používány 
miniaturní fotodiody, které jsou rychlejší a též podstatně levnější).

3.  Spektrometrické vlastnosti 
Intenzita světelného záblesku ve scintilátoru je přímo úměrná energii kvanta, která se tam pohltila. 
A intenzitě záblesku je přímo úměrný počet fotoelektronů emitovaných z fotokatody 
fotonásobiče. Multiplikační proces elektronů na dynodách je rovněž přesně lineární. Takže amplituda 
A výstupního impulsu z fotonásobiče je přímo úměrná energii Eγ detekovaného záření: A ∼ Eγ 
(přesněji řečeno amplituda je úměrná energii kvanta, která byla ve scintilátoru absorbována). Amplitudovou 
analýzou výstupních impulsů ze scintilačního detektoru můžeme tedy provádět energetickou 
analýzu detekovaného záření - jeho spektrometrii.

  Tyto tři vlastnosti dělají ze scintilačního detektoru téměř ideální přístroj pro detekci a 
spektrometrii ionizujícího záření, především záření gama. Vysoká detekční citlivost umožňuje jeho 
použití pro detekci i velmi slabého záření či nízkých aktivit. Krátká mrtvá doba zase umožňuje 
bezztrátové měření i relativně vyšších intenzit záření či vyšších aktivit.*) Scintilační detektor má 
tedy značně široké rozmezí detekovatelných intenzit ionizujícího záření. 
*) Pro mrtvou dobu scintilačního detektoru platí stejná závislost, jako je uvedena na obr.2.3.4 vlevo v odstavci o G.-
M. detektoru, přičemž hodnota mrtvé doby je τ ≅1µs. Stejné zásady platí i pro měření mrtvé doby a event. korekci 
na mrtvou dobu.

Scintilační spektrum  
Zastavme se podrobněji u bodu 3 - spektrometrie. Představme si zpočátku, že ozařujeme 
scintilační detektor monoenergetickým zářením gama o energii Eγ. Skutečné ("fyzikální") spektrum 
tohoto záření bude mít jednoduchý tvar podle obr.2.4.1 vpravo nahoře - jediný uzoučký pík γ1 ve 

spektru (další dvě linie zatím neuvažujeme). Fotony záření gama budou interagovat se scintilátorem 
buď fotoefektem - pak při jediné interakci jsou fotony pohlceny a odevzdají veškerou svou 
energii ionizujícímu elektronu, nebo Comptonovým rozptylem, kdy odevzdají jen část své energie (a 
pak buď uniknou nebo vyvolají další interakci). Výška impulsu na výstupu fotonásobiče bude vždy 
úměrná energii, kterou foton gama skutečně ztratil v krystalu. 
  Vyneseme-li do grafu na vodorovnou osu velikost amplitudy A výstupních impulsů z fotonásobiče a 
na svislou osu vždy počet impulsů n s touto amplitudou A, dostaneme křivku charakteristického tvaru 
na obr.2.4.1 vpravo dole - scintilační spektrum záření gama. Vodorovnou osu amplitudy lze 
ocejchovat tak, aby jednotlivé dílky odpovídaly přímo energii detekovaného záření v keV (viz 
níže). Podrobněji je struktura scintilačního spektra znázorněna na obr.2.4.2.
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Obr.2.4.2. Scintilační spektrum.  

Vlevo: Struktura scintilačního spektra. Vpravo: Závislost tvaru scintilačního spektra na rozptylujícím látkovém prostředí.

Fotopík 
Na této křivce je vidět výrazný pík - tzv. fotopík či pík totální absobrbce, odpovídající fotonům γ, 
které byly v krystalu úplně pohlceny (především fotoefektem, příp. vícenásobným rozptylem či kombinací 
několika interakcí) a odevzdaly veškerou svou energii.  
  Vzniká otázka, proč je fotopík poměrně široký, když skutečné spektrum monoenergetického záření gama je velice úzké 
- diskrétní? Jsou dvě hlavní příčiny tohoto "rozmazání" fotopíku: 
1. Nedokonalá (nehomogenní) účinnost sběru scintilačních fotonů na fotokatodu fotonásobiče. Dojde-li ke scintilaci 
v periferních částech krystalu vzdálených od fotokatody, dopadne na fotokatodu poněkud menší množství fotonů, 
než když ke scintilaci dojde uprostřed a poblíž fotokatody. 
2. Nehomogenní fotoelektrická citlivost fotokatody - dopad stejného množství fotonů může v různých místech 
fotokatody vést k emisi poněkud jiného počtu fotoelektronů. Projevuje se též nehomogenita sběru fotoelektronů; zvláště 
z okrajových částí fotokatody je snížená účinnost sběru fotoelektronů na první dynodu. 
3. Statistické fluktuace kvantové účinnosti a temného proudu, které se superponují s užitečným signálem a 
rozmazávají amplitudu výstupních impulsů. 
  Tyto efekty způsobují "rozmazání" fotopíku a zhoršení energetické rozlišovací schopnosti scintilačního detektoru. 

  Energetickým rozlišením detektoru rozumíme nejmenší rozdíl energií detekovaného záření, které 
ve spektru ještě rozlišíme jako dva píky, nebo ekvivalentně tzv. pološířku fotopíku ∆1/2 - jeho šířku 
v poloviční výšce. Rozlišení se vyjadřuje buď absolutně v keV, nebo relativně jako podíl pološířky ∆1/2 
k hodnotě energie Eγ středu fotopíku: ∆1/2/Eγ .100% v procentech. Změřená hodnota 
energetického rozlišení je závislá na energii Eγ; je zvykem ji udávat pro Eγ = 662keV radionuklidu 137Cs. 
Pro scintilační detektory běžných provedení se energetické rozlišení pohybuje kolem 10%; lepší je 
pro malé tenké scintilační krystaly, pro velkoobjemové a studnové detektory se pohybuje již kolem 
15-17%. Na obr.2.4.1 vpravo vidíme, že nedokonalé energetické rozlišení scintilačního 
detektoru způsobuje, že fotopíky dvou spektrálních liní záření γ2 a γ3 s blízkými energiemi se 

částečně slévají v jeden vrchol; pokud by obě energie byly ještě bližší, vznikl by jediný fotopík, z něhož 
by nebylo možno tyto energie odlišit. V takovém případě je nutno použít detektoru polovodičového 
(viz níže, obr.2.5.1). 
Poznámka: Ve starší literatuře se můžeme setkat s pojmy "diferenciální spektrum" a "integální spektrum". Toto 
pochází z doby, kdy amplitudové analyzátory nebyly ještě tak dokonalé, byla buď jen dolní diskriminační úroveň, nebo 
dvě nezávislé úrovně. "Integrální spektrum" vznikalo tak, že se měřila integrální četnost impulsů při postupném 
posunování dolní diskriminační úrovně směrem nahoru; byla to klesající křivka s největším gradientem poklesu v 
místě fotopíku. Derivací "integrálního spektra" vznikalo skutečné spektrum, zvané tehdy "diferenciální". Pojem 
"integrální spektrum" se již dlouhou dobu nepoužívá, každé spektrum je "diferenciální" s určitou šířkou okénka 
analyzátoru. Používá se název spektrum či energetické spektrum, popř. s přívlastkem "scintilační" či "polovodičové". 
Spojité comptonovsky rozptýlené spektrum 
Před tímto fotopíkem se směrem doleva až k počátku grafu táhne spojité spektrum 
odpovídající fotonům, které v krystalu ztratily jen část své energie Comptonovým rozptylem 
(obr.2.4.2). Spojité comptonovsky rozptýlené spektrum má charakteristický tvar plynoucí ze 
zákonitostí Comptonova rozptylu (viz §1.6 "Ionizující záření"). Těsně před fotopíkem končí 
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Comptonovo kontinuum poměrně rychlým poklesem zvaným Comptonovská hrana - 
odpovídá maximálně možné energii předané elektronům při jednom Comptonovu rozptylu daného 
záření gama (při totálním odrazu o 180°). Při vícenásobném Comptonovu rozptylu fotonu γ je 
předaná energie vyšší - část Comptonova rozptylu zasahuje i do oblasti fotopíku, což působí rušivě 
při spektrometrii. Tvar a relativní zastoupení Comptonova spektra vzhledem k fotopíku poněkud závisí 
na geometrických poměrech při detekci. Ve spojitém Comptonově continuu lze někdy pozorovat nízký 
a široký pík zpětného rozptylu odpovídající fotonům, které byly rozptýleny v okolním materiálu a 
pak teprve detekovány...... Jelikož ke Comptonovu rozptylu dochází i ve vlastním vzorku a v materiálu 
v okolí detektoru, může být za přítomnosti většího množství rozptylujícího prostředí podstatně 
zvýšené zastoupení (výška) spojité části spektra, jak je vidět na obr.2.4.2 vpravo dole. 
X-únikové spektrum 
Při absorbci primárního fotonu γ v materiálu scintilátoru fotoefektem vzniká charakteristické X-záření (K-série), které se 
sice většinou absorbuje a přispívá pak k fotopíku, avšak určitá část ho může uniknout z detektoru. Pokud k tomu 
dojde, vzniká pak odezva snížená o energii tohoto fotonu X. V případě scintilátoru NaI(Tl) se jedná o charakteristické 
X-záření jódu, jehož energie činí asi 28keV. Při energiích γ vyšších než asi 200keV, kdy je fotopík široký, padnou 
příslušné impulsy do fotopíku a způsobí pouze určité rozšíření jeho náběžné části. Při nízkých energiích (kolem 60-
80keV, kdy je fotopík užší) se však ve spektru může objevit tzv. únikový pík, ležící asi o 28keV níže než hlavní fotopík. 
Anihilační spektrum 
Při detekci záření γ o energii Eγ vyšší než 1,022MeV dochází při interakci s materiálem detektoru k produkci 

elektron-pozitronových párů, přičemž pozitrony vzápětí anihilují s elektrony za vzniku dvou kvant gama o energii 
511keV. Ve spektru se proto objevuje anihilační fotopík odpovídající této energii 511keV. Pokud jsou oba anihilační 
fotony detekovány úplnou absorbcí, přispívají k primárnímu fotopíku. Dále, některý z anihilačních fotonů 511keV 
může uniknout z detektoru, což sníží odezvu o tuto energii - ve spektru se objevuje únikový pík odpovídající energii 
Eγ-511keV. Pokud uniknou oba anihilační fotony, projeví se to píkem v oblasti energie o 1022keV nižší než primární fotopík. 

Sumační (kioncidenční) píky 
jsou rozebírány v následující pasáži "Spektrometrie záření gama". 
Pile-up efekt 
Vlétnou-li do scintilátoru dvě kvanta záření téměř současně, nejsou příslušné scintilace detekovány odděleně, ale světelná 
a elektrická odezva od obou kvant se sečte (pile-up = kumulace) a dá vznik jedinému výslednému impulsu na 
výstupu fotonásobiče, jehož amplituda odpovídá součtu amplitud z obou scintilací. Jestliže jedna nebo obě 
scintilace odpovídají fotopíku, pak vzniklý sumační impuls bude nad fotopíkem; při měření v okénku 
analyzátoru nastaveném na fotopík tedy impuls padne mimo okénko a odpovídající dvojice kvant nebude 
detekována. Tato situace nastává především při vysokých četnostech kvant záření - pile-up efekt přispívá ke ztrátě 
mrtvou dobou, může simulovat tzv. paralyzabilní složku mrtvé doby. Pokud však dojde k pile-up efektu u dvou 
současných Comptonovsky rozptýlených fotonů, výsledný impuls může svou amplitudou padnout do fotopíku. 
Tato situace se může nepříznivě uplatňovat u scintigrafie při vysokých četnostech impulsů - viz §4.2 "Scintilační 
kamery", část "Nepříznivé vlivy u scintigrafie - Comptonovský rozptyl záření γ". 
Šum 
Úplně na začátku spektra se objevují impulsy o nízkých amplitudách (avšak bohužel vysoké 
četnosti) odpovídající šumu (spontánní termoemise fotokatody, šumy v elektronických obvodech). Šum 
je základním omezujícím faktorem a překážkou při detekci a spektrometrii nízkoenergetického záření. 
Tyto šumové impulsy se v případě nutnosti dají podstatně zredukovat chlazením fotonásobiče 
a předzesilovače např. na teplotu kapalného dusíku.

Spektrometrie záření gama 
Zde stručně rozebereme některé metodické principy spektrometrické analýzy, které jsou společné 
pro všechny typy spektrometrických detektorů, nejen pro scintilační, ale i polovodičové (popsané 
v následujícím odstavci). 
  Základní úlohou spektrometrie záření gama*) je stanovení energie a intenzity jednotlivých 
diskrétních skupin fotonů záření gama emitovaných zkoumaným radionuklidem či směsí 
radionuklidů. Jednotlivé energetické skupiny fotonů gama se ve spektru zobrazují jakožto 
příslušné fotopíky, přičemž energie záření určuje polohu fotopíku na vodorovné ose spektra a 
intenzita určuje plochu (integrál) pod fotopíkem. Pro přesné určení energií a intenzit záření γ je 
třeba provést energetickou a účinnostní kalibraci detektoru.  
*) Záření gama je daleko nejčastějším předmětem spektrometrické analýzy. O spektrometrii záření beta bude 
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krátce pojednáno v následujícím odstavci. Spektrometrie ostatních druhů ionizujícího záření se provádí jen 
ojediněle; příslušné zmínky o metodice takových měření jsou uvedeny v různých částech textu podle potřeby. 
  Energetická kalibrace spektrometrického detektoru spočívá ve stanovení správného měřítka 
na vodorovné ose, vycházející ze skutečnosti, že amplituda výstupních impulsů je úměrná energii 
záření absorbované v detektoru. K energetické kalibraci by v zásadě stačilo změřit polohu fotopíku 
pro jednu známou energii záření γ a tímto kalibračním bodem vést přímku procházející počátkem 
(přímá úměrnost). Přesná linearita celého elektronického řetězce však nemusí být a priori 
zajištěna, kalibrační závislost ani někdy neprochází "nulovým" počátkem (hrají zde úlohu různé úrovně napětí 
v elektronických obvodech). Pro spolehlivou energetickou kalibraci je proto vhodné použít několika 
linií záření γ o různých známých energiích. Nejčastějšími etalonními radionuklidy pro 
energetickou kalibraci spektrometrů záření gama jsou: 241Am (γ 26,3+59,6 keV + X 11,9+13,9+17,8
+20,8 keV), 57Co (γ 122+136 keV), ...., 137Cs (γ 662 keV - vůbec nejdůležitější etalon), ...., 60Co (γ 1173
+1322 keV), ........ 
  Pro energetickou kalibraci bychom měli změřit spektrum nejméně tří radionuklidů v oblasti energií 
Eγ které nás zajímají, stanovit polohy fotopíků Aγ a takto získanými kalibračními body [Eγ, Aγ] 
proložit kalibrační přímku (popř. křivku při větších odchylkách od linearity), průmětem jejichž hodnot 
Eγ získáme energetickou kalibraci vodorovné osy - obr.2.4.3 vlevo.

 
Obr.2.4.3. Energetická kalibrační závislost (vlevo) a účinnostní kalibrační závislost (vpravo) scintilačního spektrometru 

záření gama (byl použit scintilační krystal NaJ(Tl) tloušťky 10mm, Al kryt 1g/cm2).

  Kalibrace detekční účinnosti spektrometrického detektoru je podstatně složitější. Detekční účinnost 
je totiž výrazně závislá na energii záření gama podle křivky znázorněné na obr.2.4.3 vpravo: pro 
malé energie záření gama je detekční účinnost nízká, neboť tyto fotony jsou absorbovány 
vstupním okénkem a obtížně pronikají do citlivého objemu detektoru. Proto nejdříve detekční účinnost 
s energií roste a pro energie cca 60-100 keV dosahuje maxima. Pak zase detekční účinnost s 
rostoucí energií pomalu klesá, neboť při vyšších energiích stále větší část fotonů γ prolétá 
citlivým objemem detektoru aniž dojde k absorbci fotoefektem. Závislost detekční účinnosti na energii 
lze přibližně vyjádřit biexponenciální funkcí: 
η(Eγ) = P.(1- e-R1.Eγ) . e-R2.Eγ , 
kde koeficienty R1 a R2 (> 0), udávající rychlost vzestupu a poklesu, závisejí na velikosti a 
materiálu detektoru a na absorbčních vlastnostech okénka. 
  Pro absolutní kalibraci detekční účinnosti η je třeba změřit spektra několika spektrometrických etalonů 
o přesně známé aktivitě a tím intenzitě Iγ záření gama různých energií Eγ, zintegrováním stanovit 
plochy pod fotopíky Sγ a takto vzniklými kalibračními body [Eγ, Sγ] proložit kalibrační křivku η(Eγ). 
Pokud stačí jen relativní kalibrace detekční účinnosti, lze použít vhodný radionuklid s několika 
liniemi záření γ a na základě známých poměrů jejich intenzit proložit kalibrační křivku. 
  Pokud máme spektrometr již okalibrován, vlastní spekrometrická analýza začíná přípravou vzorku 
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a změřením jeho spektra s dostatečně vysokou "statistikou" - dostatečně velkým počtem n 
registrovaných impulsů, aby statistické fluktuace 1/√n byly dostatečně nízké. Ve spektru pak 
nacházíme jednotlivé fotopíky, stanovujeme jejich energii a pomocí integrálu (plochy) pod 
píkem stanovíme intenzitu příslušné linie záření gama. Pro tento účel je zpravidla třeba 
matematicky odseparovat vlastní křivku fotopíku od spojitého spektra a příp. složený fotopík rozložit 
na jednotlivé komponenty - fotopíky energeticky blízkých linií γ. Fotopíky se většinou 
aproximují Gaussovými křivkami. Tato matematická analýza spekter se nyní provádí pomocí 
speciálního počítačového software, přičemž na základě změřených energií a intenzit linií záření gama 
se tomuto spektru přiřazují odpovídající radionuklidy. 
Sumační (koincidenční) píky 
Při spektrometrii záření gama se můžeme setkat se zajímavým fenoménem vzniku falešných tzv. sumačních píků, 
které neodpovídají žádné ze skutečných energií emitovaného záření γ nebo X. K tomuto jevu dochází na úrovni 
detekce tehdy, když měřený radionuklid emituje dvě či více skupin fotonů záření γ nebo X a to současně (žádná 
z příslušných hladin není metastabilní). Pokud jsou oba takovéto fotony γ1 a γ2 současně detekovány, sečtou se v 

detektoru světelné či elektrické odezvy od obou kvant a dají vznik jedinému výslednému impulsu, jehož 
amplituda odpovídá součtu energií Eγ1+Eγ2. Takto vzniklý sumační pík imituje záření gama o součtové energii, které 

ve skutečnosti neexistuje. 
  Relativní intenzita sumačního píku rozhodujícím způsobem závisí na detekční účinnosti. Při nízké detekční účinnosti 
je současná detekce obou kvant málo pravděpodobná, takže při planárním měření v geometrii 2π a nižší má sumační 
pík nepatrnou intenzitu a většinou jej ani nepozorujeme. Čím vyšší je detekční účinnost, tím výraznější je sumační pík; 
při detekční účinnosti 100% bychom primární píky obou skutečných kvant již nepozorovali, ve spektru by figuroval již 
jen falešný sumační pík! - (to ovšem za předpokladu 100% emise záření, bez vnitřní konverze a pod.). Této závislosti 
lze dokonce využít pro stanovení absolutní detekční účinnosti měření daného záření či aktivity vzorku. Za 
uvedených jednoduchých okolností lze detekční účinnost η stanovit z jednoduchého vztahu η = 4.I2Σγ1+γ2/(Iγ1+Iγ2 + 2.IΣγ1

+γ2)2, kde Iγ1 a Iγ2 jsou intenzity primárních píků a IΣγ1+γ2 je intenzita sumačního píku. 

  Sumační pík se projevuje často u radionuklidů rozpadajících se elektronovým K-záchytem (doprovázeným 
emisí charakteristického X-záření při přeskoku elektronů ze slupky L na slupku K) s následnou emisí γ z excitované 
hladiny dceřinného jádra. Zde dochází ke koincidenční detekci γ a charakteristického X-záření (linie Kα, Kβ) a 
vzniku sumačního píku odpovídajícího energii Eγ+EX. Typickým příkladem je radionuklid 125I, který se K-záchytem 

rozpadá na 125Te, přičemž je vyzařováno γ o energii 35keV a X o energii 27keV. Při dostatečné detekční účinnosti (vzorky 
125I se často měří ve zkumavkách ve studnovém scintilačním detektoru) se pozoruje výrazný sumační pík 
odpovídající energii 62keV. 
  Sumační pík může vznikat i při vysokém toku fotonů záření γ, kdy dva fotony mohou dopadnout do detektoru současně 
a způsobit výslednou scintilaci o součtové intenzitě.

Scintilátory a jejich vlastnosti 
Mechanismus vzniku scintilací 
Anorganické scintilátory 
Fyzika pevných látek popisuje elektrické a optické vlastnosti těchto látek pomocí tzv. pásové teorie, 
podle které jsou elektrony v látce sdruženy do energetických pásů, navzájem oddělených 
neobsazenými pásy "zakázaných" energií. Diskrétní energetické stavy elektronů obíhajících 
kolem jednotlivých atomů v pevných látkách na orbitálních drahách se vlivem interakce s dalšími atomy 
v pevné látce rozšiřují do energetických pásů, přičemž však mezi těmito pásy zůstávají určité mezery - 
tzv. pásy zakázaných energií, které elektrony nemohou nabývat. Nejvýše energeticky položený 
obsazený pás je pás valenční, následuje zakázaný pás a nad ním leží vodivostní pás, který je u izolátorů 
v rovnovážném (základním) stavu zcela neobsazen.  
  Takto je tomu však pouze v případě ideálně vytvořené krystalové mřížky. Ve skutečnosti však 
vznikají různé změny a defekty v pravidelnosti krystalové mřížky (vznikají jednak samovolně, jednak se 
dají vytvořit aktivací ionty vhodných prvků), které vedou ke vzniku místních diskrétních energetických 
hladin v zakázané oblasti mezi energetickými pásy. Do těchto nových energetických hladin 
mohou přeskakovat elektrony z ostatních pásem. Vznikají tak excitační centra, která jsou trojího 
druhu podle charakteru pochodu, při němž nastává přechod elektronů mezi energetickými 
hladinami: luminiscenční centra, centra metastabilních stavů a zhášecí centra - obr.2.4.3 vlevo (je 
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tam vyznačeno jen jedno luminiscenční centrum). 
  Vznikne-li v krystalu ionizace nabitou částicí nebo fotonem a uvolněný elektron má dostatečně 
vysokou energii, přeskočí do prázdného vodivostního pásma. Během pohybu v tomto pásmu může 
být elektron zachycen luminiscenčním centrem na vyšší energetické hladině (vzbuzený stav). 
Při přechodu z této vyšší hladiny na hladinu nižší nastane emise luminiscenčního 
(fluorescenčního) záření. Elektrony z vodivostního pásma však mohou být zachyceny nejprve ve 
volných metastabilních hladinách a teprve po návratu do vodivého pásma způsobí přechodem 
přes luminiscenční centra emisi světelného záření - dochází k vyslání zpožděného 
luminiscenčního záření, čili fosforescenci. V aktivovaných halogenidech alkalických kovů 
existují metastabilní energetické hladiny i přímo v luminiscenčních centrech, takže tam nastává 
okamžitá fluorescence i zpožděná fosforescence se stejným spektrem (z metastabilního stavu 
elektrony přecházejí po získání energie nejprve na vzbuzenou luminiscenční energetickou hladinu, z níž nastává 
přechod na základní stav stejně jako při přímé luminiscenci). Konečně mohou být elektrony zachyceny v 
hladinách zhášecího centra, kde nedojde k emisi světla, ale k nezářivému přenosu energie. 
  V anorganických scintilátorech mohou být luminiscenční centra tvořena jednak 
základním materiálem, jednak se velké množství luminiscenčních center dá dodatečně vytvořit 
zavedením iontů aktivátoru do krystalové mřížky - tyto ionty vyvolají zmíněné přídavné diskrétní 
hladiny v zakázaném pásu (obr.2.4.3 vlevo). Jako aktivátory mohou sloužit ionty stříbra v krystalech 
sirníku zinečnatého ZnS(Ag), nebo ionty thalia (v množství 1-2%) v krystalech jodidů alkalických prvků 
jako je NaI(Tl).

 
Obr.2.4.3. Symbolické znázornění mechanismu vzniku scintilací v anorganických a organických látkách.  

Vlevo: V anorganických scintilátorech vznikají scintilační fotony při přeskocích elektronů zachycených na vyšších 
hladinách luminiscenčních center tvořených poruchami v krystalové mřížce scintilátoru (aktivátor Tl v krystalové 

mřížce NaI).  
Vpravo: V organických scintilátorech vznikají scintilace deexcitací vzbuzených molekul vlastního scintilátoru. 
Pro oba případy je výsledná scintilace tvořena několika stovkami těchto sekundárních fotonů, v závislosti na 

absorbované energii primárního detekovaného kvanta (a tím počtu ionizačních elektronů) a na konverzní 
účinnosti scintilátoru.

Organické scintilátory 
V organických scintilátorech je mechanismus vzniku scintilací jiný než u látek anorganických - je 
to excitace a deexcitace energetických stavů samotných molekul scintilační látky. 
   Energetické stavy molekuly, které jsou kvantovány, vznikají třemi způsoby: rotací molekuly jako celku, 
kmitavým pohybem (vibracemi) atomů v molekule a v důsledku změn v její elektronové konfiguraci. Rotační stavy 
jsou odděleny jen velmi malými energetickými intervaly (cca 10-3eV) a záření, které vzniká při přechodech mezi 
těmito stavy, má spektrum v mikrovlnné oblasti s vlnovými délkami 0,1-10mm. Vibrační stavy jsou odděleny 
poněkud většími energetickými intervaly (cca 0,1eV) a vibrační spektra leží v infračervené oblasti s vlnovými délkami 
cca 1µm-0.1mm. Elektronové stavy molekuly mají vyšší energie, vzdálenosti mezi sousedními energetickými 
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hladinami valenčních elektronů činí několik elektronvoltů a příslušná spektra jsou ve viditelné a ultrafialové oblasti. 
Právě excitované elektronové stavy jsou důležité pro vznik scintilací; jedná se většinou o excitace a deexcitace 
elektronů tvořících meziatomové vazby v aromatické molekule (p-elektrony). Molekula v excitovaném elektronovém 
stavu může ztratit energii a vrátit se do svého základního stavu různými způsoby (je-li tato energie příliš vysoká, 
může dokonce dojít k disociaci a zániku molekuly). Jednou možností je prostě přímý přechod na základní stav s 
emisí jednoho fotonu (pokud k excitaci došlo ozářením světlem, má emitovaný foton stejnou energii jako měl 
absorbovaný foton). Jinou možností je fluorescence: molekula může odevzdat část své vibrační energie při srážkách 
s jinými molekulami, takže zářivý přechod nastává z nižší sub-hladiny elektronového stavu (fluorescenční záření má 
nižší frekvenci než záření původně absorbované). Zářivé přechody mezi některými hladinami jsou "zakázané" 
výběrovými pravidly, takže takové přechody nastávají až za značně dlouhou dobu - vzniká fosforescenční záření, 
které může být emitováno celé minuty nebo i hodiny poté, co došlo k excitaci molekul. Mnohé přechody při 
srážkách vedou k nezářivému přenosu energie. Obecně jsou však elektronové přechody provázeny zářením ve 
viditelné nebo ultrafialové části spektra, přičemž každý přechod má jemnou strukturu - jeví se jako série těsně vedle 
sebe položených čar v důsledku přítomnosti různých rotačních a vibračních stavů v každém elektronovém stavu. 
   Při pohlcení energie tedy dochází k přechodu molekul ze základního stavu na vyšší energetickou 
hladinu, z níž se molekula vrací do základního stavu jednak vyzářením tepelné energie, 
jednak fluorescenčního kvanta - obr.2.4.3 vpravo (opět je tam vyznačena jen luminiscenční deexcitace 
molekuly scintilátoru). Fluorescenci jeví především molekuly aromatických uhlovodíků s dvojnými 
či vícenásobnými benzenovými jádry (konkrétní druhy budou zmíněny níže).

Rozdílný vznik scintilací v anorganických a organických scintilátorech 
Je na místě zdůraznit rozdílný mechanismus vzniku scintilací v organických a anorganických scintilátorech: 
♦ V anorganických scintilátorech je scintilační efekt vlastností vhodně uspořádané krystalové mřížky s 
luminiscenčními centry. Při rozpuštění anorganické látky (např. ve vodě) krystalová mřížka zaniká a scintilační efekt mizí. 
♦ V organických scintilátorech vznikají scintilace deexcitací vlastních molekul vhodných organických sloučenin. 
Při rozpuštění takového scintilátoru ve vhodném organickém rozpouštědle zůstávají organické molekuly beze změny 
a scintilační efekt je většinou zachován - vznikne kapalný scintilátor (o vlastnostech kapalných scintilátorů a jejich 
použití bude podrobněji pojednáno níže v §2.6, část "Detekce záření beta kapalnými scintilátory").

Vlastnosti scintilátorů 
Uvedeme si nyní některé fyzikální parametry, kterými lze scintilační materiály charakterizovat a které 
jsou důležité pro jejich praktické aplikace.  
♦ Konverzní účinnost 
Základním parametrem scintilačního materiálu je konverzní účinnost, což je podíl [%] úhrnné 
energie emitovaného světla a absorbované energie vstupujících kvant ionizujícího záření. V praxi se 
častěji než konverzní účinnost používá tzv. světelný výtěžek, udávaný jako počet emitovaných 
světelných fotonů na 1MeV pohlcené energie detekovaného kvanta primárního záření. 
♦ Luminiscenční spektrum 
popisuje spektrální složení (vlnové délky) emitovaného světla. Toto luminiscenční spektrum je 
důležité srovnat s maximem spektrální citlivosti fotokatody, které je u většiny fotonásobičů v 
modré oblasti spektra cca 600-700nm. 
♦ Scintilační dosvit 
Další důležitou charakteristikou, popisující časové vlastnosti, je doba trvání scintilace, čili tzv. 
scintilační dosvit - doba, za niž tok scintilačních fotonů poklesne na 1/e. Tento parametr 
spoluurčuje rychlost celého procesu scintilační detekce - mrtvou dobu detektotu a časové rozlišení 
při koincidenčním použití dvou či více scintilačních detektorů. 
♦ Hustota 
a protonové (atomové) číslo scintilačního materiálu je důležité zejména pro detekci záření gama. 
Určuje míru absorbce záření γ ve scintilátoru a tím i výslednou detekční účinnost. U lehkých 
materiálů většina záření γ prochází bez absorbce fotoefektem (či vícenásobným 
Comptonovým rozptylem). Pro účinnou detekci zejména tvrdšího záření γ (o energiích stovky keV 
až jednotky MeV) jsou vhodné scintilátory o hustotě cca 3-9 g/cm3. 
♦ Mechanické, chemické a optické vlastnosti 
materiálu scintilátoru jsou důležité pro praktickou realizaci a konstrukci scintilačních detektorů. Důležité 
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je zvláště to, jak velké monokrystaly lze z daného materiálu vypěstovat, při zachování dobré 
homogenity a optické transparentnosti (viz další bod). To je rozhodující zvláště při aplikacích 
ve scintilačních kamerách (viz §4.2 "Scintilační kamery"). Některé scintilační materiály, především NaI
(Tl), jsou hygroskopické, takže musejí být hermeticky zapouzdřeny. Některé větší 
anorganické monokrystaly mohou být značně křehké, takže je třeba je chránit před mechanickým 
tlakem a též před většími teplotními gradienty (rozdílná teplotní roztažnost může způsobovat 
mechanické namáhání uvnitř krystalu a vést k jeho prasknutí). U organických scintilátorů je důležitá 
rozpustnost v organických rozpouštědlech a další chemické vlastnosti, důležité pro aplikaci 
kapalných scintilátorů (viz níže). 
♦ Energetické rozlišení 
charakterizuje schopnost rozlišit dva fotony záření gama s blízkými hodnotami energie. Výsledné 
rozlišení závisí na více faktorech, především na dokonalé optické průzračnosti scintilačního materiálu 
- aby pokud možno stejné procento scintilačních fotonů, nezávisle na místě scintilace, mohlo 
dopadnout na fotokatodu fotonásobiče.

Scintilační materiály 
Existuje celá řada látek, vykazujících scintilační vlastnosti. Dokonce lze říci, že téměř každá 
opticky transparentní látka při interakci s ionizujícím zářením vysílá určité množství fotonů 
viditelného světla, avšak světelný výtěžek je obvykle malý, vlnová délka tohoto světla nemusí 
odpovídat maximu spektrální citlivosti fotokatody fotonásobičů a časová délka scintilace nemusí 
být dostatečně krátká. Za pravé scintilátory se proto označují látky, které tyto vlastnosti 
mají optimalizovány. 
Anorganické scintilátory 
Nejprve se zmíníme o scintilačních materiálech anorganických. Jak již bylo uvedeno, nejdéle 
známou scintilační látkou je sirník zinečnatý aktivovaný atomy stříbra ZnS(Ag). 
Nejpoužívanější anorganickou scintilační látkou je však jodid sodný, aktivovavaný 1-2% thalia - NaJ(Tl). 
Je vhodný pro detekci nízkých a středních energií záření gama (viz křivku energetické závislosti 
detekční účinnosti v pravé části obr.2.4.2). Jeho nevýhodou je, že je hygroskopický. Musí se 
proto montovat do vzduchotěsných pouzder se skleněným výstupním okénkem, vnitřní stěny 
pouzdra jsou opatřeny reflexním povlakem např. kysličníku hořečnatého pro zvýšení světelného 
výtěžku. Pokud pouzdro není dokonale hermetické, pohlcuje krystal vlhkost ze vzduchu, dochází k 
jeho hydrolýze (projevuje se žloutnutím), ztrácí dokonalou transparenci, zhoršuje se energetické rozlišení 
a konverzní účinnost. 
   Pro detekci vyšších energií záření gama jsou z hlediska detekční účinnosti vhodnější scintilátory s 
vyšší hustotou - Bi

4
Ge

3
O

12
 (zkráceně se značí BGO) a Lu

2
SiO

5
(Ce) (LSO), popř. LuAlO3(Ce) 

(LAO), Lu1,9Y0,1SiO5 (LYSO). Používají se m.j. pro detekci anihilačního e-e+ záření gama o energii 511keV 

v kamerách pozitronové emisní tomografie (PET), kde je potřeba dosáhnout vysoké detekční 
účinnosti při ne příliš velké tloušťce krystalu (aby se v prstencovém detektoru kamery dosáhlo 
vysokého prostorového rozlišení lokalizace scintilací soustavou fotonásobičů) - viz §4.3 
"Tomografické kamery", část "Kamery PET ". 
   Nejtěžší scintilační látky, jako je PbWO

4
, se používají jako součást složitých detekčních 

systémů registrujících vysokoenergetické záření z terčíků velkých urychlovačů elementárních 
částic (např. u nového urychlovače "Large Hadron Collider" v CERNu je v detekční části použito m.j. i 
téměř 80 tisíc krystalů PbWO4) - viz §1.5 "Elementární částice", část "Urychlovače nabitých částic ". 
Pro některé speciální účely, jako je detekce tvrdšího X-záření u CT, se používají další scintilační materiály jako 
je Lu1,9Y0,1SiO5 (LYSO), CdWO4. Scintilátory založené na keramických materiálech (kysličníky křemíku), 

dopovaných vzácnými zeminami (jako je gadolinium nebo ytrium) a příp. i dalšími prvky, se někdy označují jako UFC 
(Ultra Fast Ceramic) - ultrarychlé keramické detektory. Scintilační záblesky jsou snímány buď fotonásobiči, 
nebo fototranzistory (podstatně jednodušší a levnější fototranzistory či fotodiody jsou postačující tehdy, když se jedná 
jen o prostou detekci, nikoli spektrometrii; další výhodou jsou miniaturní rozměry) - viz §3.2 "Rentgenová diagnostika", 
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část "Transmisní rtg tmografie (CT)".  
   V následující tabulce je uvedeno několik anorganických scintilačních materiálů, častěji používaných 
ve scintilačních detektorech. Jsou seřazeny podle rostoucí hustoty (která zvyšuje detekční účinnost 
pro záření gama o vyšších energiích):

Scintilátor: NaJ(Tl) CsJ(Tl) BaF2 Bi4Ge3O12 Lu2SiO5(Ce) CdWO4 PbWO4

Hustota [g/cm3] 3,67 4,51 4,88 7,13 7,41 7,9 8,23

λmax [nm] 415 400/565 220/310 490 420 470/540 410/500

scint. dosvit [µs] 0,23 0,6/3,4  0,3 0,04 20/5  

η [foton/MeV] 4,5.104 5.104 9.103 5.103 3.104 5.103 3.102

Organické scintilátory 
Existuje i řada organických látek, vykazujících scintilační vlastnosti. Je to především naftalen, 
který emituje scintilační záření o velmi krátké době záblesku 0,08µs a vlnové délce kolem 345nm (tato 
vlnová délka je kratší ve srovnání s maximem spektrální citlivosti fotokatod většiny fotonásobičů, takže se někdy 
používá "posunovač spektra" - viz §2.6). Důležitou organickou scintilační látkou je anthracen, který se 
používá jako normál pro porovnávání vlastností všech ostatních organických scintilátorů. 
Anthracen emituje scintilace s dobou záblesku 0,03µs a vlnovou délkou 450nm, jeho konverzní účinnost 
je asi poloviční než u NaJ(Tl). Z dalších organických látek můžeme uvést ještě stilben, který 
emituje scintilace s dobou trvání 0,08µs a vlnovou délkou 380-410nm; jeho výhodou je možnost 
vytvářet velké krystaly. Pro detekci záření gama mají organické scintilátory příliš malou hustotu, 
takže detekční účinnost by byla nízká. Jsou však velmi vhodné pro detekci elektronů beta, částic 
alfa, protonů, deuteronů a rovněž i rychlých neutronů (neutrony vyrážejí z molekul organické 
látky protony, které vyvolávají scintilace a jsou tak registrovány). 
   Organické scintilační látky si své scintilační vlastnosti většinou zachovávají i při svém rozpuštění 
ve vhodných organických rozpouštědlech *) (toluen, xylen, benzen, dioxan, fenyl-cyklo-hexan, fenyléter 
a pod.) - vznikají tak kapalné scintilátory . Kapalné scintilátory mají tu výhodu, že se dají 
prostým naplněním do vhodné nádoby upravit i na velikosti, která není dosažitelná u 
pevných (krystalických) scintilátorů; používají se proto např. při detekci kosmického záření. Hlavní 
využití kapalných scintilátorů je však u metody detekce zářičů beta přímo v roztoku s těmito 
scintilátory. Použití organických a kapalných scintilátorů bude popsáno níže v §2.6 v souvislosti 
s metodikou detekce záření beta a alfa. 
*) Je to dáno mechanismem vzniku scintilací (který byl nastíněn výše). U anorganických scintilačních krystalů, kde 
scintilace vznikají při deexcitacích energetických hladin v luminiscenčních centrech krystalové mřížky, při 
rozpuštění scintilátoru krystalová mřížka zaniká a scintilační efekt mizí. Naproti tomu u organických scintilátorů, 
kde scintilace vznikají při excitacích a deexcitacích energetických hladin samotných molekul organické látky, 
přetrvává scintilační efekt i po rozpuštění scintilátoru.

Čerenkovovy detektory 
Kromě výše popsaných scintilačních mechanismů se vyskytuje i další proces vzniku světla při 
interakci ionizujícího záření s látkou: Čerenkovovo záření. Jak bylo uvedeno v §1.6 "Ionizující záření", 
pasáž "Čerenkovovo záření", nabitá částice, která prolétá opticky transparentním prostředím s 
indexem lomu n rychlostí vyšší než je rychlost světla c' = c/n v tomto prostředí, vzbuzuje 
"rázové" elektromagnetické vlny - viditelné světlo nazývané Čerenkovovo záření. Fyzikální 
mechanismus vzniku tohoto záření byl objasněn ve zmíněném §1.6, pasáž "Čerenkovovo záření", 
kde jsou v tabulce uvedeny i prahové energie pro vznik tohoto záření pro různé druhy částic v 
různých látkových prostředích. Toto záření lze použít k detekci nabitých částic vysokých energií, popř. 
i tvrdého záření gama, které je předtím zkonvertováno na elektrony při interakci s látkou 
(nejúčinněji probíhá v materiálu s vysokým atomovým číslem, např. v olovu). 
   Čerenkovův detektor se v nejjednodušším uspořádání skládá z průhledného dielektrika s 
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vysokým indexem lomu (např. plexiskla), v němž prolétající nabité částice vzbuzují Čerenkovovo 
záření, které dopadá na fotokatodu fotonásobiče, kde je převáděno na elektrické impulsy podobně 
jako je tomu u detektorů scintilačních. Používá se různých velikostí a tvarů dielektrika, detekční 
prostředím bývá někdy i kapalina (třebas voda) nebo vzduch, pro soustředění Čerenkovova záření 
na fotokatodu jednoho či více fotonásobičů jsou někdy používány čočkové či zrcadlové optické 
soustavy. Poněvadž počet emitovaných fotonů a úhel směru jejich emise vzhledem ke směru 
pohybu primární částice závisí na její energii (nadsvětelné rychlosti), lze z toho určit i energii 
detekované nabité částice a směr jejího pohybu. 
   Při detekci Čerenkovova záření se naráží na problém malého počtu vznikajících fotonů. Podle 
vztahů uvedených v pasáži "Čerenkovovo záření" ve vodě vzniká cca 200 fotonů na centimetr 
dráhy ultrarelativistického elektronu, za méně optimálních podmínek je to méně. Jsou proto 
kladeny vysoké nároky na vlastnosti fotonásobičů - vysoká kvantová účinnost fotokatody pro 
spektrální obor Čerenkovova záření, nízký šum, dobrý optický kontakt fotonásobiče s prostředím, dále 
též nízká absorbce záření v prostředí. Problematika je zde poněkud podobná jako u 
detekce nízkoenergetického β-záření tritia 3H v kapalných scintilátorech (viz níže §2.6, pasáž 
"Kapalné scintilátory"). 
   Čerenkovovy detektory mají své hlavní využití pro detekci částic vysokých energií - používají se 
u velkých urychlovačů i při detekci kosmického záření (viz též pasáž "Neutrina" v §1.2 "Radioaktivita" 
nebo "Kosmické záření " v §1.6).

2.5. Polovodičové detektory 

Mechanismem přímého elektrického využití ionizačních účinků záření se polovodičový detektor 
svým principem poněkud podobá ionizační komoře, přičemž ovšem citlivým médiem není plyn, 
ale vhodný polovodičový materiál. Z elektronického hlediska je polovodičový detektor v podstatě 
dioda zapojená v elektrickém obvodu s vysokým napětím (cca 1000-2000 V) přes velký ohmický odpor 
v závěrném (nevodivém) směru (obr.2.5.1), takže v klidovém stavu obvodem neprotéká elektrický proud.

 
Obr.2.5.1. Schéma polovodičového detektoru. Vpravo je ukázka srovnámí polovodičového spektra záření gama se 

spektrem scintilačním.

Vnikne-li do aktivní vrstvy detektoru (je to "ochuzená" vrstva či objemová oblast bez volných 
nosičů náboje) kvantum ionizujícího záření, ionizační energie způsobí v polovodiči přeskok 
úměrného množství elektronů do vodivého pásma a vznik elektron-děrových párů. Tyto elektrony se 
v elektrickém poli okamžitě začnou pohybovat ke kladné elektrodě (a díry k záporné) - 
elektrickým obvodem projde krátký proudový impuls, na pracovním odporu R vznikne napěťový úbytek 
a přes kondenzátor C se elektrický impuls vede k předzesilovači. Amplituda (resp. časový integrál) 
impulsu na výstupu zesilovače je přímo úměrná celkovému sebranému náboji, a tedy 
energii detekovaného záření (přesněji řečeno energii, která se absorbovala při průchodu kvanta 
záření aktivní vrstvou detektoru). Amplitudovou analýzou výstupních impulsů můžeme tedy 
provádět spektrometrickou analýzu energie detekovaného záření, podobně jako u 
scintilačních detektorů. Zesílené impulsy se vedou na analogově-digitální konvertor a odtud do 
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paměti "mnohokanálového analyzátoru", realizovaného nyní v počítači, v jehož paměti se střádá 
výsledné spektrum. 
   Jelikož sběr náboje vytvořeného v polovodiči ionizací je poměrně dokonalý z celého citlivého 
objemu, mají germaniové detektory záření γ velmi dobrou energetickou rozlišovací 
schopnost (zpravidla lepší než 1 keV), asi 30-krát lepší než detektory scintilační - viz srovnání spekter 
na obr.2.5 vpravo. Mají též vysoký poměr fotopíku ke spojitému Comptonovskému pozadí. 
Oproti scintilačním detektorům však mají nižší detekční účinnost pro záření gama a též delší 
mrtvou dobu (mrtvá doba je dána kapacitou systému detektor + předzesilovač a hodnotou 
pracovního odporu). Polovodičové detektory se používají všude tam, kde potřebujeme co 
nejlepší energetickou rozlišovací schopnost, např. v jaderné fyzice, neutronové aktivační analýze, 
rentgen-fluorescenční analýze, zjišťování radionuklidů v ekologii či měření radionuklidové 
čistoty preparátů. Jinak všechny principy a zásady spektrometrie záření gama, včetně energetické 
a účinnostní kalibrace, které byly rozebírány u scintilačního detektoru, platí i u detektoru polovodičového. 
   Polovodičové detektory jsou zhotoveny většinou z monokrystalů germania, buď se 
stopovým množstvím lithia, tzv. drift - detektory Ge(Li), superčistého germania, nebo křemíku.
*) Detektory Ge(Li) se konstruují buď v koaxiálním uspořádání n-i-p vrstev (pro detekci vyšších 
energií gama), nebo v planárním tvaru s tenkým vstupním okénkem (pro detekci měkkého gama a X). 
Pro detekci měkkého záření gama a X s vysokým rozlišením jsou určeny i detektory z vysoce 
čistého germania (zkratka HPGe - High Purity Ge) a detektory Si(Li), často bývá použito 
beryliového vstupního okénka s nízkou absorbcí měkkého záření X. 
*) Vyjímečně se používají i jiné polovodičové materiály, jako je Ga(As), Cd(Te).... Pro detekci X-záření se někdy 
používají detektory na bázi CdZnTe (CZT), které mají vysokou detekční účinnost pro fotony energie desítek keV. 
   Pro svou správnou funkci polovodičové spektrometrické detektory většinou potřebují být chlazeny 
na teplotu kapalného dusíku (detektory Ge(Li) dokonce trvale i během skladování; přerušení chlazení vede k 
difuzi driftu a zničení detektoru! Výhodou detektorů z velmi čistého germania je možnost tepelného cyklování - při 
měření se ochladí na teplotu kapalného dusíku, ale skladovány mohou být při pokojové teplotě.). U detektorů pro 
nízké energie bývá často chlazen i předzesilovač, jehož vstupní prvek (tranzisztor řízený polem) je 
umístěn v kryostatu společně s detektorem, aby byl na co nejmenší míru omezen šum předzesilovače.

   Pro detekci korpuskulárního záření (alfa, beta, protony - viz níže), které má v látkách krátký dolet, 
se používají polovodičové detektory s povrchovou bariérou. Jsou vytvořeny tak, že na přední 
stranu vyleštěné křemíkové destičky polovodiče typu "n" je nanesena velmi tenká kovová vrstvička 
např. zlata (tloušťky jen několika atomů - menší než 1mikrometr), která slouží zároveň jako elektroda 
i vstupní okénko detektoru; zadní stěna se ponikluje a slouží jako druhá elektroda. Na takovou 
detekční diodu s p-n přechodem se přes pracovní odpor připojuje napětí cca 100-200V, impulsy 
vzniklé detekcí částic se z pracovního odporu odebírají k zesílení a dalšímu zpracování.

Multidetektorové polovodičové systémy 
Výhodné elektro-mechanické vlastnosti polovodičových detektorů umožňují jejich miniaturizaci 
a integraci jednotlivých polovodičových elementů do multidetektorových systémů. 
Tyto multidetektorové systémy mohou poskytovat informaci jak o energii registrovaného záření, tak 
o místě dopadu jednotlivých ionizujících kvant, či o dráhách prolétajících částic - mají tedy 
zobrazovací vlastnosti. Nejčasteji používané polovodičové multidetektorové systémy jsou dvojího druhu: 
♦ Pixelové polovodičové detektory (SPD - Semiconductor Pixel Detector) 
Na tenké polovodičové destičce (nejčastěji křemíkové, typu N) jsou naneseny elektrody (P), které ve 
formě výstupního elektrického signálu odvádějí náboj vytvořený průletem ionizující částice. Elektrody 
jsou rozmístěny v husté pravidelné mřížce, vytvářející buňky - pixely - o rozměrech několika 
mikrometrů až desetin mm. Na destičce mohou být integrovány i elektronické obvody pro 
vyhodnocování - předzesilovače, diskriminátory, multiplexory, čitače, analogově-digitální konvertory 
(ADC - umožňují vyhodnocovat energii částic absorbovanou v jednotlivých pixelech). 
Zpracováním impulsů z takového detektoru dostaneme planární obraz distribuce poloh 
přilétajících částic a příp. i jejich energií. Takové zobrazovací detektory se používají m.j. v 
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radiografii, především rentgenové, někdy i neutronové. Detektor tohoto typu je též na obrázku v 
§4.2 "Scinlilační kamery", část "Alternativní fyzikální principy scintilačních kamer".  
   Pixelové detektory lze prostorově poskládat do mnoha vrstev, do bloků či jiných útvarů, což 
umožňuje prostorové zobrazení drah prolétajících částic - jedná se o tzv. tracker (sledovač stop 
částic). Systémy těchto detektorů se používají ve složitých analyzátorech interakcí částic 
vysokých energií, jehož typické uspořádání je uvedeno výše v §2.1, část "Uspořádání a 
konfigurace detektorů záření", obr.2.1.2 dole - tvoří nejvnitřnější část detekčního systému. 
   Jednodušší variantou polohově citlivých polovodičových detektorů jsou tzv. stripové detektory (tvaru pásků), které 
se rovněž skládají do systémů tvořících trackery............ 
♦ Polovodičové driftové detektory (SDD - Semiconductor Drift Detector) 
Na povrchu křemíkové destičky typu N s vysokým měrným odporem jsou implantovány oblasti 
P, vytvářející P-N přechody. Na okraji destičky jsou umístěny anody, sbírající náboj z detektoru. Při 
průletu ionizující částice se uvolňují elektron-děrové páry, načež elektrony se driftovým pohybem 
posunují do oblasti anod, kde jsou zachytávány a vytvářejí výstupní elektrický signál. Pokud 
známe rychlost difuze elektronů, můžeme z časového okamžiku impulsu na anodě (z času 
driftového pohybu) určit polohu místa, kudy částice proletěla detektorem. .................

LBSD detektory 
Ojediněle používaným typem polovodičového detektoru jsou tzv. křemíkové diody s dlouhou bází ( LBSD - Long Base 
Silicon Diode ), určené pro měření radiační dávky (kermy) od těžkých částic, především rychlých neutronů. V 
důsledku ozáření a ionizace dochází k poškození krystalové mřížky křemíku, což změní dobu života minoritních 
nositelů náboje a tím i vodivost diody. Měří se úbytek napětí na diodě v propustném směru před ozářením a po 
ozáření, přičemž změna tohoto úbytku napětí po ozáření vzhledem k počáteční hodnotě je přibližně lineární funkcí 
radiační dávky (kermy).

Mikrokalorimetrické detektory 
Z určitého hlediska lze mezi polovodičové detektory zařadit i detektory využívající tepelné účinky energie předané 
při absorbci kvant záření. O tepelných účincích záření byla zmínka již v §1.2 "Radioaktivita" a v §1.6 "Ionizující záření". 
Tzv. izotermické kalorimetry, pracující při normální teplotě, se občas používají pro absolutní měření 
radioaktivity vysokoaktivních preparátů - pomocí můstkově zapojených termistorů se srovnává teplotní rozdíl 
mezi referenčním vzorkem a vzorkem obsahujícím radioaktivní materiál. Kryogenní mikrokalorimetry, tvořené 
elementy vhodného polovodičového materiálu, jsou schopné elektronicky registrovat nepatrný vzrůst teploty, 
vyvolaný pohlcením kvanta ionizujícího záření v materiálu. Vzápětí se element ochladí a je připraven k detekci další 
částice. Čím menší je pracovní element mikrokalorimetru, tím menší má tepelnou kapacitu a rychleji se stačí ochladit 
na výchozí teplotu - tím kratší je mrtvá doba detekce. Mikrokalorimetrické detektory jsou proto tvořeny větším 
počtem jednotlivých drobných elementů - mikročipů FET (field-effect transistor) nebo SET (single-electron 
tunnelling transistor). Celý systém je chlazen kapalným héliem, dodatečné chlazení na pracovní teplotu řádu 0,1°K 
je dosahováno metodou adiabatické demagnetizace. Kryogenní mikrokalorimetry se vyjímečně používají k 
detekci měkkého záření β a X, nacházejí uplatnění v některých unikátních citlivých experimentech jako je 
energetická analýza záření β za účelem stanovení hmotnosti neutrin (§1.1, část "Neutrina").

2.6. Detekce a spektrometrie záření a, b, protonů a 
neutronů. Kapalné scintilátory.

Detekce záření alfa a beta 
Detekce a spektrometrie záření alfa a beta je obtížnější než u záření gama, neboť toto záření je 
málo pronikavé, snadno se absorbuje a obtížně vniká do citlivého prostoru detektoru. Detektory 
pro takové záření musejí mít velmi tenká vstupní okénka, popř. jsou "bezokénkové". 
   K detekci nabitých částic korpuskulárního záření se jinak používají v zásadě stejné typy detektorů, 
které byly již výše popsány. Nejjednodušší jsou ionizační komůrky, G.-M. nebo 
proporcionální detektory s patřičně upravenými tenkými okénky (např. slídovými), příp. 
průtokové ionizační detektory (bez okénka). Scintilační detektory pro záření α a β jsou 
většinou plastické (není nutná vysoká hustota jako pro záření γ) s tenkým kovovým okénkem 
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(izolujícím proti světlu) nebo bez okénka - takové bezokénkové scintilační detektory je nutno 
provozovat ve světlotěsných komorách. Dále se používají polovodičové detektory popsané 
v předchozím odstavci, pro vyšší energie lze použít i Čerenkovových detektorů. Velmi časté a efektivní 
je použití kapalných scintilátorů, které jsou podrobněji popsány níže v samostatném odstavci.

Magnetické spektrometry 
Nejdokonalejšími přístroji pro přesné měření energie nabitých částic jsou magnetické spektrometry 
*). Magnetický spektrometr je založen na silovém působení magnetického pole na pohybující se 
nabité částice. Vnikne-li částice s nábojem q, pohybující se rychlostí v do magnetického pole 
intenzity (indukce) B, bude na ni (kolmo ke směru pohybu) působit Lorentzova síla F = q.[v
×B] , způsobující zakřivování dráhy částice. Při pohybu kolmo ke směru homogenního 
magnetického pole B působí na ionty radiální Lorentzova síla, která je v rovnováze se silou odstředivou: B.
q.v = m.v2/R. Částice se tedy bude pohybovat po kružnici o poloměru R = m.v/(q.B) = √(2Ek.m)/(q.B), kde 

p = m.v je hybnost částice a Ek = 1/2 m.v2 je kinetická energie částice. Změřením poloměru R zakřivení 

dráhy částice známé hmotnosti a náboje v magnetickém poli dané intenzity B můžeme tedy 
stanovit energii částice Ek. ......uvést vzorec i pro relativistický případ...... 

*) Elektrostatické spektrometry 
Pro přesnou spektrometrii záření β v oboru nízkých energií se někdy používají i elektrostatické spektrometry založené 
na zakřivení dráhy částic v elektrickém poli, příp. spektrometry kombinované (např. elektrostatický spektrometr 
s magnetickou kolimací).

Spektrometr s příčným magnetickým polem 
Magnetický spektrometr s příčným magnetickým polem je tvořen silným elektromagnetem, mezi 
jehož pólovými nástavci, vytvářejícími téměř homogenní magnetické pole*), je umístěna vakuová 
měřící komora. Vstupní clonkou vlétají částice do komory a po dráze zakřivené v magnetickém 
poli dopadají přes další clonku na detektor, kde jsou registrovány převedením na elektrické impulsy 
- obr.2.6.1. Tento detektor nemusí mít spektrometrické vlastnosti (o spektrometrii se "stará" 
magnetické pole + geometrické uspořádání), po detektoru se požaduje jen dobrá detekční účinnost 
pro nabité částice v dostatečně širokém rozmezí energií. 
*) Fokusace: Pro dosažení lepší detekční účinnosti, neboli "světelnosti" spektrometru se někdy používá speciálních 
tvarů pólových nástavců, vytvářejících v hlavním homogenním magnetickém poli určité přídavné gradienty 
způsobující efektem magnetické čočky fokusaci jinak rozbíhavého svazku nabitých částic......... 
   Pro danou geometrickou konfiguraci vstupního okénka, clonek a detektoru a určitou konkrétní 
hodnotu magnetické indukce B může do detektoru dopadnout jen částice zcela určité energie Ek = 

Efok, která je v magnetickém poli zakřivena právě tak, že se "trefí" do místa detektoru o poloze 

Rfok. Zvyšováním budícího proudu I vinutím elektromagnetu zvyšujeme magnetickou indukci B a tím 

i energii částic, které dopadají do detektoru a jsou registrovány.

 
Obr.2.6.1. Schématické znázornění činnosti magnetického spektrometru s příčným magnetickým polem (vlevo) a 

s podélným magnetickým polem (vpravo).
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Každé hodnotě proudu I cívkou elektromagnetu tak odpovídá určitá energie Ek nabitých částic, 

které budou detektorem registrovány. Magnetický spektrometr pracuje cyklicky v dynamickém 
režimu, během něhož dochází k plynulému zvyšování proudu I elektromagnetem, přičemž 
jsou registrovány impulsy z detektoru. Vyneseme-li na vodorovnou osu příslušný kalibrační 
násobek odmocniny proudu √I a na svislou osu registrovaný počet impulsů pro každou hodnotu I, 
získáme graf energetického zastoupení měřených nabitých částic, tj. energetické 
spektrum korpuskulárního záření. Magnetické spektrometry mají velmi dobrou rozlišovací 
schopnost, zpravidla lepší než 1%.

Spektrometry s magnetickou čočkou 
Vedle spektrometrů s příčným magnetickým polem se používají i menší spektrometry s 
podélným magnetickým polem, zvláště pro spektrometrii záření β. Využívá se zde fokusačních 
účinků axiálního magnetického pole, které podle zákonitostí elektronové optiky vytváří obraz 
zdroje podobně jako spojná čočka. Princip činnosti takového spektrometru je znázorněn na 
obr.2.6.1 vpravo. Spektrometr je tvořen cívkou *), kterou prochází proud I a budí ve vakuové 
komoře uvnitř cívky podélné magnetické pole s vektorem B směřujícím podél osy cívky. 
Zdroj analyzovaného záření, např. záření β, je umístěn na ose magnetického pole. Částice 
(elektrony) vysílané tímto zdrojem ve směru k cívce pod úhlem ϑ k ose se vlivem magnetických 
sil pohybují pro prostorových spirálových drahách, jejichž průmětem do roviny kolmé k ose je kružnice 
o poloměru křivosti R = (m.v.sinϑ)/(q.B), a jsou fokusovány do jednoho bodu na ose, který je od zdroje 
ve vzdálenosti F = (2π.p/q.B).cosϑ, kde p=m.v je hybnost částice. Při konstantním úhlu ϑ, který je 
vymezen clonkou spektrometru, můžeme změnou magnetického pole B fokusovat do jednoho bodu 
na ose cívky postupně částice s různou hybností a tedy i různou energií, a detektorem umístěným v 
tomto místě na ose cívky registrovat částice příslušných energií. V závislosti na proudu vinutím cívky 
jsou tedy částice, procházející prstencovými clonkami, fokusovány do místa detektoru podle svých 
energií - tato závislost, po příslušné kalibraci, vytváří energetické spektrum. 
*) Jedná se buď o dlouhou cívkou - solenoid, vytvářející uvnitř homogenní magnetické pole, nebo o krátkou 
cívku, vytvářející nehomogenní osově symetrické magnetické pole, omezené na krátký prostor mezi zdrojem 
měřeného záření a detektorem. Prochází-li proud I cívkou o n závitech, chová se pro částice s hybností p a nábojem q 
tato cívka ve směru své osy jako magnetická čočka s ohniskovou vzdáleností f = k . (p/q.n.I)2, kde koeficient k závisí 
na rozměrech a konstrukci cívky.

Hmotové spektrometry a separátory 
V podobném uspořádání jako magnetický spektrometr nabitých částic podle obr.2.6.1 vlevo pracují i 
hmotové spektrometry a separátory, používané ve fyzikální chemii a radiochemii. Analyzovaná látka je v ionizační 
komůrce ionizována, vzniklé kationty jsou elektrickým polem urychlovány a v rychlostním filtru (tvořeném např. 
zkříženým elektrickým a magnetickým polem) se selektují ionty s konstantní rychlostí v. Ty pak vlétají vstupní štěrbinou 
do magnetického pole, v němž opisují kružnici o poloměru R = (v/e.B).m, úměrném hmotnosti m. Ionty o různé 
hmotnosti opisují různé dráhy a dopadají tím na různá místa základny - zařízení tedy od sebe odděluje ionty o 
různé hmotnosti (dané hmotností jádra). Změnou magnetického pole jsou postupně do detektoru fokusovány 
ionty odpovídajících hmotností - vzniká hmotnostní spektrum. V hmotnostním separátoru je místo detektoru na 
základně instalován vhodný terčík, na němž se dopadající ionty vybrané hmotnosti absorbují.

   Magnetické spektrometry sehrály velmi důležitou úlohu při přesných měřeních spekter záření β, 
α, protonů, konverzních a Augerových elektronů při radioaktivitě i jaderných reakcích; přispěly tím 
k upřesňování fyzikálních představ o struktuře atomových jader i o interakcích elementárních částic. 
Větší část údajů v jaderných tabulkách (např. v podrobných tabulkách isotopů Lederera, Hollandera 
a Perlmana) byla získána právě měřením pomocí magnetických spektrometrů.

Spektrometrická analýza záření b 
Zatímco analýza spekter záření γ, obsahujících zřetelně vyjádřené fotopíky diskrétních energetických linií, je v 
principu poměrně snadná, je analýza spekter záření β značně obtížná. Na vzhledu spojitého spektra záření β mnohdy 
ani vizuálně nepoznáme, zda patří záření o jedné maximální energii, či je složeno z více skupin záření. Pro 
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podrobnou spektrometrickou analýzu záření β se někdy používají tzv. Fermi-Kurieho grafy . 
   Přesný tvar křivky spektra záření β plyne z analýzy energetického rozdělení emitovaných elektronů v rámci Fermiho 
teorie slabé interakce. Z této teorie plyne, že intenzita N(p) záření β o hybnosti p a energii Eβ je dána vztahem N(p) = 

(Eβmax-Eβ)2.p2.F(Z,p), kde Eβmax je maximální energie rozpadu β a konstanta F v sobě zahrnuje příslušné konstanty 

včetně protonového čísla Z. Z tohoto vztahu pak pro spektrum β plyne rovnice Eβmax-Eβ = √[N(p)/p2.F(Z,p)]. Vyneseme-

li funkci √[N(p)/p2.F(Z,p)] na svislé ose v závislosti na energii Eβ na vodorovné ose, dostaneme přímkovou závislost 

zvanou Fermi-Kurieův graf. Je to klesající přímka, která protíná vodorovnou (energetickou) osu v bodě 
udávající maximální energii rozpadu β. Je-li studované záření β složeno ze dvou či více energetických skupin, 
dostaneme graf složený ze dvou či více přímkových úseků. Proložením a extrapolací těchto přímkových 
segmentů můžeme určit energie a relativní intenzity jednotlivých skupin záření β. Anylýzy tohoto druhu lze nyní 
provádět počítačově pomocí speciálních spektrometrických softwarů.

Detekce záření beta kapalnými scintilátory 
V předchozím odstavci byly zmíněny obtíže vznikající při detekci záření beta na straně detektoru, 
spojené především s absorbcí záření. Ještě větší problémy však nastávají na straně měřeného vzorku! 
K výrazné (samo)absorbci záření beta totiž dochází přímo v samotném vzorku - elektrony beta z 
vnitřních částí vzorku většinou vůbec ven neproniknou, toto záření dále nepronikne případným 
obalem radioaktivního vzorku (např. lahvičkou). Pro měření záření beta z takových vzorků je třeba 
provést poměrně náročnou úpravu vzorku do velmi tenké vrstvičky (odparku) a tu se pak pokusit měřit 
v geometrii 2π pomocí okénkových G-M trubic nebo plastických scintilátorů. 
   Avšak přesné změření aktivity β-radioaktivního preparátu, zvláště pak nízkoenergetického záření 
beta, není (vzhledem k absorbci záření beta v samotném vzorku) možné ani při použití 
sebedokonalejších detektorů záření β. Existuje ale zajímavá a efektivní metoda, jak přesně a s 
vysokou účinností (blížící se dokonce 100%) detekovat záření β-radioaktivních preparátů: je to 
metoda kapalných scintilátorů. 
   Kapalný scintilátor je taková látka kapalného skupenství, která při interakci s ionizujícím zářením 
převádí část absorbované energie na světelné záblesky (scintilace), podobně jako výše 
popsané scintilátory pevného skupenství. Složení a vlastnosti některých konkrétních druhů 
kapalných scintilátorů budou uvedeny níže. Využití kapalných scintilátorů pro měření β-
radioaktivních vzorků je následující (obr.2.6.2):

 
Obr.2.6.2. Schématické znázornění principu detekce záření beta kapalným scintilátorem.

■     1. Měřený β-radioaktivní vzorek přimícháme přímo do roztoku kapalného scintilátoru v 
průhledné (skleněné) lahvičce. Tím zcela odpadá problém samoabsorbce, neboť každý β-radioaktivní 
atom vzorku je ze všech stran obklopen molekulami scintilátoru, takže při radioaktivní přeměně 
bude vylétající elektron β− bezprostředně interagovat se scintilátorem Ţ vznikne scintilační záblesk.

■     2. Takto vzniklé scintilace v kapalném scintilátoru jsou snímány fotonásobiči (obr.2.6.2), kde se 
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světelné záblesky převádějí na elektrické impulsy stejně jako je tomu u běžných scintilačních 
detektorů. Amplituda výstupních impulsů je úměrná intenzitě scintilace, a tedy energii 
detekovaných elektronů β - detektor má spektrometrické vlastnosti. Počet zaregistrovaných impulsů 
za jednotku času je úměrný radioaktivitě preparátu.

Pro snímání světelných záblesků z kapalného scintilátoru by v principu stačil jeden fotonásobič. 
Důvodem použití dvou fotonásobičů v koincidenčním zapojení podle obr.2.6.2 je, vedle zvýšení 
účinnosti detekce, potlačení nežádoucích impulsů pocházejících z šumů fotonásobiče a 
z chemiluminiscence. Některé chemické reakce mezi materiálem vzorku a scintilátorem mohou vést 
k emisi světla - chemiluminiscenci (viz níže), která ve fotonásobiči vyvolává falešné impulsy nemající 
původ v detekovaném záření beta. Chemiluminiscence se oproti scintilaci vyznačuje tím, že při 
jednom aktu se vyzařuje jen jeden foton (nebo několik málo fotonů), zatímco scintilace je 
zábleskem několika stovek nebo tisíc fotonů. Použijeme-li tedy pro detekci světla z kapalného 
scintilátoru dvou fotonásobičů podle obr.2.6.2, pak šumy i fotony z chemiluminiscence vyvolají 
impuls nezávisle vždy jen v jednom z fotonásobičů, zatímco z velkého množství současně 
emitovaných fotonů při pravé scintilaci vždy dopadne určitá část současně do obou fotonásobičů. 
Na výstupu z koincidenčního obvodu tedy dostáváme impulsy jen tehdy, když je detekována 
scintilace vyvolaná zářením beta, zatímco šumové a chemiluminiscenční impulsy propuštěny nejsou. 
Toto potlačení nežádoucích impulsů má význam zvláště při měření vzorků tritia, kdy šumové impulsy 
z fotonásobiče mají amplitudu srovnatelnou se signálními impulsy pocházejícími z 
detekce nízkoenergetického záření beta z 3H. 
Při měření nízkoenergetického záření β v kapalných scintilátorech narážíme na problém malého počtu 
emitovaných fotonů, který může činit jen desítky fotonů na jednu scintilaci. Jsou proto kladeny vysoké nároky 
na vlastnosti fotonásobičů - vysoká kvantová účinnost fotokatody pro daný spektrální obor (o posunovačích spektra 
viz níže), nízký šum (v koprodukci s koincidenčním zapojením fotonásobičů), dobrý optický kontakt fotonásobičů 
se scintilátorem (vč. použití odrazných zrcátek), dále též nízká absorbce záření ve vlastním scintilátoru. 
   Celý detekční systém s fotonásobiči je samozřejmě uzavřen ve světlotěsném stíněném boxu, kam 
se kyveta s měřeným vzorkem, smíchaným s kapalným scintilátorem, spouští přes světelnou 
clonku pomocí elevátoru a po proběhnutí měření se vysouvá zpět. Laboratorní přístroje tohoto druhu 
jsou většinou vybaveny mechanickým systémem vzorkoměniče o kapacitě několika desítek až 
stovek lahviček, který postupně zasouvá jednotlivé kyvety, po uplynutí předvolené měřící doby je 
vysouvá, posune a zasune další lahvičku. Některé přístroje mají celý prostor detekčního systému 
i zásobníku vzorků chlazený na teplotu cca 4°C, což přispívá k omezení šumů, chemiluminiscence i 
příp. odpařování vzorků.

Kapalné scintilátory - složení a vlastnosti 
Kapalný scintilátor je tvořen dvěma hlavními složkami: rozpouštědlem a v něm rozpuštenou vlastní scintilační 
látkou. Nejčastěji používanými rozpouštědly jsou toluen a 1,4-dioxan. Vlastní scintilační látkou jsou některé 
organické sloučeniny vyznačující se fluorescencí. Používají se především 2,5-difenyl 1,3-oxazol (PPO) a 1,3,4-oxadiazol 
(PBD) v koncentracích okolo 5 g/litr, ve scintilátorech na bázi dioxanu pak naftalen. 
Energie záření beta je předávána nejprve molekulám rozpouštědla. Excitační energie těchto molekul se pak přenáší 
na molekuly vlastní scintilační látky, které při deexcitaci emitují fotony viditelného světla. Spektrum tohoto 
emitovaného světla je však rozloženo v oblasti kratších vlnových délek než je maximum spektrální citlivosti 
fotokatody běžných fotonásobičů. Pro zvýšení detekční účinnosti se proto do scintilačního roztoku přidává 
posunovač spektra, jehož molekuly absorbují primární fotony scintilace a emitují následné světelné fotony nižší 
energie, odpovídající spektrální oblasti maximální citlivosti fotonásobiče. Nejčastěji používaným posunovačem spektra 
je 1,4-bis-(5-p-tolyl-2-oxazolyl)-benzen (POPOP) a jeho modifikace, v koncentracích desetiny gramu/litr. 
   Pro lepší mísitelnost rozpouštědla a vzorku se do scintilačního roztoku někdy dále přidávají sekundární 
rozpouštědla, tkáňové solubilizéry či gelotvorné přísady. Pro měření vzorků ve vodných roztocích je vhodný 
dioxanový scintilátor, který je až asi do 10% mísitelný s vodou. Někdy se používá i různých heterogenních směsí 
kapalného scintilátoru a měřeného vzorku. Např. mikrofiltrová fólie se zachyceným vzorkem beta při ponoření 
do scintilátoru nasákne a stane se průhlednou, takže vzniklé scintilace mohou být rovněž měřeny podobně jako v 
běžném homogenním uspořádání. Při všech těchto nestandardních metodách je vlivem geometrie měření, absorbce 
a zvýšeného zhášení detekční účinnost podstatně nižší než v homogenních nezhášených vzorcích, avšak v 
mnohých případech je plně postačující a je někdy i jedinou použitelnou metodou.
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Zhášení a chemiluminiscence 
Z principu detekce kapalnými scintilátory plyne, že prakticky každý elektron β emitovaný 
měřeným vzorkem uvnitř scintilátoru (s výjimkou tenké vrstvy u hladiny a stěn měřící kyvety) 
způsobí scintilaci a bude zaregistrován - jedná se o pravou "4p-geometrii", detekční účinnost by se 
měla blížit 100% *). Existují však dva nepříznivé jevy, které mohou snižovat detekční účinnost, 
zvyšovat pozadí a celkově zhoršovat přesnost a reprodukovatelnost měření vzorků s 
kapalnými scintilátory: je to zhášení a chemiluminiscence. 
*) Spektrum záření β je spojité a obsahuje značný podíl částic s nízkou energií (zbytek odnášejí neutrina - §1.2), 
jejichž scintilace vyvolávají ve fotonásobiči nízké signální impulsy stejné velikosti jako jsou impulsy šumové 
vznikající termoemisí fotokatody. Tyto impulsy pak neprojdou dolní diskriminační hladinou analyzátoru - určitá 
počáteční část spektra je tedy často pro detekci ztracená. U měkkého záření beta z 3H proto nelze zpravidla v 
praxi dosáhnnout lepší detekční účinnost než 50%. 
Zhášení 
Vedlejším efektem přimíchání měřeného vzorku do scintilátoru je řada chemických reakcí, které mohou způsobit 
snížení světelného výtěžku (konverzní účinnosti) scintilátoru a tím odpovídající snížení amplitudy impulsů z 
fotonásobiče. Tyto snížené impulsy mohou padnout mimo diskriminační úrovně na analyzátoru a nejsou 
zaregistrovány. Tento jev se nazývá zhášení. Rozeznáváme dva druhy zhášení, které se většinou ve vzorcích 
vyskytují současně. 
Chemické zhášení je způsobeno tím, že molekuly či atomy měřeného vzorku svým chemickým působením 
částečně zamezují přenosu excitační energie mezi molekulami rozpouštědla a scintilační látky, takže dojde jen ke 
slabší scintilaci. 
Barevné zhášení pak způsobuje, že část fotonů emitovaných při scintilacích je absorbováno látkami obsaženými 
ve vzorku. Označení "barevné" souvisí s tím, že tyto nefluoreskující látky mají své absorbční spektrum diskrétní a 
absorbují fotony v určitém energetickém (= barevném) rozmezí. 
Silné zhášecí účinky mají některé chlorované uhlovodíky jako je chloroform či tetrachlor CCl4, peroxidy, též voda a 

kyslík rozpuštěný ve scintilátoru. 
Důsledkem zhášení je to, že dva vzorky obsahující stejnou aktivitu, ale vykazující různé zhášení, dávají rozdílný 
počet impulsů. 
Korekce na zhášení 
Jelikož zhášení může pro různé vzorky různě snižovat detekční účinnost, je pro přesné a reprodukovatelné měření 
potřeba provádět korekci na zhášení. Korekce na zhášení je založena na analýze měřeného spektra záření β 
v amplitudovém analyzátoru. Na obr.2.6.... vpravo jsou vynesena spektra záření β téhož radionuklidu (např. 14C) 
změřené kapalným scintilátorem při malém zhášení a při velkém zhášení. Zhášení výrazně ovlivňuje tvar spektra β 
- spektrum se zkracuje a posouvá k nižším energiím. Analýzou tvaru spektra tedy můžeme stanovit míru zhášení. 
Analýza tvaru spektra se zde jednoduše provádí stanovením poměru počtu impulsů ve dvou okénkách analyzátoru 
vhodně nastavených na spektrum β. 
Pro korekci na zhášení je přeba provést kalibraci či standardizaci. Připravíme si několik identických vzorků 
daného radionuklidu β v kapalném scintilátoru. Do každého z nich postupně přidáváme rostoucí množství zhášecí 
látky (např. chloroformu) a provádíme jejich spektrometrickou analýzu na přístroji podle obr.2.6.... Poměr počtu impulsů 
ve dvou vhodných okénkách amplitudového analyzátoru vyneseme graficky na vodorovnou osu, na svislou osu 
vyneseme detekční účinnost (všechny vzorky mají stejnou aktivitu). Získáme tím tzv. zhášecí křivku (má většinou 
tvar paraboly či hyperboly), kterou pak můžeme použít pro korekci na zhášení u neznámých měřených vzorků: z 
poměru počtu impulsů v daných dvou okénkách analyzátoru na zhášecí křivce odečteme korekční koeficient, 
kterým musíme násobit změřený počet impulsů pro vyrovnání ztráty zhášením. V tom spočívá tzv. interní 
standardizace zhášení. 
   Některé přístroje mají zabudovánu i tzv. externí standardizaci zhášení. Spočívá v tom, že měřený vzorek s 
kapalným scintilátorem, zasunutý v měřící poloze mezi fotonásobiči, se na chvíli ozáří zářením gama z externího zdroje 
a analýzou tvaru takto získaného spektra (poměrem dvou částí spektra) se stanoví korekční koeficient. V 
externím standardu jsou používány radionuklidy (smíšené zářiče β+γ či α+γ) 137Cs, 133Ba, 241Am, 226Ra, někdy i 
dvojice radionuklidů, o aktivitě desítky kBq. Externí standard je umístěn v olověném stínícím krytu, odkud je 
automaticky vysunován k měřící kyvetě s kapalným scintilátorem a po skončení standardizace zase zasunován zpět. 
Chemiluminiscence 
Chemiluminiscence je děj, při kterém je vyzařováno záření v důsledku chemických reakcí. Některé chemické reakce 
mezi materiálem vzorku a scintilátorem mohou vést k této chemiluminiscenci, která ve fotonásobiči vyvolává 
falešné impulsy nemající původ v detekovaném záření beta. Naštěstí je však chemiluminiscence děj časově omezený 
a exponenciálně doznívá během asi 30 minut po vložení hotových vzorků do zásobníku vzorkoměniče, kde na ně 
nepůsobí světlo.

http://astronuklfyzika.cz/DetekceSpektrometrie.htm (41 of 54) [15.10.2008 12:15:07]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Detekce a aplikace ionizujícího záření

Detekce neutronů 
Jelikož neutrony nemají elektrický náboj a nemohou samy přímo ionizovat, je pro jejich detekci 
potřeba využít procesů interakce, při nichž vznikají sekundární nabité částice, které již mají 
ionizační účinky a mohou být detekovány. Pro detekci neutronů se využívají především následující metody:

�●     Metoda odražených jader využívá srážek (pružných interakcí) rychlých neutronů s lehkými 
jádry, především jádry vodíku (protony), které jsou při srážkách urychlovány a vyvolávají pak v 
látce ionizaci - mohou být pak detekovány obvyklými detektory.

�●     Metoda jaderných reakcí - neutrony při vstupu do určitých jeder vyvolávají jaderné reakce (viz §1.3), 
při nichž je emitováno ionizující záření jež se detekuje. Nejčastěji se používají reakce: 10B(n,α)7Li, 4He(n,
p)3H, 6Li(n,α)3H, 113Cd(n,γ)114Cd. Při praktické realizaci se příslušné "terčíkové" materiály implantují 
přímo do detektorů, aby vznikající sekundární ionizující záření mohlo být bezprostředně 
detekováno. Např. na povrch anody G.-M. trubice pro neutrony je nanesena vrstva kadmia. 
Vysokou detekční účinnost pro neutrony má scintilační detektor s krystalem tvořeným LiJ(Eu), 
přičemž lithium je vysoce obohaceno isotopem 6Li; tento detektor má i spektrometrické vlastnosti 
(viz níže). Proporcionální detektor pro neutrony se plní fluoridem bóru BF3, který je vysoce 

obohacený izotopem 10B.
�●     Metoda štěpení využívá toho, že neutrony způsobují při vstupu do těžkých jader (urany a 

transurany) jejich rozštěpení, přičemž vznikají silně ionizující fragmenty (viz §1.3). Štěpný materiál (.....) 
se např. nanáší v tenké vrstvě na elektrody ionizační komory.

�●     Metoda aktivace je založena na tom, že zachycení neutronu neaktivním jádrem může vést ke 
vzniku radioaktivního jádra. Toto jádro pak při své radioaktivní přeměně vysílá ionizující záření (β a γ), 
které se detekuje.

Spektrometrie neutronů 
Měření energií, neboli spektrometrie neutronů, je obtížnější než u záření gama či beta. Pro změření spektra 
pomalých neutronů se používá tzv. mechanický selektor. Tvoří je dva kotouče z látky silně pohlcující neutrony (z 
kadmia), upevněných na otočné hřídeli. Kotouče mají po obvodu řadu stejných radiálních štěrbin, jejichž poloha je 
u druhého kotouče o velmi malý úhel posunuta oproti kotouči prvnímu. Měřený svazek neutronů prochází rovnoběžně 
s osou hřídele štěrbinou prvního kotouče a jsou pohlcovány druhým kotoučem s výjimkou těch neutronů, jejichž rychlost 
je taková, že k druhémi kotouči dorazí v době, kdy mohou volně projít i posunutou štěrbinou druhého kotouče. Pro 
danou frekvenci otáček hřídele, vzdálenost kotoučů a úhlový posun jsou propouštěny neutrony jen v úzkém 
rozmezí rychlosti. Změnou frekvence otáček hřídele se postupně propouští neutrony různých rychlostí, jejich četnost 
se počítá neutronovým detektorem a tak se změří jejich rychlostní spektrum, z něhož se odvodí spektrum 
energetické. Tímto způsobem lze měřit spektra jen pomalých neutronů, řádově jednotky eV. 
   Spektrun o něco rychlejších neutronů se dá měřit pomocí jejich Braggova rozptylu na krystalové mřížce. V 
důsledku korpuskulárně-vlnového dualismu se neutron hmotnosti mn a kinetické energii E chová jako vlna o vlnové 

délce λ = h/(2mnE)1/2. Pomalým neutronům odpovídá vlnová délka řádově stejná jako je vzdálenost atomů v krystalech. 

Na takové mřížce se mohou neutrony rozptylovat Braggovým odrazem (podobně jako paprsky X): do určitého úhlu 
mezi rovinou mřížky a směrem dopadajícího svazku se odráží neutrony jen jedné energie. Plynulou změnou úhlu 
mezi svazkem neutronů a krystalem na goniometru nám naměřené četnosti v detektoru neutronů dávají 
úhlovou distribuční křivku, z níž se stanoví spektrum. Krystalové spektrometry neutronů jsou vhodné pro energie 
v rozmezí cca 0,1-100 eV. 
   Pro měření spekter rychlých neutronů se dá použít odražených protonů, jejichž energie se měří proporcionálním 
nebo scintilačním detektorem, popř. i měřením délky stopy protonu v jaderné emulzi. Lze použít i již zmíněný 
scintilační detektor 6LiJ(Eu), kde neutrony při reakci (n,α) přenášejí na scintilátor energii 4,78MeV + energii 
přilétajícího neutronu, která se amplitudovou analýzou výstupních impulsů z fotonásobiče dá stanovit s rozlišením cca 
10% (při energii 5MeV).

2.7. Měření radioaktivity vzorků (in vitro) 
Jedním z nejčastějších druhů radiačních měření je měření radioaktivity vzorků - ať již se jedná o vzorky 
v medicíně a biologii, vzorky z životního prostředí, či vzorky odebírané z různých míst 
průmyslových systémů. Konkrétní metodika měření radioaktivity vzorků záleží na několika okolnostech 
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- na druhu a energii záření, na aktivitě vzorků, na velikosti a tvaru vzorků, na požadované přesnosti, zda 
se jedná o měření relativní či absolutní atd. Otázky volby detektorů podle druhu záření jsme si 
rozebírali výše v §2.1-2.6. Zde se zmíníme o některých praktických aspektech geometrie měření a 
o specifických metodách měření sérií vzorků.

Geometrie měření - 2p, 4p 
Celková účinnost měření je dána nejen vlastní detekční účinností detektoru, ale i 
vzájemným uspořádáním měřeného vzorku a detektoru - tzv. geometrií měření. Pod geometrií 
měření obecně rozumíme všechny aspekty prostorového vztahu a konfigurace měřeného vzorku 
či svazku záření vzhledem k detektoru. Na obr.2.7.1 jsou znázorněny typické geometrické konfigurace 
při měření vzorků.

 
Obr.2.7.1. Geometrie měření vzorků. Planární detektor pro geometrii max. 2π a dva druhy studnových 

scintilačních detektorů pro měření aktivity vzorků v geometrii blízké 4π.

Nejjednodušší konfigurace vzniká, když měřený vzorek prostě přiložíme těsně k detektoru 
(obr.2.7.1 vlevo). Zanedbáme-li absorbci a vliv konečné velikosti vzorku a detektoru, je v ideálním 
případě detekováno veškeré záření, které směřuje od vzorku do poloroviny v níž se nachází detektor, 
tedy polovina veškerého záření emitovaného vzorkem - říkáme, že měříme v geometrii 2p 
(plný prostorový úhel 360° vyjádřený v radiánech představuje 4π, jeho polovina 180° pak 2π). 
Celková detekční účinnost pro přiložený vzorek zde může dosáhnout max. 50%. Detektory pro tento 
typ měření se někdy označují jako planární. Pokud je vzorek umístěn ve větší vzdálenosti od 
detektoru, jedná se o měření pod prostorovým úhlem ω< 2π, s příslušně nižší detekční účinností. 
   Chceme-li zvýšit účinnost detekce a měřit veškeré záření emitované vzorkem do plného 
prostorového úhlu 360° - tedy v geometrii 4p, použijeme tzv. studnového detektoru v 
uspořádání znázorněném ve střední a pravé části obr.2.7.1. Studnový detektor pro měření vyšších aktivit 
v provedení ionizační komory je znázorněn na obr.2.3.3 vpravo v §2.3 věnovaném ionizačním 
detektorům. Pro citlivá měření nízkých aktivit vzorků se však používají studnové scintilační detektory 
s otvorem vyvrtaným v krystalu buď podélně do určité hloubky (prostřední část obr.2.7.1 - 
studnový krystal), nebo s otvorem vyvrtaným příčně skrz celý krystal (obr.2.7.1 vpravo). Zkumavka 
s měřeným vzorkem se zasunuje do tohoto otvoru, takže téměř všechno záření emitované vzorkem 
(s výjimkou úzkého kužele ve směru otvoru) musí procházet citlivým objemem detektoru a může 
být detekováno - jedné se tedy o geometrii blízkou 4p. 
Pozn.: Pravou 4π-geometrií je měření vzorků beta rozpuštěných v kapalném scintilátoru, kde se můžeme přiblížit 
100% účinnosti..
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Detekční účinnost 
Polohová a objemová závislost detekční účinnosti  
Detekční účinnost měření, tj. poměr mezi měřeným počtem impulsů a počtem kvant 
emitovaných vzorkem, rozhodujícím způsobem závisí v prvé řadě na geometrické konfiguraci 
vzorku vůči detektoru. Každý vzorek emituje záření izotropně do všech směrů, avšak jen určitá část 
z tohoto záření vstupuje do citlivého objemu detektoru a může být registrována.  
   V geometrii planárního detektoru podle obr.2.7.1 vlevo detekční účinnost závisí především 
na vzdálenosti vzorku od detektoru - klesá přibližně s druhou mocninou vzdálenosti, nejvyšší 
hodnoty (avšak max. 50%) dosahuje těsně u detektoru. 
   U studnového detektoru je nejvyšší detekční účinnost v případě, že vzorek malého rozměru leží na 
"dně" studnového detektoru - tehdy největší část záření prochází citlivým objemem detektoru a 
naopak nejmenší část vychází v kuželu otvorem ven bez registrace. Čím výše je umístěn vzorek v 
otvoru studny, tím větší část záření vychází "bez užitku" ven - studnový detektor má výraznou 
polohovou závislost detekční účinnosti. S touto polohovou závislostí úzce souvisí i objemová 
závislost detekční účinnosti: čím větší je objem vzorku ve zkumavce zasunuté do otvoru 
studnového detektoru, tím větší část vzorku se nachází poblíž otvoru, kde je nižší detekční účinnost 
- obr.2.7.2. K objemové závislosti detekční účinnosti přispívá i samoabsorbce záření ve vzorku.

 
Obr.2.7.2. Objemová závislost detekční účinnosti studnového svcintilačního detektoru.

Vliv absorbce záření 
Vedle geometrických vlivů může být detekční účinnost snižována i absorbcí záření, a to jednak 
v samotném vzorku (samoabsorbce), jednak ve vstupním okénku detektoru. Při měření vzorků se 
může uplatnit i rozdílná tloušťka skla zkumavek a ampulí, zvláště při měření záření gama nízkých 
energií (např. u 125J). 
Nastavení detekční aparatury 
Na detekční účinnost má nemalý vliv i spektrometrické nastavení detekční aparatury. Nejvyšší 
detekční účinnosti bychom formálně dosáhli v integrálním režimu, kdy měříme všechny 
impulsy přicházející z detektoru. Integrální režim nemůžeme použít tehdy, když v měřených 
vzorcích chceme odlišit více radionuklidů s různými energiemi - tehdy musíme použít 
diferenciálního měření s nastavením okénka analyzátoru na fotopík požadovaného záření gama. Avšak 
i tehdy, když vzorky obsahují jen jeden druh radionuklidu, je výhodné fotopíkové měření, neboť 
zde dosahujeme nejlepšího poměru signál/pozadí, což je důležité zvláště při měření vzorků o 
nízkých aktivitách srovnatelných s pozadím.
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Měření sérií vzorků  
Měření velkých sérií vzorků, čítající desítky, stovky či tísíce vzorků, by při ručním měření 
jedním detektorem bylo velice pracné a zdlouhavé. Proto se používají speciální přístroje 
umožňující automatické měření sérií vzorků - vzorkoměniče a vícedetektorové přístroje.

Automatické vzorkoměniče 
Vzorkoměniče, nazývané často též gama-automaty (většinou se totiž měří záření gama*), jsou 
detekční aparatury vybavené elektro-mechanickým zařízením pro výměnu vzorků. Vzorky se před 
měřením umísťují do zásobníku o kapacitě cca 100-500 vzorků, který má buď řetězové nebo 
kazetové uspořádání. Elektro-mechanická pohonná jednotka pomocí elektromotorku 
posunuje jednotlivé vzorky do místa detektoru, kde motoricky ovládaný elevátor zasune daný vzorek 
do dutiny studnového či vrtaného detektoru. Po předvolenou dobu pak probíhá měření, naměřený 
počet impulsů se zaregistruje (vytiskne, pošle po počítače a pod.), elevátor vzorek vysune, posune se 
další vzorek a probíhá další měření - obr.2.7.3 vlevo. 
*) Stejného principu elektro-mechanického posunu vzorků v zásobníku používají i vzorkoměniče pro měření záření beta 
v kapalných scintilátorech.

 
Obr.2.7.3. Vlevo: Gama-automat s elektromechanickým vzorkoměničem. Vpravo: 20-detektorový měřič vzorků gama.

Vícedetektorové systémy 
Vzorkoměniče s jedním detektorem umožňují sice automatické měření bez nutnosti ruční 
manipulace, avšak změření velkých sérií vzorků je časově náročné - celková doba změření N vzorků činí 
T = N.(t + tm), kde t je průměrná doba měření jednoho vzorku a tm je manipulační doba výměny 

vzorku. Např. změření 300 vzorků o měřící době 100s trvá cca 8,5 hod. Při tak dlouhé době (měří se někdy 
i přes noc) je navíc určité riziko výpadku proudu, nestability či jiné poruchy. 
   Nejvýkonnějšími a nejrychlejšími přístroji pro měření velkých sérií vzorků jsou vícedetektorové 
systémy. Sestávají z 10, 12, 16 či 20 nezávislých studnových scintilačních detektorů umístěných 
těsně vedle sebe ve dvou řadách (obr.2.7.3 vpravo). Každý scintilační detektor má svůj 
fotonásobič, většinou napevno spojený s krystalem v tzv. scintibloku. Vzorky se ukládají do 
zásobníků (pouzder), které přesně zapadají do otvorů detektorů. Po zasunutí takové sady vzorků 
probíhá současně (avšak nezávisle) měření každého z nich ve studnových scintilačních 
detektorech, přičemž měřené impulsy jsou registrovány v paměti přístroje. Po skončení měřící 
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doby zasuneme zásobník s další sadou vzorků atd. Shora uvedený příklad měření 300 vzorků po 100s 
zde trvá při použití 20-detektorového přístroje jen necelých 30min! 
Kromě velké rychlosti měření velkých sérií vzorků je velkou výhodou vícedetektorových přístrojů i to, 
že nemají žádné mechanické díly (jsou čistě elektronické), takže nevyžadují údržbu a mají 
minimální poruchovost. 
   Základním požadavkem u vícedetektorových přístrojů je stejná detekční účinnost všech detektorů 
- výsledek nesmí záležet na tom, kterým detektoren byl ten který vzorek měřen. Dosahuje se toho 
jednak pečlivým výběrem scintilačních krystalů a fotonásobičů, zbylé rozdíly se vyrovnívají 
pomocí numerické korekce detekční účinnosti - výsledky z detektorů s poněkud sníženou citlivostí 
se násobí příslušným korekčním koeficientem větším než 1, počty impulsů z detektorů se 
zvýšenou účinností faktorem menším než 1. Matice korekčních koeficientů se získá tak, že buď 
jeden vzorek změříme postupně na všech detektorech a vypočteme příslušné poměry ke střední 
hodnotě, nebo změříme sadu vzorků se stejnou aktivitou. Korekční koeficient pro každý detektor je 
pak uložen v paměti přístroje a naměřené počty impulsů se automaticky korigují. 
   Dalším požadavkem při vícedetektorovém měření je, aby záření ze vzorku zasunutého v 
jednom detektoru neprozařovalo do okolních detektorů a neovlivňovalo výsledky měření. Pro 
nízké energie záření gama (přístroje tohoto druhu se nejčastěji používají pro 125J) tomuto 
prozařování zabraňuje olověné stínění, do něhož jsou jednotlivé detektory zasazeny. Pro vyšší energie, 
kde se může prozařování reálně uplatnit, jsou přístroje vybaveny korekcí na prozařování: od 
změřeného počtu impulsů v daném detektoru se odečítají počty impulsů registrované v 
ostatních (okolních) detektorech, násobené určitými váhovými prozařovacími faktory. Matici 
těchto prozařovacích faktorů získáme tak, že vzorek daného radionuklidu měříme postupně v 
jednotlivých detektorech, přičemž registrujeme nejen počet impulsů v daném detektoru, ale i 
odezvu ostatních (prázdných) detektorů a dělíme ji počtem impulsů v daném detektoru. Získané 
faktory jsou opět uloženy v paměti přístroje a korekce probíhá při měření automaticky.

Hybridní vzorkoměniče 
Kromě jednodetektorových vzorkoměničů a mnohadetektorových systémů se ojediněle používají i vzorkoměniče 
s několika detektory - cca 3 - 5 detektory. Elektro-mechanické zařízení posunuje postupně zásobníky se vzorky a 
elevátory periodicky zasunují vždy 3-5 vzorků do detektorů na dobu měření. Tyto přístroje, nazývané někdy "hybridní", 
měří sice rychleji než jednodetektorové vzorkoměniče (tolikrát rychleji, kolik je detektorů), avšak 
výkonnosti mnohadetektorových systémů zpravidla nedosahují a jsou mechanicky značně komplikované.

2.8. Absolutní měření radioaktivity a intenzity záření 
Stejně jako měřící metody obecně, lze i radiometrické měřící metody rozdělit na absolutní a relativní. 
U relativních měření nám jde o stanovení poměrů aktivit či intenzit záření jednotlivých vzorků buď 
mezi sebou, nebo vzhledem k vhodnému etalonu; ve většině aplikací ionizujícího záření nám 
taková relativní měření postačují. U absolutních metod potřebujeme přímým měřením za 
přesně definovaných podmínek z naměřeného ionizačního proudu nebo četnosti impulsů 
stanovit absolutní hodnotu aktivity v Bq či absolutní intenzitu svazku záření v počtu kvant/cm2 
(fluenci) nebo v jednotkách dávky Gy. Absolutní měření radiometrických veličin naráží na 
řadu principiálních a technických obtíží, které budou níže stručně diskutovány. 
Metody absolutního měření radiometrických veličin můžeme rozdělit na dvě kategorie:

�●     Primární absolutní měření,  
kdy příslušnou veličinu stanovujeme přímo z naměřených hodnot odezvy měřícího přístroje, 
přičemž bereme v úvahu řadu korekčních faktorů (geometrie měření, detekční účinnost, absorbce 
záření atd). Tato velmi náročná měření se provádí na metrologických pracovištích, kde slouží 
jako referenční metody při primární etalonáži záření a pro kalibraci sekundárních radiometrů.

�●     Sekundární absolutní měření, 
kdy absolutní hodnotu požadované veličiny stanovujeme pomocí měřící aparatury ocejchované 
vhodným etalonem nebo sadou etalonů. Právě tento způsob se používá v technické praxi.
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Absolutní měření radioaktivity 
K primárnímu absolutnímu měření aktivity radioaktivních zářičů a preparátů lze použít několika 
metod, využívajících fyzikální a chemické projevy radioaktivity. 
Absolutní počítání emitovaných částic 
Aktivitu A určitého radioaktivního zářiče (tj. počet jader které se přemění za jednotku času) 
můžeme přímočaře změřit pomocí četnosti částic (kvant záření), které daný vzorek emituje. 
Vhodným detektorem změříme počet impulsů N za určitou dobu t, odečteme impulsy pozadí Np 

a výsledek vynásobíme korekčním faktorem F: 
A[Bq] = F . (N - Np) / t . 

Celkový korekční faktor F v sobě zahrnuje všechny faktory ovlivňující detekci záření z daného vzorku; 
je součinem několika dílčích koeficientů: F = fg. fd . fa. Zde fg = 4π/ω je geometrický faktor daný 

poměrem mezi plným prostorovým úhlem 4π (do něhož probíhá izotropní vyzařování z každého zdroje) 
a skutečným úhlem ω, ve kterém kvanta emitovaná ze zářiče dopadají do citlivého prostoru 
detektoru (obr.2.8.1 vlevo nahoře). fd je korekční faktor detekční účinnosti, který závisí na druhu 

a velikosti detektoru, druhu a energii detekovaného záření, příp. na mrtvé době detektoru. fa je 

korekční faktor absorbce záření, který je součinem faktorů samoabsorbce ve vzorku, absorbce záření 
v okénku detektoru a příp. absorbce záření v prostředí mezi zdrojem a detektorem. Tyto korekční faktory 
je nutno pro každý konkrétní způsob určit nezávislým měřením. 
K detekci kvant záření se používají G.M. trubice, scintilační a polovodičové detektory, 
proporcionální detektory. Zvláštní skupinu tvoří metody s geometrií měření 4p, kdy aktivní 
prostor detektoru zcela obklopuje zdroj záření. Měřený vzorek je uložen buď dovnitř ionizační komory - 
G.M. nebo proporcionálního detektoru, nebo jsou radioaktivní atomy rovnoměrně rozptýleny v 
plynové náplni, či radioaktivní preparát je rozpuštěn v kapalném scintilátoru. Geometrie měření je 
zde téměř úplně 4π, pouze na okrajích a stěnách detekčního objemu dochází ke snížení detekční účinnosti.

Absolutní koincidenční metody 
V určitých speciálních případech je možno náročné a obtížné stanovení výše uvedených 
korekčních faktorů F obejít. Elegantní možnost stanovení absolutní detekční účinnosti (tj. η = 1/F), a 
tím automaticky i možnost měření absolutní aktivity radioaktivního preparátu, se nabízí u 
takových radionuklidů, které vysílají současně dvě kvanta ionizujícího záření (popř. více kvant 
současně). Zde můžeme použít metody současné - koincidenční - detekce těchto dvou kvant 
záření emitovaných radionuklidem.

..........obrázek........ 
Obr.2.8.1. Koincidenční měření absolutní aktivity a detekční účinnosti. 

Vlevo: Koincidenční detekce záření β a γ dvěma oddělenými detektory β a γ. Vpravo: Koincidenční analýza měření 
dvojic kvant záření γ.

Metoda b-g koincidencí 
Tato metoda je vhodná tam, kde radionuklid emituje záření beta doprovázené fotony gama 
(rozpadové schéma v levé části obr.2.8.1). V tomto případě umístíme měřený vzorek o (hledané) aktivitě 
A mezi dva detektory, opatřené nezávislými vyhodnocovacími obvody (detekčními "kanály") 
a koincidenčním obvodem. Detektor Dβ je citlivý pouze k záření beta a bude měřit četnost impulsů 

nβ=A.Fβ, kde Fβ je geometricko-účinnostní faktor pro detekci záření β ze vzorku. Detektor Dγ, citlivý pouze 

k záření gama, bude měřit četnost impulsů nγ=A.Fγ, kde Fγ analogicky charakterizuje účinnost 

detekce záření γ ze vzorku. Na výstupu koincidenčního obvodu se objeví impuls pouze tehdy, jestliže 
se současně vyskytnou impulzy na obou jeho vstupech. Pravděpodobnost, že dojde k současné 
registraci částice β a kvanta γ, emitovaných při jedné radioaktivní přeměně, je Fβ.Fγ, takže 

četnost koincidencí bude nkoin= A.Fβ.Fγ. Z těchto třech vztahů můžeme úpravou vyloučit neznámé 
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faktory Fβ a Fγ, čímž dostáváme výsledný vztah: A = (nβ.nγ)/nkoin, podle něhož koincidenční metodou 

lze stanovit absolutní aktivitu A pouze na základě měření četností impulsů nβ a nγ v obou detektorech 

beta a gama.  
Metoda g-g koincidencí 
Tuto metodu lze použít v případě, že zkoumaný radionuklid při každé své přeměně současně emituje 
dva fotony - buď při deexcitaci jaderných hladin v kaskádě (např. u 60Co), nebo u elektronového 
záchytu doprovázeného současnou emisí fotonu charakteristického X-záření z obalu a fotonu γ 
z excitovaného dceřinného jádra (např. u 125I). Pokud obě tato kvanta vniknou do detektoru a 
jsou registrována, detektor je od sebe časově neodliší - dojde k jejich koincidenci a výslený impuls 
bude roven součtu impulsů od obou kvant. Ve spektru se tak objevuje sumační pík odpovídající 
součtu energií obou kvant (obr.2.8.1 vpravo).  
   Pokud bychom měřili v geometrii 4π a detekční účinnost by byla 100%, všechny dvojice 
koincidenčních kvant by byly detekovány současně a ve spektru by byl přítomen pouze sumační 
pík. Pokud je účinnost detekce nižší než 100% (tak je tomu prakticky vždy), u části koncidenční dvojice 
je detekováno jen jedno z kvant a ve spektru se kromě sumačního píku objevují i vlastní píky obou 
kvant o příslušných energiích. Čím nižší je účinnost detekce (ať již odchylkou od geometrie 4π, nebo 
nižší účinností vlastního detektoru), tím menší je pravděpodobnost detekce obou koincidenčních kvant 
a tím nižší je sumační pík vzhledem k samostatným píkům jednotlivých kvant koincidenční 
dvojice. Vyhodnocením poměru mezi plochami (integrály) sumačního píku a píků 
jednotlivých koincidenčních kvant lze stanovit celkovou detekční účinnost v daném měřícím 
uspořádání, která zahrnuje všechny dílčí faktory (geometrické, absorbční, účinnosti 
detektoru): ............... vzorec ........ a stanovit tak absolutní aktivitu měřeného vzorku.

Kalorimetrické měření absolutní aktivity 
K absolutnímu měření radioaktivity lze v zásadě použít i tepelných účinků energie uvolňované při 
radioaktivních přeměnách. Jelikož množství vznikajícího tepla je z makroskopického hlediska poměrně malé, lze 
této metody použít jen pro preparáty o poměrně vyšší aktivitě, řádově stovky MBq a GBq. Tzv. izotermické 
kalorimetry, pracující při normální teplotě, se občas používají pro absolutní měření radioaktivity 
vysokoaktivních preparátů - pomocí můstkově zapojených termistorů se srovnává teplotní rozdíl mezi 
referenčním vzorkem a vzorkem obsahujícím radioaktivní materiál. .............................

Elektrostatické měření absolutní aktivity 
lze použít k měření aktivity radionuklidů, emitujících nabité částice - α nebo β. Při vyzáření nabité částice z 
radionuklidu (původně elektricky neutrálního), získává tento radionuklid stejně velký náboj opačného znaménka. Ze 
změny celkového náboje vzorku za určitý časový interval lze v principu stanovit aktivitu. Jelikož takto vznikají velmi 
malé hodnoty náboje, je nutno použít citlivých elektrometrů. Projevuje se zde řada rušivých vlivů, pocházejících 
od sekundárních elektronů uvolňovaných při ionizaci zářením i od absorbce nabitých částic v samotném zdroji...

Kalibrace detektorů pro měření aktivity 
...............

Měření aktivity studnovou ionizační komorou 
Pro přibližné měření radioaktivity, zvláště v oblasti medicínských aplikací otevřených radionuklidů, se s výhodou 
používají ionizační komory ve studnovém provedení jako měřiče aktivity radioaktivních preparátů (tyto měřiče se 
někdy nesprávně nazývají "dávkové kalibrátory" - "dose calibrator") - obr.2.3.1 vpravo. Lahvička či stříkačka s radioaktivní 
látkou se vloží do otvoru studnové ionizační komory, která v geometrii blízké 4π registruje vycházející záření γ. 
Elektrický signál I z této komory je úměrný aktivitě preparátu A a Γ-konstantě daného radionuklidu: I ∼ A . Γ; Γ-konstanta 
je pro každý radionuklid jiná. Elektronické obvody měřiče aktivity jsou kalibrovány tak, že pro zvolený radionuklid je 
na displeji zobrazena jeho aktivita přímo v MBq.

Měření intenzity záření a dávkového příkonu 
Intenzitu neboli fluenci záření lze přímočaře měřit pomocí vhodných detektorů, citlivých k danému druhu záření 
a umístěných v požadovaném místě svazku záření. Naměřenou četnost impulsů N na jednotku plochy detektoru je 
opět třeba korigovat faktorem F detekční účinnosti. V případě silnějších svazků záření, používaných např. v radioterapii, 
se intenzita záření chrakterizuje radiačním dávkovým příkonem v daném místě látky, která je záření vystavena. K 
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těmto měřením se nejčastěji používají normalizované a kalibrované ionizační komůrky, nověji i polovodičové detektory. 
........doplnit.........

2.9. Měření radioaktivity v organismu (in vivo) 
Specifickou oblastí radiometrických měření je detekce záření z radioaktivních látek deponovaných 
uvnitř organismu - měření in vivo. Položme si nejprve otázku: Za jakých okolností se může 
radioaktivita dostat do organismu? Jsou v podstatě dvě možnosti:

■     1. Cílená aplikace radioaktivní látky do organismu za účelem diagnostického či terapeutického 
využití ionizujícího záření emitovaného radionuklidem uvnitř organismu.

■     2. Vnitřní kontaminace radioaktivní látkou při nežádoucí situaci - neopatrná práce s 
otevřenými radionuklidy, radiační havárie, ozáření neutrony a pod. 
Pozn.: Nepatrný obsah přírodních radionuklidů (14C, 40K, 3H, ...) v těle se za vnitřní kontaminaci nepovažuje.

V obou těchto protichůdných situacích může obecně vyvstat potřeba měření množství či 
distribuce radioaktivity v organismu.

Celotělové měření radioaktivity 
Absolutní změření úhrnného množství radioaktivity v organismu může být důležité u 
zmíněného případu č.2 - vnitřní kontaminace radiačních pracovníků.  
Radioaktivitu v organismu stanovujeme na základě zevní detekce vycházejícího záření gama. Aby 
při celotělovém měření bylo dosaženo přibližně stejné detekční účinnosti pro všechna místa těla, 
používá se několika scintilačních detektorů větších rozměrů, rozmístěných kolem těla pacienta 
v uspořádání tzv. celotělového detektoru. U některých typů tělo rovnoměrně projíždí mezi 
soustavou detektorů. Při vyhodnocení počtu měřených impulsů z jednotlivých detektorů se používá 
řada korekcí na absorbci a geometrické podmínky, jakož i násobení kalibračními koeficienty 
vyjadřujícími vztah mezi změřenou četností impulsů a aktivitou sledovaného radionuklidu v těle. 
Pro zjištění vnitřní kontaminace neznámým radionuklidem, nebo směsí různých radionuklidů, se ojediněle používá 
v celotělovém detektoru i spektrometrických polovodičových detektorů s vysokým energetickým rozlišením, 
přičemž spektra se měří a vyhodnocují pomocí mnohokanálového analyzátoru. 
   Při diagnostických aplikacích radioaktivity se v 70. a 80.letech celotělová měření prováděla jen 
zcela ojediněle při zjišťování resorbce některých látek (např. vitamínu B12 značeného 57Co); nyní je 
tato metoda již většinou opuštěná a pod celotělovým měřením v nukleární medicíně máme na 
mysli obvykle celotělovou scintigrafii - kap.4 "Radioisotopová scintigrafie".

Lokální měření distribuce radioaktivity 
Při diagnostických a terapeutických aplikacích radioisotopů do organismu nepotřebujeme měřit 
absolutní hodnotu radioaktivity v těle (tu jsme si změřili v lahvičce či stříkačce před aplikací). 
Potřebujeme zjistit spíše rozložení radioaktivity v jednotlivých místech a orgánech v organismu - to 
má přímý diagnostický či terapeutický význam. Jde nám tedy o relativní lokální měření radioaktivity 
v určitých místech organismu na základě zevní detekce vycházejícího záření gama, které proniká 
tkáněmi ven z organismu. 
   Toto lokální měření intenzity vycházejícího záření můžeme v principu provádět prostým 
přikládáním scintilačního detektoru k jednotlivým místům. Volný detektor (bez stínění) by však 
registroval záření γ nejen z požadovaného místa, ale i z ostatních míst v organismu, s jen o něco 
nižší účinností (danou větší vzdáleností těchto míst od detektoru). Abychom dosáhli selektivní 
detekce záření jen z požadovaného místa (směru) v organismu, je potřeba odstínit záření γ přicházející 
z ostatních (nežádoucích) směrů a měřit jen záření z úzkého kužele v požadovaném směru - 
opatřit detektor kolimátorem. Postupným přikládáním takové kolimované detekční sondy 
k jednotlivým místům těla můžeme "zmapovat" distribuci radioindikátoru v jednotlivých orgánech 
uvnitř organismu. Nebo kolimovanou detekční sondou nasměrovanou na určitý orgán můžeme 
sledovat časový průběh distribuce radioindikátoru v tomto orgánu po aplikaci radioaktivní látky 
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do organismu.

Nukleární medicína 
Tyto detekční metody sehrály důležitou úlohu v příslušné etapě vývoje nukleární medicíny - 
oboru zabývajícího se diagnostikou a terapií pomocí aplikace otevřených radionuklidů 
(kap.4). Nejjednodušší metodou je stanovení akumulace 131J ve štítné žláze, kdy se po aplikaci 
známého množství radiojodu měří kolimovanou sondou záření γ ze štítné žlázy a porovnáním s 
hodnotou standardu se stanovuje procento radiojodu, které štítná žláza vychytala; opakovaným měření 
po několik dní se dále zjišťuje poločas vylučování jódu ze štítné žlázy. 
   Nejpoužívanější měřící metodou v nukleární medicíně v 60.-80.lelech byla radioisotopová 
nefrografie: dvě kolimované scintilační sondy se nasměrovaly zezadu do oblasti pravé a levé 
ledviny, aplikoval se radioaktivní 131J-hippuran, který se vychytával v ledvinách a detekční 
sondy registrovaly množství záření z levé a pravé ledviny. Impulsy z nefrografických sond se 
přes integrátory vedly na registrační zapisovače, jejichž pisátka vykreslily postupně tzv. 
nefrografické křivky, znázorňující akumulaci 131J-hippuranu v levé a pravé ledvině a jeho 
postupné vylučování do močových cest. Z tvarů nefrografických křivek (strmosti nárustů, časů 
dosažení vrcholů a prudkosti poklesů) se dá usuzovat na funkční schopnost ledvin a jejich drenáž. 
Občas se používaly metody registrace záření γ kolimovanými detekčními sondami i z oblasti srdce či mozku - metoda 
tzv. radiocirkulace za účelem vyšetření dynamiky srdeční činnosti či průtoku krve mozkovými hemisférami. Tyto a 
jim podobné metody však již v době svého vzniku byly diskutabilní (vzhledem k velkým chybám a nepřesnostem 
při detekci záření "naslepo") a byly záhy opuštěny. Všechny tyto metody včetně nefrografie byly nahrazeny 
podstatně dokonalejšími a komplexnějšími metodami scintigrafickými. 
Radiačně navigovaná chirurgie - sentinelové uzliny 
Lokální radiační měření úzce kolimovanou miniaturní detekční sondou záření gama nachází 
důležité uplatnění v radiačně navigované chirurgii při detekci tzv. sentinelových uzlin. Při chirurgické 
léčbě nádorových onemocnění je důležité odstranit nejen primární nádor, ale pokud je to možné i 
další tkáně, do kterých by mohly být infiltrovány nádorové buňky. Tyto nádorové buňky se z 
primárního ložiska šíří především lymfatickými cestami, takže jako první bývají zasaženy lymfatické 
uzliny v okolí nádorového ložiska. Aplikujeme-li do periferní části nádorového ložiska 
vhodný radioindikátor koloidního skupenství (nejčastěji 99mTc nanokoloid, velikost částic cca 50-600 
nm, aktivita cca 40-150 MBq), bude se šířit lymfatickými cestami a zachycovat a shromažďovat se v 
těch uzlinách, které jsou lymfaticky spojeny s nádorovým ložiskem. První taková uzlina v 
lymfatickém "povodí" nádorového ložiska se nazývá sentinelová uzlina. Hromadění radioindikátoru 
v uzlinách se dá zobrazit scintigraficky. Nejdůležitější je však sledování radioindikátoru během 
vlastního chirurgického výkonu, kdy pomocí kolimované detekční sondy chirurg přímo v operačním 
poli může najít sentinelovou uzlinu s obsahem radioindikátoru, a též u vyoperované uzliny se 
přesvědčit, zda je v ní obsažen radioindikátor.*) Po aplikaci radioindikátoru se nejprve 
provede scintigrafické zobrazení se zakreslením zobrazených uzlin, pak pacient odchází k 
vlastnímu chirurgickému výkonu, během něhož se používá detekční gama-sonda. 
*) Spolu s radioindikátorem se aplikuje současně i modré barvivo (........), které rovněž proniká do uzlin, takže chirurg 
může sentinelovou uzlinu rozpoznat i podle modrého zabarvení. 
Sc i n t i g r a f i e 
Jedinými životaschopnými a perspektivními metodami analýzy rozložení radioaktivity v 
organismu (odhlédneme-li od výše zmíněné metody detekce sentinelových uzlin) jsou metody 
scintigrafického zobrazení statické či dynamické distribuce radioindikátoru. Tyto metody 
poskytují detailní zmapování a přehledné zobrazení rozložení radioindikátoru včetně všech zvláštností 
a anomálií uvnitř organismu, s možností vizuálního hodnocení i detailní matematické analýzy 
a kvantifikace parametrů vyšetřovaných procesů uvnitř organismu. Metody radioisotopové 
scintigrafie jsou podrobně popsány v kap.4 "Radioisotopová scintigrafie".

2.10. Kalibrace a kontrola detekčních přístrojů 
Pro zajištění přesných a reprodukovatelných výsledků radiometrických měření je nutno zajistit 
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správné nastavení a kalibraci detekčních přístrojů a tyto parametry pravidelně kontrolovat - zajistit 
tak jejich stabilitu.

Kalibrace radiometrických přístrojů 
Základní seřízení a kalibrace těchto měřících přístrojů je zpravidla provedena již výrobcem při 
dodání zařízení jedná se o "firemní kalibraci". Potřeba vlastní kalibrace přístroje vyvstane pro 
uživatele tehdy, když jej hodlá použít k jinému účelu, než pro jaký byl kalibrován. Popř. se jedná o 
přístroj pro obecné použití, jehož výslednou odezvou jsou jednotlivé impulsy, napěťový či 
proudový signál. Některé metody absolutní kalibrace byly zmíněny výše v §2.8. Pro běžného uživatele 
je obvykle dostupná jen metoda relativní kalibrace - ocejchování přístroje pomocí etalonů, nebo 
jeho srovnáním s jiným ("etalonovým") přístrojem. U přístrojů, na něž jsou kladeny vysoké 
požadavky přesnosti a reprodukovatelnosti výsledků, se provádí metrologická kalibrace či 
ověření přístroje za účasti autorizované laboratoře (metrologického institutu).

Stabilita měřícího přístroje a její kontrola 
Nestabilita radiometrických přístrojů může být způsobena různými vlivy, v závislosti na druhu 
detekčního přístroje. U jednoduchých přístrojů na bázi ionizačních komor bývá nestabilita 
často způsobována změnou tlaku a složení náplně plynu v komoře vlivem netěsnosti (únik náplně) - 
vede většinou ke snížení detekční účinnosti. 
   U spektrometrických přístrojů se nestabilita detektoru a elektronických obvodů vyhodnocovací 
aparatury projevuje posunem spektra a tedy i změnou polohy fotopíku; je-li okénko 
analyzátoru správně nastaveno symetricky na fotopík, v důsledku nestability "ujede" fotopík z okénka 
a dojde k výrazné změně počtu registrovaných impulsů. U mnohakanálových analyzátorů nestabilita 
může vést k posunům a rozmazání fotopíků. Příčinou posunu spektra je změna výšky signálních 
impulsů na výstupu detektoru, nebo změna elektronického zesílení vyhodnocovací aparatury. 
Tyto změny mohou být způsobeny kolísáním vysokého napětí na dynodách fotonásobiče (to se 
projevuje velmi citlivě!), kolísáním zisku zesilovače, změnami elektrických hodnot součástek 
elektrických obvodů buď kolísáním teploty nebo jejich "únavou" a stárnutím, "únavou" 
fotonásobiče, změnami vlastností scintilačního krystalu (jako je žloutnutí v důsledku absorbce vody) 
či polovodičového detektoru (difuze driftu a pod.).  
   Pro vyloučení vlivu kolísání napájecího napětí jsou moderní přístroje vybaveny stabilizátory napětí. 
Pro dosažení vysoké stability detekčních přístrojů a omezení či vyloučení vlivu teploty na odezvu 
přístroje se doporučuje zajistit teplotní stabilizaci prostředí či místnosti v níž přístroj pracuje 
(např. klimatizace). Další zásadou pro zajištění přesných a stabilních výsledků měření je, že nikdy 
neměříme na přístroji ihned po jeho zapnutí. Zesílení a další parametry elektronické aparatury, jakož 
i vlastního detektoru, se po zapnutí přístroje mohou poněkud měnit a teprve za několik minut se 
přístroj dostává do ustáleného režimu, v němž pak dlouhodobě setrvává (nedojde-li ovšem k nestabilitě 
z jiné příčiny či k poruše). Některé přístroje se pro zajištění vysoké stability vůbec nevypínají.

Testy kvality, správné funkce a stability měřících přístrojů je obvyklé rozdělovat z časového hlediska na 
dvě skupiny:

■     Krátkodobé testy 
Jedná se o denní testy, popř. provozní testy před jednotlivými sériemi měření. Tyto testy musejí 
být dostatečně jednoduché a rychlé, jejich úkolem je ověření funkčnosti a správného 
nastavení přístroje. U detekčních přístrojů se kontroluje především pozadí (jeho zvýšení 
může signalizovat např. kontaminaci detektoru) a detekční odezva na vhodný etalon, u 
spektrometrických přístrojů pak poloha fotopíku pro měřený radionuklid. U scintilačních kamer to 
může být homogenita zorného pole.

■     Dlouhodobé testy  
Jedná se o týdenní, měsíční a roční testy (podle konkrétní povahy přístrojů a kontrolovaných 
parametrů), popř. přejímací testy při instalaci nových zařízení. Zde se podrobně testují a kalibrují 
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důležité parametry přístroje; kromě parametrů z předchozího bodu to může být např. mrtvá 
doba, energetické rozlišení spektrometrického detektoru, zesílení fotonásobičů a prostorové 
rozlišení scintilační kamery, provádějí se tzv. fantomová měření. U vybraných přístrojů se provádí 
i metrologická kalibrace, vykonávaná autorizovaným ústavem a dokumentovaná příslušným 
protokolem a atestem přístroje.

Z organizačního hlediska by každý měřící přístroj pro detekci záření měl mít vypracován předpis pro nastavení, kontrolu 
a metodiku měření, výsledky testování by měly být zapisovány do technického deníku daného přístroje, či vyhodnocované 
a archivované počítačově.

Statistická kontrola stability odezvy přístroje 
Pokud máme radiometrický přístroj správně kalibrován a je ověřeno jeho správné nastavení, nebude 
sice vykazovat hrubší chyby měření, avšak mohou se v principu objevovat drobnější odchylky 
vlivem nestabilit, které se na četnosti měřených impulsů pozadí, vzorků a standardů významně 
neprojevují a "na první pohled" je nepoznáme. O správné a stabilní funkci přístroje se pak 
můžeme přesvědčit pomocí vhodného statistického kritéria - zda měřená četnost impulsů 
podléhá pouze statistickým fluktuacím, nebo zda je ovlivněna i jinými faktory. Tato metoda 
ověření vychází z poznatků o statistických fluktuacích uvedených v následujícím §2.11; zde uvedeme 
jen postup.  
   Jeden způsob zhodnocení správné funkce přístroje spočívá v opakovaném měření téhož vzorku 
na přístroji, čímž zjistíme soubor četností N1,N2, ..., Nn. Vypočteme průměrnou hodnotu N´=(N1+N2
+...+Nn)/n a směrodatnou odchylku měření σ = √(N12+N22+...+Nn2)/n.. Tuto směrodatnou 
odchylku porovnáme se směrodatnou odchylkou danou výhradně statistickými fluktuacemi 
radioaktivních přeměn √N´. Pokud směrodatná odchylka σ při měření významně přesahuje 
teoretickou hodnotu √N´, přístroj přispívá k chybě svou nestabilitou. 
Pro rychlou orientační kontrolu stačí stejný vzorek změřit dvakrát, čímž dostaneme dvě hodnoty 
počtu impulsů N1 a N2. Pro posouzení, zda rozdíl mezi těmito dvěma hodnotami je ještě v 
rozmezí statistických fluktuací, použijeme následující kritérium: překročí-li rozdíl |N2-N1| mezi 
naměřenými počty impulsů přibližně tři směrodatné odchylky statistických fluktuací, tj. 3.Ö[(N12

+N22)/2], svědčí to pro podezření na nestabilitu přístroje.

2.11. Statistické fluktuace a chyby měření 
Podobně jako všechna ostatní měření reálných přírodních veličin, jsou i metody detekce a 
spektrometrie záření zatíženy určitými chybami. Charakter a původ těchto chyb však má u jaderných 
a radiačních měření svá specifika, s nimiž se většinou v jiných oblastech nesetkáváme. Jsou 
to neodstranitelné statistické fluktuace.*) 
*)V běžném životě se s těmito flutkuacemi nesetkáváme proto, že sledujeme většinou makroskopické objekty a 
množství fotonů světla, pomocí něhož pozorujeme, je natolik velké, že fluktuace jsou nepatrné. Avšak např. v astronomii 
při pozorování a spektrometrickém měření slabého toku světla ze vzdálených galaxií se statistické fluktuace projevují 
úplně stejně jako při detekci slabého ionizujícího záření. S kvantově - statistickými fluktuacemi se obecně setkáváme 
všude tam, kde měřený signál je natolik slabý, že se uplatňují kvantové fluktuace měřené veličiny.

Statistické fluktuace 
Emise kvant ionizujícího záření, stejně jako jeho interakce s atomy látkového prostředí (a tím i 
mechanismy detekce záření) probíhá na mikroskopické úrovni prostřednictvím dějů řídících se 
nikoli detrministickými zákony klasické fyziky, nýbrž zákonitostmi kvantové mechaniky. Tyto 
kvantové zákonitosti jsou principiálně stochastické, pravděpodobnostní (viz §1.1). 
Přeměna radioaktivních atomů je proto zcela náhodný proces a vznikající ionizující záření je 
emitováno náhodně, nekorelovaně, inkoherentně. Tok ionizujícího záření proto není plynulý, 
ale fluktuující. Stejně fluktuující (kolísavá) bude i odezva každého přístroje detekujícího toto záření 
- jedná se o fluktuace neodstranitelné žádným zdokonalením přístroje či metody, tyto fluktuace mají 
svůj původ v samotné podstatě měřených jevů. 
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Vliv statistických fluktuací na výsledky radiačních dekčních a spektrometrických měření 
můžeme zjednodušeně (avšak výstižně) vyjádřit následujícím pravidlem:

Naměříme-li na radiačním detekčním přístroji N impulsů, naměřili 
jsme ve skutečnosti N ± Ö(N) impulsů.

Přesněji řečeno, směrodatná odchylka σ (zvaná též střední kvadratická odchylka) jednotlivého měření 
je dána druhou odmocninou z naměřeného počtu impulsů N: σ = ± √(Ν). Znamená to, že 
při opakovaném měření leží přibližně 68% z celkového počtu naměřených hodnot v intervalu (N-σ, Ν
+σ), 95% hodnot leží v intervalu (N-2σ, Ν+2σ) a 99% hodnot v intervalu (N-3σ, Ν+3σ).*) 

 
Obr.2.11.1. Vlevo:Rozdělení pravděpodobnosti výskytu změřených hodnot počtu impulsů podle Gaussova 
normálního rozdělení. Vpravo: Porovnání spektrometrického měření při nízkém (nahoře) a vysokém (dole) 
počtu detekovaných impulsů. 
Relativní chyba (variační koeficient) měření je pak ∆ = σ/N = √(Ν)/N = 1/√(Ν), popř. ×100, pokud 
ji chceme vyjádřit v %. Chyba měření je tedy tím nižší, čím vyšší počet impulsů naměříme - a to je 
též jediný způsob, jak snížit chyby způsobené statistickými fluktuacemi! Změříme-li 10impulsů, činí 
chyba 1/√(10) ≅ 33%, při 100impulsech bude chyba 1/√(100) = 10%, při 1000 impulsech 1/√(1000) ≅ 3%, 
a teprve když změříme 10000impulsů, bude statistická chyba činit již jen 1%: 1/√(104) = 1%. Na 
obr.2.11.1 vpravo je ukázka scintilačního spektra 131J změřená stejným detektorem při max. 
nastřádaném počtu impulsů N=50imp/cell (nahoře) a N=15000 imp./cell (dole). Rozdíl v přesnosti 
spektra je evidentní - při nízkém počtu registrovaných impulsů jsou podrobnosti v tvaru 
spektra "přehlušeny" statistickými fluktuacemi, při vysokém počtu impulsů je spektrum plynule a 
detailně "prokresleno" s minimálními fluktuacemi. Stejným způsobem se statistické fluktuace projevují 
u všech radiačních měření, např. i u scintigrafických obrazů (kap.4 - Radioisotopová scintigrafie). 
*)Pravděpodobnost výskytu určité změřené hodnoty počtu impulsů je obecně vyjádřena tzv. Poissonovým 
zákonem rozdělení (který je v oblastech kolem nuly asymetrický), při vyšších počtech impulsů pak přechází v 
symetrické normální (Gaussovo) rozdělení (obr.2.11.1 vlevo).

Celková chyba měření 
Výsledná chyba měření se obecně skládá z jednotlivých dílčích chyb, které můžeme rozdělit do tří skupin:

■     Náhodné chyby statistického charakteru, které u radiačních měření vyplývají především ze 
statistického charakteru radioaktivních přeměn. Náhodné chyby mohou mít původ i v 
nestabilitách detekční aparatury v důsledku náhodných vnějších vlivů, popř. chybách a rozptylu 
při přípravě vzorků (jako je pipetování, vážení, homogenizace atd.).

■     Systematické chyby zkreslující výsledky měření zcela určitým definovaným způsobem a 
směrem. Projevují se tak, že dostáváme buď trvale nižší nebo trvale vyšší výsledky než je hodnota 
skutečná. Příčinou systematické chyby může být např. mrtvá doba detektoru, únik plynové 
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náplně ionizační komory, kontaminace detektoru, vliv teploty (např. přehřátí) na odezvu přístroje a 
pod. Dovedeme-li zjistit příčinu systematických chyb, můžeme vhodnou úpravou měřících 
podmínek omezit jejich vliv, nebo provést jejich korekci.

■     Hrubé chyby způsobené např. poruchou přístroje, chybným nastavením přístroje, záměnou vzorků, 
často selháním v důsledku lidského faktoru. Zvýšenou pozorností a pečlivou kontrolou měřícího 
postupu lze hrubým chybám předejít.

Pokud jednotlivé dílčí chyby mají statistický charakter, je výsledná chyba měření podle 
zákonitostí matematické statistiky dána jejich geometrickým součtem: σ = (σ1

2 + σ2
2 + σ3

2 +....+ σn
2)1/2.

1.6. Ionizující záření  3. Aplikace záření

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie
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AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - 
Filosofie

Fyzika a nukleární medicína

4. Radioisotopová scintigrafie 
4.1. Podstata a metody scintigrafie. Pohybový scintigraf. 

4.2. Scintilační kamery 
4.3. Tomografická scintigrafie 

4.4. Hradlovaná scintigrafie 
4.5. Fyzikální parametry, kontrola kvality a fantomová scintigrafická měření 

4.6. Vztah scintigrafie a ostatních zobrazovacích metod 
4.7. Matematická analýza a počítačové vyhodnocování v nukleární medicíně 

4.8. Radionuklidy a radiofarmaka pro scintigrafii

4.1. Podstata a metody scintigrafie

Úloha a definice scintigrafie ; nukleární medicína 
Ústřední metodou nukleární medicíny je radioisotopová diagnostika in vivo: aplikujeme 
vhodnou chemickou látku s navázaným radionuklidem - tzv. radioindikátor či radiofarmakum - 
do organismu, tato látka vstoupí do metabolismu a distribuuje se v organismu podle 
farmakokinetiky daného radioindikátoru. Nejznámějším příkladem je aplikace radioaktivního 
jodidu sodného NaJ131, který se jako každý jód vychytává (akumuluje) ve štítné žláze. Byla vyvinuta 
řada druhů radiofarmak s afinitou k ledvinám, játrům, kostem, myokardu, některým nádorovým 
či zánětlivým tkáním, pro jejichž funkci je daná látka indikátorem. Míra lokální akumulace 
radiofarmaka záleží na intenzitě místních metabolických a funkčních dějů v orgánech a tkáních. 
Případné poruchy funkce lze pomocí scintigrafického zobrazení lokalizovat a kvantifikovat. Nebo 
se radionuklid vstřikne do krevního oběhu a sleduje se dynamika jeho průchodu srdcem, plícemi 
a velkými cévami (v tomto případě bez metabolické vazby na konkrétní orgán či tkáň). 
  Distribuce radioindikátoru tedy odráží konkrétní fyziologický či patologický stav nebo funkci 
příslušných orgánů a tkání. V nejjednodušších případech stačí prosté změření intenzity 
vycházejícího záření γ z určitého místa (např. ze štítné žlázy - pro stanovení její akumulace) 
kolimovanou sondou. Pro komplexnější diagnostiku však potřebujeme změřit - zmapovat - zobrazit - 
celou distribuci radioindikátoru, včetně lokálních detailů a anomálií. K tomu slouží metoda 
zvaná scintigrafie či gamagrafie.

Scintigrafie :

Scintigrafie či gamagrafie je fyzikálně-elektronická 
metoda zobrazení distribuce radioindikátoru v 

organismu na základě zevní detekce vycházejícího 
záření gama

Pozn.: Výstižnější název gamagrafie (zobrazování pomocí záření gama) se bohužel používá poměrně zřídka; převládl 
méně přesný název scintigrafie pocházející z toho, že technicky se nyní používá scintilačních detektorů. 
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Scintigrafické vyšetření se též často nazývá scintigrafická studie.

Druhy scintigrafie 
Než se budeme zabývat konkrétními fyzikálně-elektronickými metodami pro realizaci 
scintigrafického zobrazení, stručně si uvedeme rozdělení (klasifikaci, kategorizaci) scintigrafických 
metod. Z hlediska časového lze scintigrafii rozdělit na dva druhy:

■     Statická scintigrafie 
je základním druhem scintigrafie - je to prostě jeden či několik scintigrafických obrazů vyšetřované 
oblasti (bez ohledu na čas). Buď se snímá totéž místo z různých projekcí (AP, PA, DX a pod.), nebo 
několik různých míst organismu - takové scintigrafie se někdy nazývají též multistatické.

■     Dynamická scintigrafie 
Sledujeme-li pomocí radioindikátoru děj měnící se s časem a zajímá nás jeho dynamika, provádíme 
dynamickou scintigrafii - je to série (statických) snímků vyšetřované oblasti, snímaných postupně v 
různých časech. Rozdíl mezi statickou a dynamickou scintigrafií je analogický jako mezi fotografováním a filmováním: 
filmový záběr se skládá z velkého počtu krátkých (statických) snímků (políček filmu) v rychlém sledu za sebou, které pak 
při rychlém promítnutí vzbuzují dojem plynulých pohybů. 
  U dynamické scintigrafie můžeme nejen vizuálně sledovat pohyb a časové změny distribuce 
radioindikátoru v organismu, ale vytvářet příslušné dynamické křivky a matematickou analýzou 
stanovovat kvantitativní parametry funkce jednotlivých orgánů.

Z hlediska prostorového (geometrického) můžeme scintigrafii rozdělit opět do dvou kategorií:

■     Planární scintigrafie 
je základním druhem scintigrafického zobrazení - je to obraz projekce distribuce radioindikátoru v záření 
γ do dvojrozměrné zobrazované roviny.

■     Tomografická scintigrafie 
poskytující prostorové trojrozměrné zobrazení. 
č SPECT 
Tomografická scintigrafie SPECT (Single Photon Emission Copmputerized Tomography - jednofotonová 
emisní počítačová tomografie) je realizována jako série planárních obrazů vyšetřovaného místa, 
snímaných pod mnoha různými úhly (0o-360o) detektorem kamery obíhajícím kolem pacienta. 
Počítačovou rekonstrukcí se pak z těchto obrazů konstruují tomografické obrazy příčných řezů 
vyšetřovaným objektem. Série těchto obrazů transverzálních řezů pak vytváří celkový trojrozměrný obraz 
distribuce radioindikátoru. 
č PET 
Další tomografickou metodou je PET - pozitronová emisní tomografie. Zde je aplikován pozitronový b
+ radioindikátor, který v místech své distribuce emituje pozitrony e+, které vzápětí anihilují s elektrony 
e− (e++ e− č 2 γ) za vzniku dvou fotonů γ vylétajících do opačných směrů (180o). Tomografického efektu 
se pak dosahuje současnou koincidenční detekcí těchto dvojic fotonů γ, načež počítačovou 
rekonstrukcí velkého počtu takových koicidenčních paprsků se opět vytváří tomografický obraz 
příčného řezu vyšetřovanou oblastí.  
Principy tomografické scintigrafie SPECT a PET budou podrobněji rozebírány v §2.3.

Z hlediska komplexnosti a interpretace scintigrafického vyšetření můžeme rozlišovat dvě 
základní kategorie:
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■     Kvalitativní (vizuální) scintigrafie 
poskytuje obrazy k pouhému vizuálnímu hodnocení a posuzování případných defektů a anomálií.

■     Kvantitativní scintigrafie 
poskytuje scintigrafické obrazy, které se vedle vizuálního hodnocení zpracovávají matematicky za 
účelem zízkání kvantitativních parametrů distribuce radioindikátoru a funkce vyšetřovaných orgánů. Z 
hlediska vztahu mezi skutečnou aktivitou radioindikátoru v organismu a jejím scintigrafickým 
zobrazením může být tato kvantifikace scintigrafických dat dvojího druhu: 
č Relativní kvantifikace, 
vyhodnocující poměry počtu nastřádaných impulsů v jednotlivých částech obrazů, nebo křivky časového 
průběhu distribuce radioindikátoru v orgánech a jejich částech, bez nutnosti stanovení skutečné 
(absolutní) aktivity radioindikátoru. Matematickou analýzou těchto relativních dat lze získat některé 
důležité kvantitativní parametry relativní (např. poměry funkce levé a pravé ledviny), ale i absolutní 
(glomerulární filtrace ledvin, ejekční frakce srdeční komory, průtoky v [ml./sec.] a pod.). 
č Absolutní kvantifikace 
s cílem přímého stanovení aktivity v [Bq] v orgánech a tkáních. Tato absolutní kvantifikace vyžaduje 
pečlivou kalibraci daným radionuklidem, fantomová měření, korekci na atenuaci a rozptyl záření. 
Absolutní kvantifikace se provádí poměrně zřídka, má uplatnění především při plánování a 
monitorování radionuklidové terapie (viz §3.6 "Radioterapie", pasáž "Radioisotopová terapie").

Základní principy scintigrafického zobrazení 
Jak scintigrafického zobrazení dosáhnout? 
Mohl by vzniknout nápad využít k tomu fotografii: Záření γ je přece elektromagnetické vlnění stejné fyzikální podstaty 
jako světlo. Chceme-li zobrazit nějaký předmět pomocí světla (odraženého či aktivně emitovaného), využijeme 
zákonitostí geometrické optiky a promítneme pomocí spojné čočky (objektivu fotoaparátu) obraz daného předmětu 
na citlivou fotografickou vrstvu a určitou dobu exponujeme - fotochemickou reakcí vznikne latentní obraz, který se 
po vyvolání stává viditelným obrazem různé hustoty zrníček stříbra ve fotografické emulzi - viz obrázek vlevo.

 
Porovnání možností fotografického zobrazení ve viditelném světle a v záření gama.

Bylo by velmi příjemné, kdyby takto jednoduše šlo pacienta "vyfotografovat" v záření γ - na obrázku uprostřed.. Bohužel 
to však není možné! Záření γ se při dopadu na čočku objektivu nebude lámat jako světlo. Jak bylo uvedeno v §1.3, záření 
γ interaguje s každou látkou, a tedy i s materiálem čočky v objektivu, třemi způsoby: 
1.Fotoefekt - zde přicházející foton zanikne a tedy vůbec na citlivou vrstvu nedoletí Ţ není použitelné pro zobrazení. 
2.Comptonův rozptyl - zde by sice některé rozptýlené fotony γ' mohly dopadnout na citlivou vrstvu a vyvolat 
tam fotochemickou reakci, avšak úhel rozptylu je v podstatě náhodný a pokaždé jiný, nezávisle na úhlu 
dopadu. Comptonovsky rozptýlené záření nevytvoří tedy žádný obraz, ale jen víceméně monotónní zšednutí či 
zčernání filmu. Tedy ani Comptonův rozptyl není použitelný pro fotografické zobrazení v záření gama *). 
*)Toto tvrzení není však zcela absolutní, platí jen pro fotografické zobrazení. Na konci §4.2 bude ukázáno, že 
Comptonova rozptylu záření γ lze v principu využít k elektronické kolimaci v dosud experimentálních tzv. 
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Comptonových kamerách. 

3.Tvorba e-e+-párů (pokud by primární záření γ mělo energii >>1MeV) - zde primární foton γ zaniká a sekundární 
fotony anihilačního záření se sice rozlétají vždy v protilehlých směrech *), avšak pokaždé pod jiným úhlem v prostoru 
Ţ totéž, co u Comptonova rozptylu. 
*) Této skutečnosti se využívá k elektronické kolimaci u pozitronové emisní tomografie (PET) - viz §2.3. 
Ke stejným závěrům bychom dospěli, kdybychom se místo čočky pokusili použít k zobrazení v záření γ dutého zrcadla. 
  Pro záření γ tedy neplatí zákony lomu či odrazu Ţ pro záření γ neexistuje žádná refrakční ani 
reflexní optika! Žádným způsobem nedovedeme cíleně ovlivnit směr pohybu fotonů záření γ *).  
*) Fyzikálně vzato to dovede (díky své univerzálnosti) jen gravitace. Takové gravitační čočky gigantických rozměrů se 
sice hojně vyskytují ve vesmíru (viz §4.3."Schwarzschildovy černé díry" v knize "Gravitace, černé díry a fyzika 
prostoročasu", v laboratorních podmínkách na Zemi však realizovatelné nejsou; i kdybychom dovedli vyrobit 
miniaturní černé díry s požadovanými vlatnostmi, kvalita jejich zobrazení by nebyla příliš dobrá a hlavně by nás 
okamžitě zahubily svou gravitací a kvantovým vyzařováním (§4.7."Kvantové vyzařování a termodynamika černých děr" 
v téže knize).  
  Jedinou možností jak dosáhnout zobrazení v záření γ je kolimace - odstínění záření γ ze 
všech nežádoucích směrů a propuštění pouze záření z potřebného směru. Vzniká tak kolimační 
projekce v záření gama. Takto se zářením γ "nakládá" většina metod scintigrafie.

Pohybový scintigraf 
Historicky prvním druhem přístrojů umožňujících provádět scintigrafické zobrazení distribuce radioaktivity byl 
pohybový scintigraf nazývaný někdy též scanner. Jedná se o v principu jednoduché zařízení, schématicky znázorněné 
na obr.4.2.1.

 
Obr.4.2.1. Principiální schéma pohybového scintigrafu.

Na společném masívním rameni poháněném elektromotorkem je na jednom konci upevněn kolimovaný 
scintilační detektor a na druhém konci elektromagnetické pisátko. Detektor se rovnoměrným meandrovitým 
pohybem posunuje nad měřeným objektem W, záření γ (které je detekováno pouze z oblasti přesně pod kolimátoem 
v jeho ose) se převádí na elektrické impulsy, které se (po zesílení a amplitudové diskriminaci) vedou do 
cívky elektromagnetického pisátka. Na každý impuls se z cívky elektromagnetu vymrští ferromagnetické jádro opatřené 
na konci pisátkem (razníkem), které přes barvící pásku natiskne na papír značku (čárku). Čím vyšší je radioaktivita 
místa, nad nímž se kolimovaná sonda právě nachází, tím větší frekvenci impulsů bude sonda vysílat do 
cívky elektromagnetu a tím hustěji bude tedy pisátko při svém pohybu nad papírem vyťukávat čárečky obrazu. 
Výsledkem je zobrazení neviditelné distribuce radioindikátoru pomocí viditelné hustoty čárek na papíře (obr.4.2.1. 
vpravo) - vzniká scintigrafický obraz W*. 
  Výhodou pohybového scintigrafu je jednoduchost a snad též to, že poskytuje obraz v měřítku 1:1. Má však některé 
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zásadní nevýhody. Je to v prvé řadě velmi nízká účinnost měření: detekována je vždy jen pranepatrná část fotonů 
γ pouze z místa, nad nímž se detekční sonda právě nachází - záření ze všech ostatních míst uniká bez užitku. Dále, sonda 
se nad pacientem pohybuje poměrně pomalu a snímání scintigrafického obrazu trvá značně dlouho. Pokud se 
distribuce radioindikátoru mění s časem během měření, nejsme schopni tyto změny zachytit a zobrazit - 
pohybový scintigraf neumožňuje dynamickou scintigrafii. Z těchto důvodů se pohybové scintigrafy již asi od konce 
80.let nepoužívají - byly zcela nahrazeny scintilačními kamerami.

4.2. Scintilační kamery

Scintilační kamera je přístroj, který snímá fotony záření g současně 
z celého zorného pole, převádí je na elektrické impulsy a pomocí 

nich pak na displeji vytváří scintigrafický obraz distribuce 
radioindikátoru v tomto zorném poli.

Princip scintilační kamery 
Scintilační kamery jsou dosud nejdokonalejšími zařízeními pro scintigrafické zobrazování 
distribuce radioaktivity. Jedná se o zařízení značně složité jak svým principem, tak technickou konstrukcí.  
  První scintilační kamera byla zkonstruována H.O.Angerem v r.1958. V počátečních experimentech používal 
jednootvorový kolimátor a scintilace v krystalu exponoval na fotografickou desku. Rozhudující zdokonalení dosáhl tím, 
že ke krystalu přiložil fotonásobiče (původně 7 fotonásobičů), které snímaly záblesky ve scintilačním krystalu a převáděly 
je na elektrické impulsy, které se elektronicky vyhodnocovaly. První scintilační kamery začala vyrábět firma Nuclear 
Chicago v r.1964, zanedlouho pak firma Picker. 
Principiální schéma Angerovy scintilační kamery je na obr.4.2.2.

 
Obr.4.2.2. Principiální schéma scintilační kamery.
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Detekce záření g a stanovení místa jeho vzniku 
Mějme (modelový) vyšetřovaný objekt W, v němž jsou tři lokalizovaná ložiska A, B, C zvýšené 
koncentrace γ-radioindikátoru. Z každého místa depozice radioaktivity se izotropně na všechny 
strany emituje záření γ, které díky své pronikavosti vychází z objektu W ven. Aby mohlo pomocí 
tohoto záření γ vzniknout zobrazení, je nutno nejdříve provést jeho kolimační projekci. Dosáhneme 
toho tak, že vycházejícímu záření γ dáme do cesty olověnou desku, provrtanou velkým 
množstvím drobných rovnoběžných otvorů. Tímto kolimátorem mohou projít pouze ty fotony γ, 
které se pohybují přesně ve směru osy otvorů. Ostatní fotony, které jdou "šikmo" se pohltí na 
olověných přepážkách mezi otvory. Kolimátor tak vytvoří rovinnou projekci distribuce radioindikátoru 
do modře označené roviny na obr.4.2.2. Zde je umístěn tenký velkoplošný scintilační krystal. 
Každý foton záření γ, který projde kolimátorem, vyvolá v krystalu scintilační záblesk velkého počtu 
fotonů (viditelného)světla. Scintilace v krystalu jsou snímány a na elektrické impulsy převáděny 
soustavou fotonásobičů, opticky přilepených na krystal. Na obr.4.2.2 jsou pro jednoduchost 
nakresleny jen dva fotonásobiče - F1 a F2. 
  Sledujme nyní "osud" jednotlivých fotonů vyzářených z nitra vyšetřovaného objektu W. Především, 
každý foton, který letí v jiném směru něž přesně kolmo k čelu kolimátoru (tj. rovnoběžně s osami otvorů), 
je pohlcen na přepážkách mezi otvory kolimátoru. Foton g

A
, který vyletí "správným směrem" z místa 

A, proletí otvorem kolimátoru a vyvolá v místě A´ v krystalu scintilaci. Na fotonásobič F1, který je 
blízko místa A´ scintilace, dopadne z tohoto záblesku poměrně velký počet fotonů, takže impuls na 
jeho výstupu bude mít vysokou amplitudu, zatímco vzdálený fotonásobič F2 obdrží jen nepatrnou porci 
z těchto fotonů a jeho impuls bude velmi nízký. U fotonu g

B
 z místa B nastane scintilace zhruba 

uprostřed mezi fotonásobiči F1 a F2, takže i amplituda jejich impulsů bude přibližně stejná. U fotonu 
g

C
 (vyzářeného z ložiska C), který dopadne a vyvolá scintilaci poblíž fotonásobiče F2, dostane 

mnohem více světla fotonásobič F2, než fotonásobič F1, a stejný bude i poměr amplitud jejich impulsů. 
  Vidíme tedy, že porovnáním amplitud impulsů z jednotlivých fotonásobičů lze vypočítat 
polohu záblesku v krystalu, a tím i místo v těle pacienta, odkud byl foton γ vyzářen. Impulsy 
z jednotlivých fotonásobičů (kterých je velký počet - 16(u starších kamer s menším krystalem), 32, 64 i více) 
jsou vedeny na elektrický obvod zvaný komparátor (jeho základem je odporová matrice), kde se 
provádí porovnávání amplitud impulsů a vytvářejí se výsledné souřadnicové impulsy X a Y - ty již 
nesou přímou informaci o poloze scintilace v krystalu a tím i o poloze místa v organismu, z něhož 
byl příslušný foton γ vyzářen. Tyto impulsy X a Y se po zesílení vedou na vychylovací 
destičky osciloskopické obrazovky, kde určují polohu záblesku na stínítku. 
Amplitudový analyzátor 
  Kromě souřadnicové analýzy se impulsy ze všech fotonásobičů vedou ještě na sumační obvod - 
z pohledu tohoto obvodu se celá scintilační kamera chová jako velký scintilační detektor záření γ. 
Tyto sumační impulsy, jejichž amplituda je úměrná energii absorbovaného záření γ, se pak vedou 
na amplitudový analyzátor *), jehož okénko se nastavuje tak, aby propustilo pouze impulsy 
odpovídají fotopíku - totální absorbci záření γ v krystalu. 
*) Princip a úloha amplitudového analyzátoru při spektrometrii záření je popsána v §2.4 "Scintilační detektory". 
  Pro správné radiometrické měření na každém spektrometrickém přístroji je totiž základní 
podmínkou nastavení okénka analyzátoru na fotopík záření gama použitého radionuklidu. U 
scintilační kamery je, kromě detekční účinnosti, správné nastavení okénka analyzátoru nutné pro 
potlačení comptonovsky rozptýleného záření a zajištění sladění fotonásobičů pro dosažení dobré 
homogenity zorného pole (viz níže pasáž "Nepříznivé vlivy u scintigrafie a jejich korekce"). 
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  U starších typů gamakamer se nastavení okénka analyzátoru na fotopík provádělo ručně, u 
moderních digitálních kamer je realizováno automatické nastavení a doladění okénka analyzátoru - 
tzv. Peaking (píkování) či Auto Peak (automatické doladění píku). Na základě porovnání četnosti impulsů 
v dolní a horní polovině okénka se toto okénko analyzátoru automaticky naladí na střed fotopíku 
(viz obrázek). 

                         
Vznik analogového scintigrafického obrazu 
Impulsy za amplitudovým analyzátorem, označované jako Z (nijak nesouvisejí se souřadnicí třetího 
rozměru!) jsou uniformní "trigrovací impulsy" - říkají: "Ano, teď byl zaregistrován 'správný' foton záření γ 
a souřadnicové impulsy X a Y jsou platné". Impulsy Z se vedou na mřížku osciloskopické obrazovky; 
zde zruší na okamžik záporné předpětí, čímž se oblak elektronů vydá od katody, zaostří a urychlí se 
v "elektronovém děle" a letí směrem ke stínítku obrazovky. Na urychlovacích destičkách se mezitím 
již objeví souřadnicové impulsy X a Y, čímž se elektronový paprsek vychýlí patřičným směrem, dopadne 
do patřičného místa (A*, B* či C* - v závislosti na místě emise fotonu γ A, B či C) stínítka obrazovky, 
kde vyvolá světelný záblesk. Jelikož záblesky postupně přicházejí na stínítko obrazovky jako by 
tam "pršely", říká se těmto analogovým obrazům někdy "vypršené obrázky". 
  Tímto způsobem se neviditelná distribuce radioindikátoru ve vyšetřovaném objektu W, přes 
fyzikálně-elektronickou detekci neviditelného záření γ, zobrazuje ve formě hustoty viditelných 
záblesků v odpovídajících místech obrazovky - vzniká scintigrafický obraz W*.

  Popsaná scintilační kamera podle obr.4.2.2 poskytuje analogové scintigrafické obrazy na 
stínítku osciloskopu. Tento obraz je zde přítomen po dobu snímání fotonů γ kamerou, po skončení 
snímání ("odchodu pacienta") tento obraz mizí. Abychom jej uchovali, fotografoval se z 
obrazovky fotoaparátem, jehož závěrka byla otevřená po dobu střádání impulsů. Často se též používal 
tzv. perzistentní oscilosklop, na jehož stínítku záblesky nemizely okamžitě, ale po nastavitelnou dobu 
zde setrvávaly a teprve potom plynule slábly až zmizely. 

Digitální scintigrafické obrazy 
Výše popsaný fotografický způsob záznamu (analogových) scintigrafických obrazů má nevýhodu v tom, 
že jej nelze dodatečně upravovat (třebas zesilovat tmavá podexponovaná a zeslabovat 
světlá přeexponovaná místa) a hlavně jej nelze kvantifikovat. Proto s rozvojem stolních minipočítačů v 
60.letech byla snaha doplnit (a později i nahradit) osciloskopické zobrazování analogových 
scintigrafických obrazů jejich digitalizací a střádáním do paměti počítače. Schéma činnosti 
takové gamakamery vybavené akvizičním počítačem je na obr.4.2.3.
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Obr.4.2.3. Vznik digitálního scintigrafického obrazu AD-konverzí analogových souřadnicových impulsů X,Y, jejich 

střádáním v obrazové matici paměti počítače a zobrazením na obrazovce monitoru.

Vlastní scintilační kamera a příslušné elektronické obvody pro zesilování, komparaci, sumaci 
a amplitudovou analýzu impulsů jsou identické jako na obr.4.2.2. Jen osciloskopická obrazovka v 
pravé části je zde nahrazena speciálním obvodem - tzv. analogově digitálním převodníkem ADC 
(Analog-to-Digital Converter). Vlastní proces konverze je spuštěn trigrovacím impulsem Z, který oznamuje 
že byl detekován validní foton záření γ. Amplitudy souřadnicových impulsů X a Y potom ADC-
konvertor převede na digitální (číselnou) informaci - bitovou kombinaci - a pošle je na odpovídající 
adresu buňky v počítači. V paměti počítače je vyčleněna určitá sekvence buněk pro zápis 
těchto digitalizovaných impulsů; tyto buňky jsou softwarově uspořádány do tzv. obrazové matice - 
bývá to 64x64, 128x128, 256x256 buněk (vyjímečně i 512x512 buněk, u kamer s obdélníkovým polem 
pak ani obrazová matice není čtvercová). Každá buňka v obrazové matici topograficky 
odpovídá určitému místu v zobrazovaném objektu W. Před začátkem akvizice jsou obsahy všech 
buněk vynulované. Přijde-li z ADC-konvertoru digitalizovaný impuls na některou buňku, její obsah se 
zvýší o 1. Tak postupně fotony záření γ, převedené na elektrické impulsy a zdigitalizované, osazují buňky 
v obrazové matici paměti počítače, podle místa vyzáření, stále rostoucími hodnotami jejich obsahu 
- střádá se digitální scintigrafický obraz tvořený číselným obsahem buněk obrazové matice v 
paměti počítače. Číselný obsah každé této paměťové buňky (tzv. pixel) je přímo úměrný 
radioaktivitě odpovídajícího místa v organismu, resp. jeho projekce. Obrazová matice z paměti 
počítače je pak obrazovku elektronicky zobrazována ("mapována") na monitoru počítače.

Digitální scintilační kamery 
S rozvojem elektroniky, především konstrukcí rychlých a miniaturizivaných ADC-konvertorů 
a mikroprocesorů, se digitalizace scintigrafického signálu již neomezuje jen na konverzi 
analogových souřadnicových impulsů X,Y podle obr.2.3. U současných tzv. digitálních kamer má 
již každý fotonásobič na svém výstupu svůj analogově-digitální konvertor ADC. Výpočet 
souřadnic scintilací v krystalu neprobíhá v anologovém komparátoru, ale v digitálním 
mikroprocesoru, který již přímo "osazuje" příslušné adresy v obrazové matici počítače 
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příslušnou numerickou informací. Kromě toho je zesílení předzesilovače každého fotonásobiče přes 
DAC-převodník řízeno přímo z počítače, což umožňuje přesnější a operativní kalibraci kamery - adjustaci 
a nastavení příslušných korekcí pro homogenitu a linearitu. 

Scintigrafické studie a jejich hodnocení 
Celý proces scintigrafické diagnostiky je znázorněn na obr.4.2.4: Po aplikaci radioindikátoru dochází 
k jeho distribuci v určitých částech organismu, tuto distribuci pomocí zevní detekce vycházejícího záření 
γ zobrazujeme scintilační kamerou, v počítači vznikají digitální scintigrafické obrazy, které 
jednak hodnotíme vizuálně, jednak můžeme pomocí křivek matematicky analyzovat 
vyšetřované procesy a počítat kvantitativní parametry funkce jednotlivých orgánů. Nakonec 
nastupuje interpretace všech těchto dílčích údajů a výsledků, která spolu s s výsledky dalších 
metod vyústí ve vyslovení diagnózy v závěrečném protokolu.

 
Obr.4.2.4. Schématické znázornění celého procesu scintigrafického vyšetření - od aplikace radioindikátoru pacientovi, 

přes proces scintigrafického zobrazení gamakamerou, hodnocení, matematickou analýzu a kvantifikaci, až po interpretaci 
a stanovení diagnózy.

Metodikou matematické analýzy a počítačového vyhodnocování scintigrafických studií se 
budeme podrobněji zabývat níže v kapitole 4.7 "Matematická analýza a počítačové vyhodnocování 
v nukleární medicíně".

Scintigrafické kolimátory 
Primárním "optickým členem" scintilační kamery, kterým jako prvním prochází záření γ, je kolimátor 
*). Jeho úkolem je provést co nejdokonalejší projekci distribuce radioaktivity ve vyšetřovaném 
objektu pomocí záření γ do roviny velkoplošného scintilačního krystalu. Na vlastnostech kolimátoru 
proto do značné míry závisí konečná kvalita scintigrafického obrazu. Obecně je kolimátor clona 
ze stínícího materiálu (většinou olova, někdy wolframu), vymezující směr fotonů dopadajících 
na scintilační krystal a též zorné pole kamery. Nejčastěji je to deska s větším počtem hustě a 
rovnoměrně rozmístěných otvorů určitého tvaru, velikosti a směru. Bez zeslabení procházejí 
kolimátorem (a na krystal dopadají) pouze fotony letící ve směru osy otvorů kolumátoru. Ostatní 
fotony jiných směrů jsou absorbovány v olověných přepážkách (septech) mezi otvory.  
*) Z obecného hlediska radiační fyziky a detekce záření bylo o kolimátorech pojednáno v §2.1 "Metodika 
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detekce ionizujícího záření", odstavec "Stínění, kolimace a filtrace detekovaného záření" a v §3.1 "Jaderné a 
radiační metody", pasáž "Kolimace ionizujícího záření"). Ve scintigrafii mají kolimátory úlohu zobrazovací. 
  Kolimátory u scintilačních kamer jsou výměnné - existuje několik typů kolimátorů s 
jednoznačně definovanými vlastnostmi. Uvedeme si stručný přehled základních typů kolimátorů 
- obr.4.2.5. Nejdříve se budeme zabývat kolimátory s paralelními otvory, které jsou zdaleka 
nejčastěji používaným typem. Tím nejzákladnějším kritériem, podle něhož se kolimátory rozdělují, 
je energie záření g použitá pro scintigrafické zobrazení (obr.4.2.5 vlevo) :

�●     Kolimátory pro vysoké energie (HE - High Energy) musejí mít robustní konstrukci s dostatečně 
tlustými přepážkami mezi otvory, aby byla zabezpečena dostatečná absorbce záření γ přicházejícího z 
šikmých směrů - aby nedocházelo k prozařování přepážkami. 
Jelikož anihilační pozitronové záření γ o energii 511 keV se nyní již většinou detekuje speciálními kamerami PET s 
prstencovým uspořádáním detektorů, u klasických scintilačních kamer se vysokoenergetické kolimátory již nepoužívají.

�●     Kolimátory pro střední energie (Medium Energy), nejčastěji používané pro 364 keV 131J, mají rovněž 
poměrně robustní konstrukci s tloušťkou přepážek mezi otvory cca 2-3mm.

�●     Kolimátory pro nízké energie (LE - Low Energy), nejčastěji používané pro 140 keV 99mTc, jsou poměrně 
subtilní konstrukce s velkým počtem drobných otvorů, mezi nimiž jsou poměrně tenké přepážky (cca 
0,2 - 0,5 mm).

 
Obr.4.2.5. Zkladní druhy kolimátorů scintilačních kamer

  Dalším kritériem rozdělení kolimátorů je jejich požadované rozlišení a citlivost (účinnost). Toto se 
ovšem týká jen kolimátorů pro nízké energie; u robustních kolimátorů pro vysoké a střední 
energie nemůžeme vzhledem k tlustým přepážkám mezi otvory dosáhnout ani dobrého rozlišení, 
ani vysoké citlivosti. Rodle rozlišení a citlivosti se tedy nízkoenergetické kolimátory dále dělí na :

�❍     Kolimátory s vysokou účinností (HS - High Sensitivity) mají krátké a poněkud větší otvory 
(samozřejmě tenké přepážky), aby kolimátorem procházelo co nejvíce záření g z většího prostorového 
úhlu pro každý otvor. Za tuto zvýšenou účinnost detekce záření γ se však "platí" poněkud zhoršenou 
rozlišovací schopností zobrazení, která se navíc poměrně rychle zhoršuje se vzdáleností od čela 
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kolimátoru. Kolimátory HS se nyní používají poměrně zřídka.
�❍     Kolimátory s vysokým rozlišením (HR - High Resolution) mají delší a drobnější otvory (cca 1-2mm) s 

tenkými přepážkami (cca 0,2-0,4mm), takže každý otvor snímá záření z poměrně malého prostorového 
úhlu. Vyšší rozlišení zákonitě vede k poněkud nižší detekční účinnosti (ve srovnání s kolimátory HS). 
Tento typ kolimátorů se v současné době jeví jako nejoptimálnější (je to však diskutabilní, některá pracoviště 
dávají přednost kompromisnímu řešení v kolimátorech LEAP).

�❍     Kolimátory s utra-vysokým rozlišením (UHR - Ultra High Resolution) mají dlouhé a velmi drobné 
otvory (cca 1mm), při dostatečně tenkých přepážkách (cca 0,1-0,2mm), což zaručuje velmi vysokou 
rozlišovací schopnost, která se navíc jen pomaleji zhoršuje se vzdáleností od čela kolimátoru. Dosahuje 
se toho však bohužel za cenu výrazně snížené citlivosti (detekční účinnosti) - asi 4-krát, což činí tento 
kolimátor jen velmi omezeně použitelný. Vysoké rozlišení kolimátoru UHR se většinou neuplatní vlivem 
zvýšených statistických fluktuací v obrazech s nižším nastřádaným počtem impulsů.

�❍     Kolimátory s vhodným kompromisem mezi rozlišením a citlivostí (označují se někdy jako LEAP -Low 
Energy All Purpose) za účelem jejich univerzálnosti. Řada pracovišť však akcentuje spíše vyšší rozlišovací 
schopnost při poněkud zvýšené době akvizice či poněkud vyšší použité radioaktivitě

Kromě kolimátorů s paralelními otvory se pro některé speciální účely používají i kolimátory s 
jinak geometricky uspořádanámi otvory (obr.4.2.5. vpravo) :

■     Kolimátor typu Pinhole (angl. pinhole = malá dírka pro kolík či špendlík) - jednoděrový kolimátor - je vůbec 
nejjednodušším druhem kolimátoru na principu dírkové komory, využívajícím přímočaré šíření fotonů 
(světelných i γ). Jeho detekční účinnost je obecně velmi malá a má pozoruhodnou vlastnost - velikost 
obrazu (tj. měřítko zobrazení) velmi silně závisí na vzdálenosti zobrazovaného objektu od otvoru 
kolimátoru Pinhole. Pokud je vzdálenost zobrazovaného předmětu od otvoru menší než vzdálenost 
otvoru od krystalu kamery, poskytuje Pinhole zvětšené zobrazení, čehož se s výhodou využívalo při 
zobrazení štítné žlázy. Kolimátory Pinhole se nyní vyskytují již jen ojediněle, především u speciálních 
kamer s malým zorným polem využívaných pro nukleární thyreologii.

■     Kolimátory konvergentní a divergentní se sbíhajícími nebo rozbíhajícími se otvory směřujícími do 
určitého bodu - ohniska. Tyto kolimátory umožňují zvětšení nebo zmenšení obrazu promítnutého na 
scintilační krystal kamery. Divergentní kolimátory se používaly ke zmenšení obrazu v době, kdy 
gamakamery měly ještě malé zorné pole (kolem 25cm), takže např. plíce by se do zorného pole nevešly. 
Konvergentní kolimátory se používaly naopak pro zobrazování malých orgánů jako je srdce, aby bylo 
lépe využito velké zorné pole kamery. Nevýhodou těchto kolimátorů je závislost měřítka zobrazení na 
vzdálenosti od čela kolimátoru. Technická zdokonalení scintilačních kamer vedoucí ke zvětšení zorného 
pole a zlepšení vnitřního rozlišení soustavy krystal+fotonásobiče odsunuly tyto druhy kolimátorů do 
historie (výjimkou jsou níže uvedené kolimátory Fan Beam).

■     Kolimátory s šikmými otvory (Slant Hole) se, vedle neúspěšných pokusů s pohybovou tomografií, kdysi používaly při 
radionuklidové ventrikulografii, kde měly zlepšit úhel pohledu na srdeční komory. Efekt nebyl signifikantní, nyní se již 
dlouho nepoužívají.

■     Kolimátory Fan Beam - jsou konvergentní jen v jednom směru, zatímco v druhém směru jsou otvory 
paralelní - ohnisko je přímka (resp. úsečka). Tyto kolimátory se občas využívají u scintigrafie SPECT při 
zobrazení mozku a myokardu. Jejich výhodou je, že mají relativně vysokou citlivost a zároveň dobré 
rozlišení i ve větších vzdálenostech od čela; právě u myokardu a mozku nemůžeme totiž vzhledem ke 
geometrickým proporcím při rotaci přiblížit detektor kamery dostatečně blízko.

Nepříznivé vlivy u scintigrafie a jejich korekce 
U scintigrafie se vyskytují některé nepříznivé a rušivé jevy, které mohou zhoršovat kvalitu zobrazení 
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a vést tak k nesprávné interpretaci scintigrafických vyšetření ve smyslu falešně negativních či 
falešně pozitivních nálezů. Uvedeme zde šest základních nepříznivých vlivů, které se projevují obecně 
u každé scintigrafie, tj. u planární scintigrafie i u tomografické scintigrafie SPECT. Další nepříznivé a 
rušivé jevy, specifické pro SPECT (jako je nestabilita osy rotace či artrefakty vzniklé při rekonstrukci) a 
PET (náhodné falešné koincidence) budou zmíněny níže.

■     Nedokonalé prostorové rozlišení 
Hlavní slabinou scintigrafie je špatné prostorové rozlišení, které je způsobeno jednak nepřesností 
lokalizace záblesků ve scintilačním krystalu pomocí soustavy fotonásobičů (tzv. vnitřní rozlišení), jednak 
nedokonalým rozlišením kolimátoru. Vnitřní rozlišení kamery se nedaří snížit pod cca 3mm, celkové 
rozlišení těsně u čela kolimátoru činí cca 4-6mm a se vzdáleností od kolimátoru se výrazně zhoršuje 
(aspoň u paralelních kolimátorů). V tkáni ve vzdálenosti 10cm činí rozlišení cca 8-10mm, což je o řád horší 
než u CT. 
  Scintigrafickým zobrazením se obraz skutečné distribuce "rozmazává", a to tím více, čím je horší 
rozlišení (čím je větší pološířka FWHM - viz §4.5). Vlivem nedokonalého rozlišení registrujeme určitý počet 
impulsů nejen v místech, které odpovídají skutečnému nahromadění radioindikátoru (zobrazované lézi), 
ale i v okolních místech, kde se radionuklid nenachází. Toto "prozařování" do okolí, které se vyskytuje v 
každém bodě obrazu, pak znemožňuje rozlišit od sebe blízko položené struktury a v určitých případech i 
znemožní detekci některých lézí. 
Objemové a aktivitní zkreslení 
V ideálním případě dokonalého zobrazení by počet impulsů v každém pixelu obrazu (kterým je modulován jas 
obrazového elementu na displeji) přesně odpovídal objemové aktivitě příslušného místa v zobrazovaném objektu. 
Rozmazání nedokonalým rozlišením však narušuje tuto zákonitost, zejména v okrajových oblastech lézí a obecně u 
malých lézí, neboť zobrazená objemová aktivita je na obraze rozprostřena do větší plochy, než je projekce skutečného 
objemu. Nastřádaný počet impulsů v jednotlivých paměťových buňkách obrazu léze je pak menší, než odpovídá 
skutečné aktivitě v předmětu. Z počtu nastřádaných impulsů v obraze proto většinou nemůžeme přímočaře stanovit 
objemovou aktivitu zdroje, a to ani relativně. 
Efekt částečného objemu 
  Nedokonalé prostorové rozlišení scintigrafického zobrazení tak vede ke specifickým efektům při zobrazení objemových 
lézí při jejich různé (skutečné) aktivitě a velikosti. Rozmazání obrazu způsobuje na scintigrafických obrazech jev 
objemového zkreslení , kdy se určité léze na obraze jeví arteficielně větší či menší, v závislosti na lokální koncentraci 
radioindikátoru. Pozitivní léze, pokud má vysokou měrnou aktivitu, díky přezařování ven do okolí vykazuje větší 
"rozptylový kroužek", jeví se větší než ve skutečnosti - ve srovnání se stejně velkou lézí nižší aktivity; při stejné modulaci 
obrazu (hladiny LT/UT), na obrázku vpravo. Ze stejného důvodu se projevuje aktivitní zkreslení, kdy při stejné 
koncentraci radioindikátoru obraz menší léze (s rozměry menšími než hodnota rozlišení FWHM) se jeví méně jasný, než 
obraz léze větší - na obrázku vlevo. Tyto jevy objemového a aktivitního zkreslení na scintigrafických obrazech se označují 
jako Partial Volume Effect (efekt "částečného objemu").
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Objemové a aktivitní zkreslení na obrazech lézí různé velikosti (vlevo) a měrné aktivity (vpravo).  
Vlevo: Obrazy zdrojů o stejné měrné aktivitě, ale různé velikosti, se jeví různě jasné.  
Vpravo: Obrazy zdrojů stejné velikosti, ale různé měrné aktivity, se jeví různě velké. 

(měřeno na kameře PhoGammaLFOV, FWHM=7mm)

  Tyto nežádoucí efekty se výrazně projevují u malých lézí, menších než 2.FWHM (dvojnásobek rozlišení), zatímco u lézí 
větších než cca 3-4.FWHM jsou prakticky zanedbatelné (projevují se pouze na okrajích obrazu lézí). Zvláště negativně se 
jev uplatňuje u malých negativních lézí - malých okrsků snížené koncentrace radioindikátoru na pozadí vyšší 
koncentrace radioaktivity. Zde efekt prozařování z okolí dovnitř obrazu léze může zcela zahladit viditelnost takové malé 
léze, která zaniká ve statistických fluktuacích; říkáme, že taková léze není detekovatelná. 
  Celkově lze říci, že vlivem "rozmazání" obrazu u pozitivních ("horkých") lézí dochází k poklesu pozorované aktivity 
(počtu impulsů v obraze), u negativních ("studených") lézí zase k jejímu nárustu. Společným výsledkem je snížení 
kontrastu obrazu. 
Korekce aktivitního zkreslení 
Byly vypracovány metody korekce tohoto zkreslení zobrazení aktivity - tzv. Partial Volume Correction (PVC). Teoreticky by se daly 
použít rekonstrukční algoritmy na základě znalosti odezvové funkce bodového zdroje (point spread function - PSF.....odkaz na teori 
scint.zobrazení a modulační přenosové funkce....), ty však při vyšších statistických fluktuacích selhávají. V praxi se někdy používá 
prostého násobení korekčními koeficienty, které udávají poměr skutečné objemové aktivity léze ke zdánlivé aktivitě v obraze. 
Tyto koeficienty jsou výrazně závislé na velikosti zobrazovaného objektu a na prostorové rozlišovací schopnosti scintigrafického 
zobrazení; jejich konkrétní hodnoty se stanovují na základě fantomových měření. V literatuře jsou tabelovány nebo graficky 
vynášeny hodnoty inverzních korekčních koeficientů, tzv. obnovovacích koeficientů RC (recovery coefficient) v závislosti na průměru 
kulové léze pro různé hodnoty rozlišení FWHM. Pro správné použití této metody korekce je třeba znát skutečnou velikost 
zobrazované léze, což je prakticky dostupné pouze u hybridních systémů, kombinujících scintigrafii s anatomickým CT zobrazením 
(viz níže §4.3 "Tomografické kamery", pasáž "Fúze obrazů, hybridní tomografické systémy"). Pro malé léze velikosti cca 1cm při 
rozlišení FWHM ≅ 8mm činí korekční koeficient 1/RC≅5, pro menší léze nebo horší rozlišení (jaké bývá ve větších hloubkách 
pravidlem) je jeho hodnota ještě mnohem vyšší. Vede to k velké chybě korekce, která je při hodnotách korekčního koeficientu 
blížících se ∼10 již prakticky nepoužitelná. 
  Pokud je velikost zobrazované léze menší než prostorové rozlišení kamery, projeví se rozdíly v objemu této struktury 
pouze v počtu nastřádaných impulsů v pixelech daného místa obrazu (jas či intenzita zobrazené léze). Tohoto efektu se 
někdy využívá pro posouzení změn tloušťky srdeční stěny u SPECT myokardu. 
Pozn.: Efekt objemového (velikostního) a intenzitního zkreslení se projevuje nejen u scintigrafie - nastává všude tam, kde 
zobrazení vykazuje konvoluční rozmazání. A to je prakticky u všech zobrazovacích metod.

■     Hloubkové prozařování, sumační efekt, superpozice 
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U planární scintigrafie dochází k prozařování γ-záření z různých hloubek, k superpozici a sumování 
informace o rozložení radioindikátoru ze všech hloubkovývh vrstev tkání a orgánů do společného 
obrazu. Výsledná odezva detektoru je součtem příspěvků z jednotlivých vrstev tkáně - nejen z míst 
vyšetřované léze, ale i z vrstev, které se nacházejí nad lézí a pod lézí. Tím se detaily struktury hlavně z 
hlubších vrstev zastírají obrazovými informacemi z povrchových vrstev. Superpozice záření z různých 
hloubek zobrazovaného objektu dále vede ke snížení kontrastu zobrazení struktur a lézí. Tuto 
nevýhodu planárních obrazů do značné míry odstraňuje scintigrafie tomografická.

■     Statistické fluktuace (šum) v obraze 
Emise kvant ionizujícího záření, stejně jako jeho interakce s atomy látkového prostředí (a tím i 
mechanismy detekce záření) probíhá na mikroskopické úrovni prostřednictvím dějů řídících se nikoli 
detrministickými zákony klasické fyziky, nýbrž zákonitostmi kvantové mechaniky. Tyto kvantové 
zákonitosti jsou principiálně stochastické, pravděpodobnostní (viz §1.1). Přeměna radioaktivních 
atomů je proto zcela náhodný proces a vznikající ionizující záření je emitováno náhodně, nekorelovaně, 
inkoherentně. Tok ionizujícího záření proto není plynulý, ale fluktuující. Stejně fluktuující (kolísavá) bude 
i odezva každého přístroje detekujícího toto záření - jedná se o fluktuace neodstranitelné žádným 
zdokonalením přístroje či metody, tyto fluktuace mají svůj původ v samotné podstatě měřených jevů. 
  Vliv statistických fluktuací na výsledky radiačních dekčních a spektrometrických měření můžeme 
zjednodušeně (avšak výstižně) vyjádřit následujícím pravidlem: Naměříme-li na radiačním detekčním 
přístroji N impulsů, naměřili jsme ve skutečnosti N ± √(N) impulsů. Tyto statistické fluktuace se projevují 
ve všech buňkách obrazu a jedinou možností jejich snížení je zvýšit nastřádaný počet impulsů.

■     Nehomogenita zorného pole kamery 
Drobné odchylky v detekční účinnosti jednotlivých míst scintilačního krystalu a v účinnosti sběru 
scintilačních fotonů z krystalu jednotlivými fotonásobiči vedou k tzv. nehomogenitě zorného pole 
detektoru kamery. Ta se projevuje jednak arteficielním snížením či zvýšením počtu impulsů v určitých 
místech obrazu, jednak odchylkami od linearity zobrazení (oba tyto jevy se někdy označují jako 
"neuniformita"). Nehomogenitu lze snížit pečlivým seřízením jednotlivých fotonásobičů na stejnou 
účinnost (stejnou polohu fotopíku), jednak počítačovou korekcí pomocí vhodné matice korekčních 
koeficientů (ta se získá z pečlivě nasnímaného obrazu homogenního zdroje). Digitální scintigrafické 
kamery mají obě tyto operace zahrnuty v proceduře rekalibrace a ladění fotonásobičů (tuning).

■     Absorbce záření g 
Určité množství záření γ je během průchodu tkání od místa svého vzniku směrem k detektoru kamery 
absorbováno při interakci s látkou tkáně - v důsledku fotoefektu a Comptonova rozptylu v tkáni. Vede to 
k exponenciálnímu poklesu četnosti N detekovaných fotonů γ se zvyšující se hloubkou d distribuce 
radioindikátoru v těle: N = No.e−µ.d, kde µ je lineární součinitel zeslabení, závisející na energii záření γ a na 
hustotě tkáně (pro γ 140keV 99mTc je tento absorbční koeficient µ ≅ 0,15 cm-1). Toto zeslabení záření γ absorbcí, 
nazývané též atenuace, se na scintigrafických obrazech obrazech projevuje arteficielním snížením počtu 
impulsů ve strukturách uložených ve větších hloubkách, ve srovnání se strukturami na povrchu.  
  Korekci na tuto absorbci u planárních scintigrafických obrazů většinou neprovádíme, metody korekce u 
SPECT jsou uvedeny níže. U planární scintigrafie je však korekce na absorbci důležitá při kvantifikaci dat a 
výpočtu hodnot klinicky důležitých parametrů - např. separované fukce levé a pravé ledviny (metoda 
geometrického průměru viz §3.7.Vyhodnocování statické scintigrafie ledvin v knize "OSTNUCLINE").

■     Comptonovský rozptyl záření g 
Záření γ při průchodu tkání interaguje s látkou mimo jiné Comptonovým rozptylem, přičemž dochází ke 
změně směru pohybu fotonu γ a snížení jeho energie (viz §1.6, část "Interakce záření gama").  
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  Může tak docházet k detekci fotonů záření γ´ z falešného místa, pokud dojde shodou okolností k 
rozptylu fotonu v tkáni pod takovým úhlem, že projde otvorem kolimátoru a je detekován krystalem 
kamery. Tyto rozptýlené fotony γ´ by arteficielně snižovaly kontrast scintigrafického obrazu. Naštěstí však 
tyto falešné rozptýlené fotony γ´ mají nižší energii než "pravé" přímé a primárně detekované fotony γ 
(část energie byla při rozptylu v tkáni předána elektronu e−), takže nepadnou do fotopíku. Pečlivým 
nastavením okénka analyzátoru na fotopík daného záření γ můžeme proto comptonovsky rozptýlené 
záření γ´ do značné míry eliminovat. 
Pozn.: Určitá malá část Comptonovsky rozptýlených fotonů (rozptýlených pod malým úhlem) zasahuje energeticky i do 
oblasti fotopíku a je detekována. Některé typy scintilačních kamer používají speciální elektronickou proceduru pro 
korekci či eliminaci těchto zbylých rozptýlených fotonů. Impulsy se registrují ve dvou či třech energetických oknech 
(DEW - Dual Energy Window, TEW - Three Energy Window; místo slova "Energy" se někdy používá "Photopeak" a zkratky se píší DPW 
či TPW): 1. okno těsně před fotopíkem (s vysokým zastoupením rozptýleného záření), 2. hlavní okno fotopíku, 3. okno 
těsně za fotopíkem. Interpolací počtů impulsů registrovaných v pomocných oknech před a za fotopíkem se stanoví počet 
rozptýlených fotonů odpovídajících hlavnímu okénku fotopíku a tyto impulsy se odečítají. 
  Dalším zdrojem falešných impulsů může být tzv. pile-up efekt kumulativní elektrické odezvy dvou kvant γ, 
detekovaných téměř současně (viz §2.4, část "Scintilační spektra radionuklidů"). To se projevuje u vysokých 
četností (toků) fotonů γ. Ve většině případů padnou tyto impulsy mimo fotopík a nejsou detekovány. Pokud však dojde k 
pile-up efektu u dvou současných Comptonovsky rozptýlených fotonů, výsledný impuls může svou amplitudou padnout 
do fotopíku - je detekován a přispívá k degradaci kontrastu scintigrafického obrazu. 

Chyby a úskalí korekčních metod - korekční artefakty 
Je třeba si uvědomit, že žádné korekční metody nejsou "samospasitelné", ale mohou mít svá úskalí. 
Chyby korekčních metod můžeme rozdělit do dvou kategorií:

�●     Podkorigování nebo překorigování 
vzniká tehdy, když korekční koeficienty jsou systematicky nižší nebo vyšší ve srovnání s hodnotami, jež 
by odpovídaly skutečnosti. Korekce je potom buď neúplná a nedostatečná, nebo je naopak přehnaná "na 
druhou stranu".

�●     Korekcí indukované artefakty 
vznikají tehdy, když dojde ke geometrickému posunu či distorzi korekčních koeficientů (popř. k záměně 
matic korekčních koeficientů). To způsobí, že korekční koeficienty a skutečná poloha odpovídajících míst 
elementů obrazové matice si topograficky neodpovídají, což vede k chybným korekcím v dotyčných 
místech. Na korigovaném obraze se objevují místa s uměle zvýšeným či sníženým obsahem - korekční 
artefakty.

  Podkorigování, překorigování a korekční artefakty mohou vést k podobně nesprávné 
interpretaci scintigrafických studií, jako je tomu u nekorigovaných studií. Zkušenost ukazuje, že 
pro správnou interpretaci nálezů je třeba pečlivě porovnávat obrazy bez korekce a obrazy s 
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korekcí "cvičeným okem" erudovaného odborníka, který musí vzít v úvahu i konkrétní anatomické 
a poziční okolnosti u daného pacienta.

Fyzikální parametry scintigrafie 
Rozlišení , homogenita a další parametry scintilační kamery jsou definovány a rozebírány níže v §4.5 "Fyzikální 
parametry scintigrafie - kontrola kvality a fantomová scintigrafická měření". O způsobech jejich měření a testování 
je pojednáno v práci "Fantomy a fantomová měření v nukleární medicíně". 

Nové a alternativní fyzikální a technické principy scintilačních kamer 
Prakticky jediným druhem scintilačních kamer používaných dosud v nukleární medicíně jsou 
kamery Angerova typu popsané výše (samozřejmě s výjimkou kamer PET popsaných v §4.3 
o tomografické scintigrafii). Přes jednoznačnou úspěšnost používání těchto kamer v nukleární 
medicíně byly o samého počátku známé též dvě základní nevýhody tohoto řešení. První spočívá 
v nutnosti použití olověného kolimátoru, kterým projde pouze záření γ v přesně kolmém směru, 
avšak naprostá většina dopadajících fotonů se zachytí v přepážkách mezi otvory Ţ nízká 
detekční účinnost (citlivost) kamery. Druhá nevýhoda pramení z omezené přesnosti, s jakou je 
systém fotonásobičů a elektronických obvodů schopen lokalizovat polohu scintilačního záblesku 
ve velkoplošném scintilačním krystalu Ţ nedokonalá prostorová rozlišovací schopnost. 
  Proto již od 70.let byly navrhovány a experimentálně zkoušeny alternativní fyzikálně-technická 
řešení scintilačních kamer, odstraňující první nebo druhou nevýhodu, popř. obě současně. 
Tato alternativní řešení nepřesáhla dosud rámec laboratorních pokusů, avšak s rozvojem technologií 
v oblasti mikroelektroniky a nových materiálů je reálná naděje v blízké budoucnosti dotáhnout některé 
z těchto konstrukcí do prakticky použitelné formy, či dokonce na nahrazení stávajících kamer 
ve vzdálenější budoucnosti.

Drátové kamery 
...........................

Multidetektorové kamery 
Jedním ze základních faktorů omezujících vnitřní rozlišení Angerovy scintilační kamery je neurčitost, 
s jakou je systém fotonásobičů a následných elektronických obvodů schopen lokalizovat 
polohu scintilačního záblesku ve velkoplošném scintilačním krystalu. Vnitřní rozlišení Angerovy kamery 
se proto v praxi nedaří snížit pod cca 3mm.  
  Koncepce multidetektorové kamery spočívá v tom, že místo jednoho velkoplošného 
detektoru opatřeného množstvím fotonásobičů se použije mnoha samostatných 
miniaturních detektorů - pixelových polovodičových detektorů, umístěných v matrici těsně vedle 
sebe (viz §2.5 "Polovodičové detektory"). Signál z každého tohoto detektoru se zpracovává 
nezávisle, přičemž polohové souřadnice (x,y) jsou určeny prostě polohou (i,j) daného detektoru v 
obrazové matici a vedou se přímo do obrazové matice v počítači - viz následující obrázek.

http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm (16 of 50) [15.10.2008 12:15:17]

http://astronuklfyzika.cz/Fantomy.htm


RNDr. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie

 
Krystal multidetektorové kamery je tvořen velkým množstvím pravidelně uspořádaných miniaturních 

polovodičových pixelových detektorů

Pokud je použita dostatečně hustá mřížka pixelových detektorů, můžeme dosáhnout 
prostorového rozlišení i pod 1mm, v závislosti na použitém kolimátoru. Tento typ kamer se zatím 
daří vyrábět jen s malým zorným polem do cca 5x5cm, používá se ojediněle pro scintigrafii malých 
objektů (drobných laboratorních zvířat).

Comptonovy kamery 
V odstavci o nepříznivých vlivech u scintigrafie jsme Comptonův rozptyl záření γ v tkáni zařadili 
mezi nepříznivé jevy, zhoršující kvalitu scintigrafických obrazů. Při vhodné mechanické konfiguraci 
a elektronickém propojení dvojice detektorů však Comptonova rozptylu záření γ v samotném 
detektoru může být využito pro "elektronickou kolimaci" a zobrazení pole záření γ bez 
použití mechanických kolimátorů. 
Princip činnosti takové tzv. Comptonovy kamery je schématicky znázorněn na následujícím obrázku:

 
Schématické znázornění principu elektronické kolimace využívající energeticky-úhlové rekonstrukce dráhy primárních (γ) a Comptonovsky 

rozptýlených (γ') fotonů záření gama.

Vlastní kamera je tvořena dvěma (popř. i několika) za sebou následujícími detektory 
poskytujícími polohovou a energetickou informaci o detekovaném kvantu γ:  
  V prvním tenkém detektoru 1 (nahrazujícím klasický olověný kolimátor) dochází ke Comptonovu 
rozptylu fotonů přicházejícího záření γ (o různé úhly ϑ), které pak pokračují ve svém pohybu k 
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druhému masívnějšímu detektoru 2, kde jsou plně absorbovány.  
V koincidenčním režimu jsou detekovány polohové souřadnice dopadu primárního fotonu γ (x1,y1) 

a energie E1 předaná elektronu při Comptonově rozptylu v prvním detektoru, a zároveň 

polohové souřadnice dopadu (x2,y2) a energie E2 Comptonovsky rozptýleného fotonu γ' pohlceného 

v druhém detektoru. Na základě geometrického porovnání poloh (x1,y1) primárního a (x2,y2) 

rozptýleného fotonu gama se stanoví úhel ϑ comptonova rozptylu. Tento úhel ϑ se pak dává do vztahu 
s energií E1 Comptonova rozptylu a energií E2 rozptýleného záření γ', což umožňuje (podle vztahu 

pro úhlově-energetické rozdělení Comptonovsky rozptýleného záření Eγ ' = Eγ /[1 + (Eγ /moec2).(1 - cos 

ϑ)] , uvedeného v §1.3) kinematicky rekonstruovat dráhu fotonu a stanovit tak incidenční úhel ϕ, 
pod nímž primární foton γ přilétl k prvnímu detektoru kamery ze svého zdroje. Fotopíkové měření Eγ = 

E1+E2 pak umožňuje eliminovat ty nežádoucí fotony, které byly Comptonovsky rozptýleny ještě 

před příchodem do prvního detektoru, podobně jako u Angerovy kamery. 
  Vzniká tak incidenční kužel s vrcholem v místě (x1,y1) a vrcholovým úhlem ϑ, na jehož plášti leží 

možné trajektorie přicházejícího fotonu. Množina těchto plášťů incidenčních kuželů od 
jednotlivých detekovaných fotonů může být pak použita k počítačové rekonstrukci 
výsledného scintigrafického obrazu distribuce radioaktivity ve snímaném objektu (i když 
počítačový algoritmus této rekonstrukce je složitější než u scintigrafie SPECT nebo PET). 
  V rozptylovém detektoru 1 se používá multidetektorového systému polovodičových detektorů Si, CdTe 
či GaAs tloušťky cca 5mm, je zde požadován vysoký účinný průřez pro Comptonův rozptyl. 
Absorbční detektor 2 může být Angerova soustava krystalu NaI(Tl) nebo BGO či LSO s fotonásobiči 
a elektronikou vyhodnocující polohu záblesků. V poslední době se však i v tomto druhém 
detektoru Angerova kamera nahrazuje polovodičovým multikrystalovým detektorem. 
Kromě prostorového a energetického rozlišení jsou pro dobrou činnost Comptonovy kamery 
kladeny vysoké nároky i na časové rozlišení koincidence (podobně jako u detektorů PET - viz §4.3). 
  Ve srovnání s mechanickými kolimátory může elektronická kolimace vést k podstatnému 
zlepšení detekční účinnosti (citlivosti), neboť se využívají fotony γ z podstatně většího 
prostorového úhlu. Elektronická kolimace, avšak jiného druhu, má velký význam u pozitronové 
emisní tomografie, viz níže PET. 
...............

4.3. Tomografická scintigrafie 
Každý živý organismus je objekt trojrozměrný a stejný charakter má tedy i distribuce 
radioindikátoru. Planární scintigrafický obraz, který je dvojrozměrnou projekcí skutečnosti, může 
proto zachycovat jen část reality. O distribuci radioindikátoru v "hloubkovém třetím rozměru", kolmém 
k čelu kolimátoru, nemůžeme z planárního scintigrafického obrazu nic zjistit. Planární scintigrafické 
obrazy mají z tohoto hlediska závažné úskalí - možnost překrývání a superpozice struktur uložených 
v různých hloubkách. Pomáháme si zde sice zobrazováním ve více různých projekcích, avšak 
riziko falešného nálezu či neodhalení anomálie v hloubi organismu, překryté jinou strukturou, nelze 
nikdy vyloučit. Superpozice záření z různých hloubek zobrazovaného objektu dále vede ke 
snížení kontrastu zobrazení lézí, které jsou v planárním obraze překrývány zářením z tkáňového pozadí. 
  Pro odstranění těchto nevýhod planární scintigrafie a pro získání komplexního zobrazení struktur 
v různých hloubkách byla vyvinuta tomografická scintigrafie *) poskytující trojrozměrné 
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zobrazení distribuce radioindikátoru. Jednou z hlavních předností tomografického zobrazení je 
podstatně vyšší kontrast zobrazení lézí (až 10-krát), které na transverzálních řezech nejsou 
překrývány zářením z tkáňového pozadí. 
*) Řecky tomos = řez - tomografické zobrazení je tvořeno určitými řezy, většinou transverzálními, jejichž větší počet 
vytváří trojrozměrný obraz. 
  Některé základní principy, především geometrické a rekonstrukční, mají všechny tomografické 
metody společné. Rentgenová transmisní tomografie CT byla popsána v §3.2 "Rentgenová 
diagnostika", část "Transmisní rtg tmografie (CT) ", kde je zmíněn i vývoj tomografických 
metod obecně.  
  Radionuklidová emisní počítačová tomografie (ECT) je dvou typů: jednofotonová emisní 
tomografie SPECT za použití γ-radionuklidů a (dvoufotonová) pozitronová emisní tomografie 
PET využívající pozitronové (beta+) radionuklidy. V tomto pořadí obě tomografické metody probereme.

Tomografická scintigrafie SPECT 
Nejčastější metodou tomografické scintigrafie je tzv. jednofotonová emisní počítačová 
tomografie SPECT (Single Photon Emission Computerized Tomography). Její princip je znázorněn 
na obr.4.2.7.

 
Obr.4.2.7. Princip snímání scintigrafických snímků vyšetřovaného objektu W pod různými úhly rotující kamerou SPECT 

a jejich počítačové rekonstrukce do výsledného obrazu W* příčného řezu tímto objektem.

Tomografická kamera SPECT se svou konstrukcí od běžné planární kamery liší jen tím, že stojan na němž 
je detektor kamery upevněn, tzv. gantry, umožňuje motoricky poháněnou rotaci detektoru 
kolem vyšetřovaného objektu.Vlastní tomografická scintigrafie SPECT pak spočívá v tom, že kamera 
obíhá postupně kolem vyšetřovaného objektu a pod řadou různých úhlů snímá (planární) 
scintigrafické obrazy vyšetřovaného objektu - většinou 32 či 64 obrazů pod úhly 0°-360° - obr.4.2.7 vlevo. 
Pozn.: V některých případech se používá rozmezí úhlů menší - některé projekce, jejichž kvalita by byla 
degradována zvýšenou absorbcí (atenuací) záření γ a nijak by nepřispěly k výsledným rekonstruovaným obrazům (spíše 
by mohly vnést zhoršení), se nesnímají. Taková je situace u SPECT myokardu, kde se snímá rozmezí úhlů 90-270°, zatímco 
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v úhlech mezi 0-90° a 270-360°, odpovídajícím zadním a pravým bočním projekcím, se snímky vzhledem k výrazné 
atenuaci záření γ nestřádají. 
  Z této série planárních scintigrafických obrazů snímaných pod různými úhly (jsou to tedy rovninné 
projekce distribuce radioindikátoru do různých úhlů) se pak počítačově rekonstruuje obraz 
distribuce radioiaktivity v myšleném příčném řezu vedeném vyšetřovaným objektem - obr.4.2.7 
vpravo. Takovou rekonstrukci lze provést pro každý řádek obrazové matice úhlově snímaných 
obrazů, takže nám v paměti počítače vznikne celá série "vedle sebe naskládaných" obrazů příčných řezů 
- jakýsi trojrozměrný "válec" (u kamer s kruhovým zorným polem) či "krychle" (resp. kvádr - u kamer 
s kvadrangulárním zorným polem), představující trojrozměrné zobrazení distribuce radioindukátoru 
ve vyšetřovaném objektu. Buňky tohoto trojrozměrného obrazu mají již objemový charakter a nazývají 
se "voxely". Tímto trojrozměrným obrazem v paměti počítače pak metodami počítačové grafiky 
můžeme vést a zobrazovat na monitoru řezy v libovolných směrech - tedy nejen primární 
transverzální řezy, ale i řezy podélné a šikmé, můžeme provádět různé geometrické reorientace a 
další úpravy tak, abychom co nejpřehledněji zobrazili požadovanou strukturu. Pomocí metod 
počítačové grafiky lze pomocí vhodného stínování a perspektivního úhlového zobrazení 
vytvářet trojrozměrné 3D-obrazy (obr.4.2.8) s řadou počítačových efektů, které jsou sice umělé a 
nemusí přímo odrážet skutečnost, avšak jsou velmi názorné a efektní (např. i pro didaktické účely).

 
Obr.4.2.8. Příklad 3D-zobrazení u scintigrafie myokardu.

Používají se dvě metody počítačové rekonstrukce :

1. Metoda zpětné projekce 
Zpětná projekce počítačově simuluje inverzní proces k akvizici studie SPECT: Jako kdyby 
detektor kamery vysílal z každé polohy (kde byl při rotaci a nastřádal tam příslušný snímek) paprsky záření 
- o intenzitě modulované obrazem - zpět ve směru k vyšetřovanému objektu, kde tyto paprsky 
"vykreslují" obraz příčného řezu v myšlené obrazové matici umístěné ve středu rotace. Různě 
"intenzívní" paprsky pak při průchodu vytvářenou obrazovou maticí "ozařují" a "osazují" 
jednotlivé elementy (buňky, pixely) různě velkými čísly, které se při průchodu dalších paprsků (z 
dalších úhlů) sčítají. V místech, kterými prochází nejvíc paprsků o vyšší intenzitě, vznikají "horká" místa 
s vysokým nahromaděním impulsů - odpovídají místům s vyšší koncentrací radioindikátoru 
ve vyšetřovaném objektu.
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Obr.4.2.9. Proces akvizice SPECT a rekonstrukce transverzálního řezu metodou filtrované zpětné projekce.

Příslušné matematické vzorce jsou uvedeny na obr.4.2.9, kde je z matematického hlediska znázorněn 
celý proces SPECT. Vyšetřovaný objekt (pacient), jehož příčný řez má distribuci radioindikátoru A(x,y), 
je kamerou snímán v řadě projekcí pod různými úhly ϑ, čímž vznikají obrazy projekcí p(u). Tyto obrazy 
se pak Fourierovsky transformují do frekvenční oblasti a vzniklá spektra p(ν)) se násobí filtrem složeným 
z RAMP-filtru a uživatelského filtru (viz "Filtry a filtrace").Výsledná zfiltrovaná spektra pF(ν) se pak 

inverzní Fourierovou transformací převádějí zpět do prostorové oblasti (vznikají filtrované obrazy 
projekcí pF(u)), načež se zpětnou projekcí (pod těmi samými úhly ϑ) vytváří výsledý obraz příčného 

řezu A´f(x,y). 

  Metoda zpětné projekce je nejpoužívanější, neboť je poměrně rychlá (používají se algoritmy 
rychlé Fourierovy transformace, hodnoty goniometrických funkcí se dopředu vypočítají pro 
diskrétní hodnoty úhlů, takže pak se již používají běžné aritmetické operace). Z hlediska vztahu 
mezi skutečnou distribucí radioaktivity A(x,y) a zrekonstruovaného obrazu příčného řezu A´(x,y) se 
však nejedná exaktně o vzájemně jednoznačné zobrazení - obraz se konstruuje nikoli z lokálních hodnot 
v pixelech, ale vzniká superpozicí projekčních paprsků. Tyto projekční paprsky jsou arteficielní 
a zanechávají ve výsledném obraze své stopy, neodpovídající skutečné distribuci radioaktivity 
ve vyšetřovaném objektu. Nejmarkantněji se to projevuje v okolí ložisek zvýšené depozice 
radioaktivity, kde sbíhající se projekční papsky vytvářejí "hvězdicovitou" arteficiální strukturu - tzv. 
star-efekt. Tento star-artefakt se sice účinně potlačí RAMP-filtrem, avšak různé "nudličky" či "filamenty" 
jsou v obrazech rekonstruovaných zpětnou projekcí vždy patrné. Tyto nevýhody rekonstrukce 
zpětnou projekcí do značné míry odstraňuje iterativní metoda rekonstrukce.

2. Metoda iterativní rekonstrukce 
Iterativní metoda *) rekonstrukce hledá pomocí postupných aproximací takový obraz příčného 
řezu, který by co nejlépe odpovídal jednotlivým nasnímaným projekcím pod různými úhly ϑ.  
*) Latinské slovo "iteratio" znamená "opakování"; zde se jedná o opakující se cykly postupných aproximací. 
Iterativní rekonstrukce probíhá v následujících etapách:

1.  Stanoví se počáteční (výchozí) odhad obrazu příčného řezu - 0.aproximace. Tato počáteční aproximace 
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může být v zásadě libovolná - třebas i nulové nebo konstantní hodnoty ve všech bodech. Pro rychlou 
konvergenci dalších iterací je však výhodnější, aby se již počáteční aproximace aspoň částečně podobala 
skutečnému obrazu. Jako výchozí se proto nejčastěji používá obraz vzniklý zpětnou projekcí (popsanou 
výše), o němž víme, že je zpravidla dobrou aproximací skutečného obrazu.

2.  Porovnáním matematicky simulovaných projekcí tohoto obrazu se skutečně nasnímanými projekcemi 
pro jednotlivé úhly ϑ se stanoví příslušné odchylky pro jednotlivé buňky obrazu.

3.  Na základě těchto diferencí se provedou příslušné opravy v bodech původního obrazu - vznikne 1.
aproximace.

4.  Body 2. a 3. se cyklicky opakují - těmito iteracemi vzniká postupně 2., 3., ...., n-tá aproximace, které by 
měly stále lépe a přesněji vystihovat skutečnou distribuci radioindikátoru v příčném řezu vyšetřovaným 
objektem.

  Iterace se opakují tolikrát, dokud není splněno určité (dopředu nastavené) konvergenční 
kritérium, např. požadovaná přesnost, nebo předvolený počet iterací. Oproti metodě zpětné projekce 
má iterativní metoda tu základní přednost **), že nevznikají hvězdicové artefakty (nepoužívají se 
zde tedy filtry typu RAMP). Rovněž v oblastech s nízkou radioaktivitou (blízkou pozadí) jsou 
obrazy příčných řezů "čistší" a kontrastnější - neobsahují "filamenty" jako pozůstatky po paprscích 
zpětné projekce. Další výhodou iterativní rekonstrukce je možnost zavedení některých korekcí přímo 
do algoritmu rekonstrukce - korekce na vlastnosti kolimátoru, závislost rozlišení na vzdálenosti 
od kolimátoru... 
**) Při zpracování obrazů SPECT v běžné klinické praxi však nelze od iterativní metody rekonstrukce očekávat 
"žádné zázraky" - rozdíl oproti metodě zpětné projekce není často ani patrný, neboť kvalita obrazu je primárně 
dána nedostatečnou statistikou, rozlišením kamery, rozptylem a dalšími rušivými jevy (zmíněnými níže), se kterými 
žádná rekonstrukční metoda "nic neudělá". 
  Iterativní metoda rekonstrukce je však podstatně náročnější na počet aritmetických operací, takže 
se mohla začít rutinně využívat až s vývojem dostatečně rychlých počítačů (za použití koprocesorů) 
s vysokou kapacitou paměti. 
Zdokonalené varianty iterativní rekonstrukce 
Za účelem zefektivnění a zrychlení iterativní rekonstrukce byly vyvinuty některé novější varianty a modifikace 
základní iterační procedury: 
EM (Expectation Maximalization) - ............ 
OSEM (Ordered-Subset Expectation Maximalization) - soubor všech projekcí se nejprve pravidelně rozdělí na 
několik menších skupin (podmnožin=subsetů) a iterační krok je aplikován na jednotlivé subsety zvlášť. Sub-iterace 
každého subsetu slouží jako vstupní ohad pro iteraci následujícího subsetu. Jeden úplný iterační krok je iteračním 
cyklem přes všechny subsety. Z výpočetního hlediska je metoda OSEM přibližně tolikrát rychlejší, kolik subsetů použijeme. 
SART (Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique) - ............ 
OSSART - kombinace metod OSEM a SART ............ ........doplnit.........

  Jak bylo výše uvedeno, základními výhodami tomografické scintigrafie je poskytnutí 
komplexního obrazu "ze všech stran" (3-rozměrného obrazu) a podstatně vyšší kontrast zobrazení 
lézí vůči tkáňovému pozadí. Zmíníme však i některé nevýhody a úskalí scintigrafie SPECT.

Nepříznivé vlivy u SPECT a jejich korekce 
Podobně jako u planární scintigrafie, i u scintigrafie SPECT se vyskytují některé nepříznivé a rušivé 
jevy, které mohou zhoršovat kvalitu zobrazení. Uvedeme zde tři základní nepříznivé vlivy, z nichž první 
dva jsou známé i z planární scintigrafie (u metody SPECT se však projevují výrazněji a poněkud 
jiným způsobem), třetí je specifický pro SPECT.

■     Nehomogenita zorného pole kamery 
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Nehomogenita zorného pole detektoru kamery se projevuje standardním způsobem na každém obraze 
jednotlivých projekcí - dochází k arteficielnímu snížení či zvýšení počtu impulsů v určitých místech 
obrazu. Při rotaci kamery se nehomogenní místo zorného pole detektoru geometricky přesunuje 
kruhově od obrazu k obrazu snímaného orgánu, takže po rekonstrukci se lokální nehomogenita 
detektoru kamery projeví jako prstencový artefakt ve výsledném obraze příčného řezu. U scintigrafie 
SPECT jsou proto kladeny zvýšené nároky na pokud možno co nejdokonalejší homogenitu zorného pole 
kamery.

■     Absorbce záření g 
Určité množství záření γ je během průchodu tkání od místa svého vzniku směrem k detektoru kamery 
absorbováno při interakci s látkou tkáně fotoefektem a Comptonovým rozptylem. Vede to k 
exponenciálnímu poklesu četnosti N detekovaných fotonů γ se zvyšující se hloubkou d distribuce 
radioindikátoru v těle: N = No.e−µ.d, kde µ je lineární součinitel zeslabení (závisející na energii záření γ a na 
hustotě tkáně). Toto zeslabení záření γ absorbcí, nazývané atenuace, se po rekonstrukci na obrazech 
příčných řezů projevuje arteficielním snížením počtu impulsů ve strukturách uložených ve větších 
hloubkách, ve srovnání se strukturami na povrchu. Korekci na tuto absorbci je možno provést v zásadě 
dvěma metodami: 
Geometrická metoda korekce atenuace, 
při níž se korekční koeficienty stanovují (resp. odhadují) z tvaru obrazu transaxiálního řezu za předpokladu homogenní 
tkáně s konstantním součinitelem lineárního zeslabení (µ=.0,15 cm-1 pro γ 140keV 99mTc). Tato metoda se někdy označuje 
jako Changova. 
Transmisní metoda korekce atenuace, 
při níž je pacient prozářen vnějšími zdroji záření γ nebo X a na základě zeslabení tohoto procházejícího záření jsou 
stanovovány absorbční koeficienty - mapy lineárního součinitele zeslabení µ, pomocí nichž se pak provede korekce. 
Spolu s vlastním scintigrafickým obrazem je snímán i transmisní obraz a v paměti počítače je vytvářena mapa korekčních 
koeficientů, která odráží denzitu tkáně zobrazovaných struktur v příčném řezu daným místem *). Jako transmisních 
zdrojů se používají nejčastěji tyče gadolinia 153Gd (T1/2=242dní, Eγ= 99keV), dále by byl vhodný i 57Co. Praktické 
zkušenosti s transmisní metodou korekce atenuace ukazují, že složitost a náročnost této metody většinou převažuje nad 
přínosem ve zlepšení kvality obrazů (při použití gadoliniových zářičů je zde i značná finanční náročnost vzhledem k 
nutnosti jejich obměny pro poměrně krátký poločas). Nelze též dosáhnout optimální "statistiky" počtu impulsů, což 
zvyšuje šum. Proto se na většině pracovišť od této metody korekce upouští. 
Densitní mapa z CT 
*)Tato densitní mapa je vlastně analogická podstatně dokonalejšímu denzitnímu obrazu vytvářeného rentgenovým CT 
zobrazením. Využití současného zobrazení CT a tomografické scintigrafie poskytuje nejdokonalejší metodu korekce 
atenuace, která je využívána u nejnovějších generací hybridních přístrojů PET v kombinaci s CT, popř. SPECT/CT. Jelikož 
absobční koeficienty jsou energeticky závislé, musí být absorbční koeficienty, stanovené z Hounsfieldových jednotek 
denzitní mapy pro použitou střední energii X-záření, přepočteny na energii záření γ pro scintigrafii (140 keV pro SPECT, 
nebo 511 keV pro PET).

■     Mechanická nestabilita osy rotace 
Metoda SPECT je založena na rotaci detektorů kamery kolem vyšetřovaného objektu. Jelikož hmotnost 
detektorů kamery činí řádově stovky kilogramů (masívní olověné stínění!), v gravitačním poli Země 
dochází během rotace k projevům značných tíhových sil, což klade zvýšené nároky na mechanické 
vlastnosti stojanu (gantry) zabezpečujího rotaci kamery. Vlivem pružnosti materiálů a příp. vůlí v ložiscích 
gantry může během rotace docházet k nežádoucím mechanickým výkyvům a posunům detektoru 
kamery, která pak již neobíhá po přesné kružnici kolem přesně definované osy - dochází k tzv. posunům 
centra rotace (COR - Center Of Rotation). Tyto mechanické odchylky pak způsobují nežádoucí posuny v 
obrazech jednotlivých projekcí snímaných z určitých úhlů, což zavádí chyby a zhoršení kvality výsledných 
rekonstruovaných obrazů. 
  Pro eliminaci tohoto nepříznivého vlivu je třeba provést korekci na posun centra rotace. Za tímto 
účelem je třeba nasnímat tomografickou scintigrafii pevného bodového zdroje (popř. několika zdrojů) v 
plném rozmezí úhlů ϑ: 0°-360°, na niž se aplikuje speciální program, který z obrazů bodového zdroje v 
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jednotlivých úhlech rotace ϑ odečte příslušné odchylky od přesně kruhového pohybu a uloží je do 
paměti počítače jako vektor odchylek ve směru X a Y v závislosti na úhlu rotace ϑ. Hodnoty tohoto 
vektoru se pak při praktické akvizici SPECT studií používají k počítačové korekci posunů v každém 
obraze pro příslušný úhel rotace ϑ. 
............

■     Vyšší statistické fluktuace (šum) 
Při planární scintigrafii jsou statistické fluktuace dány počtem nastřádaných impulsů v jednotlivých 
buňkách obrazu. Na obrazech SPECT jsou tyto fluktuace zmnoženy procesem rekonstrukce. Pro jejich 
potlačení je proto nutné použití vhodné filtrace - viz "Filtry a filtrace v nukleární medicíně".

■     Horší prostorové rozlišení 
Z geometrických důvodů při rotaci kamery kolem pacienta nelze většinou dosáhnout potřebného 
přiblížení detektoru k zobrazovanému orgánu. Tato větší vzdálenost způsobuje horší prostorové rozlišení 
ve srovnání s planární scintigrafií. Tuto nepříznivou okolnost je možné v některých případech částečně 
zmírnit použitím eliptické dráhy oběhu, "body contouring", nebo použitím kolimátoru fan beam.

Pozn.: O úskalích a možných chybách korekčních metod zde platí v zásadě totéž, co bylo shora popsáno v pasáži "Chyby 
a úskalí korekčních metod - korekční artefakty" u scintigrafie obecné.

Pozitronová emisní tomografie PET 
Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda scintigrafického zobrazení distribuce pozitronových (β
+) radionuklidů, využívající koincidenční detekci dvojice fotonů anihilačního záření gama (o 
energii 511 keV), vznikajících při anihilaci pozitronu β+ s elektronem a vylétajících z místa svého vzniku 
v protilehlých směrech - pod úhlem 180° *). Této koincidenční detekce dvojice anihilačních fotonů 
je využito k elektronické kolimaci záření γ a k následné rekonstrukci tomografických obrazů. 
*) Toto platí přesně jen v těžišťové vztažné soustavě pozitronu a elektronu. Energie fotonů 2×511keV je důsledkem 
zákona zachování energie (klidová energie elektronu i pozitronu je m0e.c2 = 511keV), protilehlý směr 180° je 

důsledkem zákona zachování hybnosti. Při srážkách pozitronů a elektronů vyšších energií by se úhel rozletu 
anihilačních fotonů lišil od 180°. V látkovém prostředí však pozitron a elektron mají v okamžiku, kdy dojde k anihilaci, 
již poměrně malé rychlosti, takže emitovaná kvanta vylétají skutečně téměř opačným směrem. 
  Dále, vlastní anihilaci zpravidla předchází vznik metastabilního vázaného elektron-pozitronového systému pozitronia. 
V případě vzniku tzv. ortopozitronia může dojít i k emisi 3 fotonů g se spojitým spektrem. Toto lze pozorovat jen 
u pozitronových radionuklidů v řídkém plynném prostředí; v relativně hustém tkáňovém prostředí je tento 
jev zanedbatelný (podrobnosti viz §1.5, část "Elementární částice a jejich vlastnosti", pasáž "Pozitronium"). 
Poznámka: 
Ke scintigrafické detekci anihilačního záření může být v principu použita i klasická scintilační kamera se speciálním 
"těžkým" kolimátorem s dostatečně silnými septy mezi otvory. V tomto režimu se však snímá vždy jen jeden z 
dvojice fotonů - jedná se o jednofotonovou scintigrafii planární nebo tomografickou (SPECT). Detekční účinnost je 
zde však velmi nízká (pouze jeden foton + malá propustnost kolimátorů + nízká absorbce v tenkém krystalu NaJ(Tl)) 
a obrazy vzhledem k hrubým kolimátorům mají špatné prostorové rozlišení (zpravidla horší než 10mm). 
  Některé alternativní možnosti, jako jsou multidetektoroné a Comptonovy kamery zmíněné výše, jsou zatím ve 
stádiu laboratorních experimentů a jsou využitelné jen pro scintigrafické zobrazení malých objektů.

Koincidenční detekce ® elektronická kolimace g-záření 
Fotony γ vzniklé při e+e−-anihilaci mají tři význačné geometrické vlastnosti: 
♦ Vylétají z místa anihilace současně a protisměrně - pod úhlem 180°; 
♦ Pohybují se po přímkových drahách; 
♦ Pohybují se rychlostí světla 300000km/s, takže v laboratorních měřítkách mohou být 
detekovány prakticky současně. 
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  Tyto vlastnosti umožňují tzv. koncidenční detekci dvojic anihilačních fotonů: měřený pozitronový 
zářič umístíme mezi dva detektory (dostatečně malých rozměrů), jejichž výstupy zapojíme 
do elektronického koincidenčního obvodu. Tímto obvodem projdou do další elektronické aparatury 
jen impulsy odpovídající současné detekci fotonů v obou detektorech. Vzhledem k 
uvedeným geometrickým vlastnostem takto mohou být detekovány jen fotony z anihilací, k nimž došlo 
na přímkové spojnici citlivých míst obou detektorů. Nastane-li anihilace mimo tento prostor spojnice, 
pak i v případě detekce některého z fotonů jedním detektorem, není druhý z anihilačních fotonů 
zachycen protilehlým detektorem - na výstupu koincidenčního obvodu se impuls neobjeví. Když se 
tedy na výstupu koincidenčního obvodu objeví impuls, známená to, že v některém z bodů na 
spojnici obou detektorů nastala e+e−-anihilace.  
  Obklopíme-li vyšetřovaný objekt s pozitronovým radionuklidem větším počtem protilehle 
umístěných detektorů v koincidečním zapojení, dosáhneme tím cílené směrové detekce anihilačních 
γ-fotonů - jejich elektronické kolimace, bez nutnosti fyzického odstínění olověným děrovým kolimátorem.

 
Obr.4.2.10. Princip pozitronové emisní tomografie.  

Vlevo: Koincidenční akvizice anihilačních fotonů γ. Vpravo: Rekonstrukce obrazu.

Princip snímání PET 
Princip PET je schématicky znázorněn na obr.4.2.10. Detektor scintilační kamery PET má 
prstencové uspořádání segmentů velkého počtu malých scintilačních krystalů v optickém kontaktu 
s fotonásobiči, snímajícími záblesky vzniklé interakcí záření γ *). Vzhledem k poměrně vysoké 
energii anihilačního záření γ 511keV se ve scintilačních krystalech místo obvyklého NaJ(Tl) používá 
materiál BGO nebo LSO s větší hustotou a vyšší detekční účinností v oblasti vyšších energií γ - viz 
§2.4. "Scintilační detekce a spektrometrie", pasáž "Scintilátory a jejich vlastnosti". Průměr 
detektorového prstence bývá 60-80cm. 
*) Jednotlivé scintilační krystaly s rozměry kolem 4x4mm jsou upevněny do bloků spolu s fotonásobiči. 
Rozdíly PET oproti planární scintigrafii a SPECT 
Zásadním rozdílem oproti klasické planární nebo SPECT scintigrafii je to, že detektory u PET nejsou opatřeny 
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olověnými kolimátory s mnoha otvory, neboť kolimace je realizována elektronicky, což vede k podstatně vyšší 
detekční účinnosti PET ve srovnání se SPECT (kde je většina záření absorbována v septech kolimátoru). Další rozdíl spočívá 
v tom, že zobrazovací detektor kamery SPECT se musí otáčet kolem vyšetřovaného objektu (pacienta), aby byly 
střádány parciální projekce pod různými úhly. U PET se detektory neotáčejí, jsou stacionární - prstencové detektory 
střádají data ze všech projekčních úhlů současně. 
  Vyšetřovaný objekt Ω, v němž je rozložena β+-radioaktivní látka, je umístěn uvnitř detekčního 
prstence PET kamery (obr.4.2.10 vlevo). Dojde-li v určitém místě k radioaktivní β+-přeměně 
jádra radioindikátoru, vyzářený pozitron e+ se po cca 1-3mm (v závislosti na jeho kinetické energii 
*) pohybu v tkáni ionizačním brzděním prakticky zastaví a při interakci s elektronem e− anihiluje: e+ + e− 
→ 2γ, přičemž obě kvanta anihilačního záření γ1 a γ2 o energii 511keV se rozletí v protilehlých směrech (t.

j. pod úhlem 180°), projdou tkání a jsou koincidenčně zaregistrovány prstencovým 
scintilačním detektorem ve dvou místech (úhlech ϕ1 a ϕ2, na obrázku je označeno: ϕ1→x1, ϕ2→y1). 

Spojnice těchto míst, tzv. koincidenční přímka, prochází bodem, v němž došlo k e+ e− anihilaci. 
Množina těchto koincidenčních přímek od jednotlivých dvojic detekovaných anihilačních fotonů (xi,yi) 

pak slouží k rekonstrukci obrazu distribuce pozitronového radionuklidu ve vyšetřovaném objektu - 
na obr.4.2.10 vpravo. 
*) Tento dolet pozitronového záření v tkáni určuje základní mez, pod niž se nelze dostat s rozlišením PET zobrazení. 
Pro nejčastěji používaný 18F činí dolet pozitronů v tkáni asi 0,9mm, což je podstaně méně, než činí vlastní rozlišení 
PET-aparatury. Podrobněji je diskutováno níže v pasáži "Nepříznivé vlivy u PET".

Tři typy koincidencí u PET 
Při koincidenční detekci anihilačních fotonů mohou nastat v zásadě tři případy, kdy dochází k současné detekci 
dvou fotonů γ : 
♦ Pravé koincidence 
- přímá detekce dvojic fotonů pocházejících vždy z jedné e+e--anihilace. Pro nepříliš vysoké četnosti počet 
pravých koincidencí roste prakticky lineárně s aktivitou v zorném poli, při vyšších četnostech roste pomaleji vlivem 
mrtvé doby a při velmi vysokých četnostech dokonce klesá v důsledku zahlcení náhodnými koincidencemi. 
♦ Rozptylové koincidence 
- jeden nebo oba současně detekované fotony podlehly Comptonově rozptylu, což odchýlilo jejich úhel. 
Procentuální podíl rozptylových koincidencí roste s (elektronovou) hustotou látkového prostředí a jejich počet opět roste 
v zásadě lineárně s aktivitou v zorném poli. 
♦ Náhodné koincidence 
- jedná se o detekci fotonů γ pocházejících z různých anihilací, které náhodně dopadly do protilehlých 
detektorů současně (v rámci časového rozlišení koincidence). Počet náhodných koincidencí je úměrný druhé 
mocnině aktivity pozitronového zářiče v zorném poli. 
  Pouze pravé koincidence vytvářejí správný gamagrafický obraz distribuce pozitronového radionuklidu. Rozptylové 
a náhodné koincidence jsou parazitní (příslušné koincidenční přímky jsou falešné, neodrážejí skutečnou 
distribuci pozitronového radioindikátoru) a zhoršují kvalitu obrazu - snižují kontrast a zvyšují šum.

  Novější typy PET kamer sestávají z několika souosých vedle sebe řazených prstenců detektorů, 
což umožňuje současné snímání několika transaxiálních řezů; zorné pole v axiálním směru činí 
u současných přístrojů cca 15cm. V tomto uspořádání se používají dva druhy snímání: 
  Při tzv. 2D-způsobu jsou mezi jednotlivé detekční prstence vloženy stínící přepážky, takže 
koincidenční přímky se snímají z každého příčného řezu zvlášť - jen v rovině prstenců, kolmo na 
osu systému. 
  Při tzv. 3D-způsobu jsou septa z detektorů vysunuta a koincidenční snímání probíhá i "šikmo" ze 
směrů mezi rovinami jednotlivých prstenců - vyhodnocují se i koincidence z detektorů v 
různých prstencích. Může tak být zachyceno podstatně více fotonů, t.j. dosaženo vyšší citlivosti. Je 
zde však též zvýšená pravděpodobnost náhodných kioncidencí (viz níže), takže tento způsob lze 
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plně využít jen u kamer s rychlejšími detektory na bázi LSO scintilátorů. 
  Pro zobrazení větších částí těla či pro celotělové zobrazení jsou PET kamery vybaveny 
vyšetřovacím lehátkem s motoricky řízeným posunem. Výpočetní systém pak nasnímaná data z 
několika poloh pacienta při rekonstrukci spojí do jednoho velkého celotělového tomografického obrazu.

Rekonstrukce obrazů PET 
  Během akvizice se nasnímá velké množství souřadnic koincidenčních přímek (řádově 
miliony koincidenčních detekcí); data jsou ukládána ve formě tzv. sinogramů. Počítačovou 
rekonstrukcí těchto přímkových průmětů koincidenčních míst se vytvářejí obrazy příčných řezů a 
z množiny transverzálních řezů pak počítačovou reorientací lze vytvořit řezy pod libovolnými úhly, 
příp. prostorové 3-rozměrné obrazy podobně jako u SPECT. Při rekonstrukci se používá buď 
metody (filtrované) zpětné projekce, která však produkuje hvězdicové artefakty kolem pozitivních 
lézí, nebo výpočetně náročnější iterativní rekonstrukce, poskytující kvalitnější obrazy bez 
těchto artefaktů. Další výhodou iterativní rekonstrukce je možnost zakomponovat různé 
vlastnosti konkrétních přístrojů a metod (jako je homogenita, atenuace, šum, rozlišení) přímo 
do rekonstrukční procedury. 
................doplnit speciální modifikace rekonstrukčních procedur (OSEM, ..atd)........

TOF - časová lokalizace místa anihilace 
Zvyšování rychlosti elektroniky a zavádění detektorů s vysokým časovým rozlišením (např. LSO scintilátory) 
postupně umožňuje využít další důležitý "informační kanál" anihilačního záření pro PET: je jím tzv. TOF (Time Of Flight) 
- měření doby letu fotonů γ z místa anihilace. Má-li koincidenční detekce anihilačního záření dostatečně krátké 
časové rozlišení, může být změřena časová diference mezi detekcí obou anihilačních kvant γ, což umožňuje (aspoň 
v principu) stanovit místo na koincidenční přímce, kde došlo k anihilaci a odkud byly oba fotony vyzářeny *). 
Časové rozlišení stávajících přístrojů zatím neumožňuje přesnou lokalizaci míst anihilace, avšak i přibližná 
lokalizace umožňuje zdokonalit rekonstrukční proceduru a zlepšit poměr signál-šum ve výsledných obrazech. Metoda 
je zatím ve stádiu laboratorního zkoušení. 
*) Pokud by takováto časová lokalizace míst anihilace na koncidenčních přímkách byla přesná, nebylo by dokonce potřeba 
provádět rekonstrukci kvantifikací průsečíků koncidenčních paprsků, ale obraz příčného řezu by mohl být (v polárních 
souřadnicích) střádán přímo.

Koincidenční PET dvouhlavými rotujícími kamerami pro SPECT 
V polovině 90.let někteří výrobci scintilačních kamer (jako první firma Adac, dále pak Picker, Elscint, GE a další) 
vyvinuli speciální elektronické obvody, které umožňovaly provádět pozitronovou emisní tomografii i na běžných 
dvou-(popř. 3)- hlavých kamerách používaných pro SPECT. Obě hlavy, umístěné naproti sobě a bez kolimátorů, 
rotovaly kolem vyšetřovaného objektu stejně jako při akvizici SPECT, avšak impulsy se vedly do 
speciálního koincidenčního zařízení, které zaznamenávalo a vyhodnocovalo impulsy odpovídající současné 
detekci anihilačních fotonů 511keV oběma protilehlými detektory. Software vyhodnocovacího zařízení pak 
prováděl rekonstrukci transverzálních řezů stejným způsobem jako u PET. 
  Toto řešení se zpočátku jevilo jako velmi slibné, neboť by umožňovalo provádět PET i na pracovištích nevlastnících 
drahé jednoúčelové zařízení, stačila by univerzální dvouhlavá SPECT kamera doplněná vhodnou elektronikou, popř. 
bylo použito tlustšího scintilačního krystalu. Zkušenosti z praktického používání však ukázaly, že se jedná o 
řešení suboptimální, které detekční účinností ani rozlišením nemůže konkurovat jednoúčelovým PET-kamerám 
s prstencovým detektorem. Proto výrobci scintilačních kamer od tohoto řešení již ustoupili a nabízejí zvlášť 
klasické dvouhlavé kamery pro SPECT a zvlášť kamery PET s prstencovým uspořádáním detektorů.

Nepříznivé vlivy u PET a jejich korekce 
Podobně jako u planární a SPECT scintigrafie, i u PET-zobrazení se vyskytují některé nepříznivé a 
ruživé vlivy, zhoršující kvalitu zobrazení. Zmíníme zde tři základní nepříznivé vlivy, z nichž první dva 
jsou známé i z planární a SPECT scintigrafie, další jsou specifické pro dvoufotonovou PET :
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■     Absorbce záření 
Určité množství anihilačního záření γ je absorbováno při průchodu tkání z místa svého vzniku směrem k 
detektoru v důsledku fotoefektu a Comptonova rozptylu v tkáni. Tato atenuace záření γ se po 
rekonstrukci na obrazech příčných řezů projevuje arteficielním snížením počtu impulsů ve strukturách 
uložených ve větších hloubkách, ve srovnání se strukturami na povrchu. I když anihilační záření má 
relativně vysokou energii a je tkání jen slabě absorbováno, díky koincideční metodě detekce se i tato 
slabá absorbce projevuje výrazněji než u planární a SPECT scintigrafie. Registrovaný počet impulsů je 
přibližně dán vztahem N = No.e−µ.(d1+d2), kde µ je lineární součinitel zeslabení v tkáni pro 511keV, d1 a d2 
jsou vzdálenosti, které musí fotony γ1 a γ2 projít z místa anihilace k protilehlým detektorům. Pro kruhový 

objem je d1+d2 rovno celkovému průměru vyšetřovaného objektu. Zeslabení koincidenčně 
detekovaných anihilačních fotonů tedy výrazně závisí na celkové velikosti a absorbční schopnosti 
vyšetřované tkáně, avšak je prakticky nezávislé na poloze pozitronového zářiče v tkáni. 
  Korekci na tuto absorbci je možno provést v zásadě stejnými metodami, které byly výše uvedeny u 
SPECT. Určitou výhodou, umožňující přesnější provedení korekce na atenuaci u PET ve srovnání se SPECT 
je skutečnost, že atenuace dvojice fotonů je prakticky nezávislá na poloze pozitronového radionuklidu v 
tkáni ve směru koincidenční přímky - jeden či druhý paprsek musí projít celou vrstvou tkáně. 
Nejdokonalejší transmisní metodu korekce atenuace poskytuje využití současného zobrazení CT a 
tomografické scintigrafie, která je využívána u nejnovějších generací hybridních přístrojů PET v 
kombinaci s CT (viz níže).

■     Rozptyl záření 
Část fotonů γ při průchodu tkání podlehne Comptonovu rozptylu, což vede k jejich odchýlení z 
původního směru a ke snížení jejich energie. V důsledku změny směru tak dochází k chybnému určení 
koincidenční přímky a skutečného místa anihilace. K potlačení tohoto jevu je třeba snímat v okénku 
analyzátoru pečlivě nastaveném na fotopík 511keV, aby rozptýlené fotony se sníženou energií nebyly 
registrovány. Vzhledem k poměrně špatnému energetickému rozlišení scintilačních detektorů nelze 
použít příliš úzké okénko, takže určitá část rozptýleného záření je vždy detekována. K eliminaci ...........

■     Dolet pozitronů 
Pozitron při své emisi beta+-rozpadem vylétá se značnou kinetickou energií (stovky keV až několik MeV) a 
rychlostí řádu 105km/s. K e+e−-anihilaci proto nedochází okamžitě v místě emise (tj. v místě lokalizace 
radioindikátoru), ale pozitron se nejdříve brzdí při srážkách s elektrony atomovch obalů v látce. Teprve na 
konci jeho dráhy, po zabrzdění, dochází k anihilaci a vzniku dvojice kvant gama (obr.1.6.1 v §1.6 "Ionizující 
záření"). Tato brzdná dráha pozitronu v látce je velmi klikatá, pozitron se zastaví (a anihiluje) v určité 
průměrné vzdálenosti od místa emise (tato vzdálenost je menší než délka klikaté dráhy podle obr.1.6.1), která se 
nazývá jeho doletem (dosahem). Mezi polohou atomu beta+-radioindikátoru a místem anihilace je určitá 
vzdálenost daná doletem pozitronu v tkáni. Tento dolet pozitronového záření v tkáni určuje základní 
mez, pod niž se nelze dostat s rozlišením PET zobrazení. Pozitrony vylétají inkoherentně v průměru do 
všech směrů a se spojitým rozdělením energie, takže kolem bodového pozitronového zářiče vznikne 
jakási efektivní "koule" o ploměru daném doletem, z bodů jejíhož prostoru budou vylétat anihilační γ-
fotony. 
Pro nejčastěji používaný 18F činí dolet pozitronů v tkáni asi 0,9mm, což je podstaně méně, než činí vlastní rozlišení PET-
aparatury. U tvrdších pozitronových zářičů však tento efekt může být významější.

■     Odchylky od úhlu 180° 
Pokud dojde k anihilaci elektron-pozitronového páru při určité zbytkové rychlosti pozitronu, bude se úhel rozletu obou 
anihilačních fotonů zlehka lišit od 180°. V praxi jsou tyto odchylky velmi malé, cca 0,2°, což při průměru detektorového 
prstence cca 60-80cm může zhoršit rozlišovací schopnost maximálně o 2mm.

■     Náhodné (falešné) koincidence 
Pro získání dostatečně velkého počtu užitečných impulsů tvořících kvalitní obraz je třeba pacientům 
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aplikovat aktivitu β+-radioindikátoru cca stovky MBq. Tok anihilačního záření γ pak činí stovky milionů 
fotonů za sekundu. Při tak velké četnosti fotonů γ je proto značná pravděpodobnost, že bude docházet k 
náhodným (a tedy falešným) koincidencím fotonů, které nepocházejí z téže anihilace e+ e−. V takových 
případech dochází k chybnému určení koncidenční přímky a tedy místa anihilace - k chybné lokalizaci 
radioaktivní přeměny. Při větším počtu náhodných koincidencí a chybných koincidenčních přímek 
budou při rekonstrukci v obraze generovány falešné impulsy v místech, odkud nebylo ve skutečnosti 
vyzářeno anihilační záření - bude docházet k rozmazání obrazu a snížení jeho kontrastu. Počet 
náhodných koincidencí roste s druhou mocninou aktivity radioindikátoru v zorném poli. 
  Náhodné koincidence, pokud již jednou při akvizici PET vzniknou, nelze nijak dodatečně eliminovat či 
korigovat. Jedinou možností omezení tohoto jevu je (kromě použití nižší aplikované aktivity) zkrácení 
časového rozlišení koincidence. Dříve byla hlavním problémem rychlost elektronických obvodů, u 
nynější rychlé elektroniky je hlavním omezením délka trvání světelného záblesku při scintilaci v krystalu. 
Při použití BGO krystalů je časové rozlišení koincidence cca 12 nanosekund, krystaly LSO jsou v tomto 
směru výhodnější, neboť umožňují časové rozlišení koincidence zkrátit na 6 ns.

O úskalích a možných chybách korekčních metod zde platí v zásadě totéž, co bylo shora popsáno v pasáži "Chyby a 
úskalí korekčních metod - korekční artefakty" u scintigrafie obecné.

Použití scintigrafie PET 
Oblasti klinického využití pozitronové emisní tomografie jsou dány (podobně jako u emisní 
planární scintigrafie a SPECT) především vlastnostmi příslušných radiofarmak, zde tedy 
radiofarmak značených pozitronovými radionuklidy (tyto radionuklidy a radiofarmaka jsou stručně popsány v 
§4.8 "Radionuklidy a radiofarmaka pro scintigrafii"). Daleko nejdůležitější oblastí využití PET 
je onkologická diagnostika - zjišťování lokalizace a povahy nádorů, která činí více než 90% všech 
PET vyšetření. Zde se využívá farmakokinetických vlastností 18F-deoxyglukózy (FDG). PET se též používá 
k diagnostice mozkové činnosti a perfuze, zánětlivých procesů a k vyšetření myokardu, kde na 
základě konsumpce FDG lze posuzovat viabilitu myokardu. 
  Zajímavá alikace PET se v poslední době objevila v tzv. hadronové radioterapii (§3.6 "Radioterapie", 
část "Hadronová radioterapie"), kde ozařování vysokoenergetickými nabitými částicemi v 
ozařované tkáni způsobuje m.j. jaderné reakce, při nichž vznikají pozitronové radionuklidy. 
Při ozařování urychlenými uhlíkovými jádry 12C vzniká pozitronový radionuklid 11C, jehož 
distribuci můžeme zobrazit metodou PET. PET kamerou instalovanou na ozařovači hadronové 
radioterapie tak můžeme monitorovat rozložení dávky v cílové tkáni a v okolí - tím kontrolovat 
průběh radioterapie.

Fúze obrazů PET a SPECT s obrazy CT a NMR 
V §4.6 "Vztah scintigrafie a ostatních zobrazovacích metod" je diskutováno, jak se jednotlivé 
diagnostické metody doplňují při vytváření komplexního obrazu o zdravém či patologickém 
stavu jednotlivých orgánů a celého organismu. Hlavním cílem je spojit anatomii s fyziologií, či 
jinak řečeno funkci s morfologií, aby bylo možno lépe vyjasnit lokalizaci, charakter a původ 
patologických ložisek a abnormalit - přiřadit ložiska zobrazená na scintigramu skutečným 
anatomickým strukturám v organismu. V oblasti zobrazovacích metod se při takových multi-
modalitních vyšetřeních snímají a vzájemně porovnávají obrazy CT, SPECT, PET, NMR a sonografie. 
  Pro lepší a názornější porovnávání charakteru, velikostí a lokalizace zobrazovaných struktur se 
někdy provádí simultánní zobrazení obrazů CT+PET, či NMR popř. SPECT, do jediného vhodně 
barevně modulovaného obrazu - tzv. fúze obrazů. Na těchto obrazech, kde je možno plynule 
modulovat procentuální zastoupení jednotlivých obrazů, můžeme sledovat korelaci fyziologické 
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a anatomicko-strukturní informace. Při těchto fúzích se často naráží na problém, že obrazy z 
různých modalit byly snímány v různou dobu, při různém měřítku zobrazení a s odlišnou 
geometrickou konfigurací pacienta vzhledem k zobrazovacímu zařízení. Důmyslné programy 
počítačové grafiky jsou sice schopné provádět transformace a korekce geometrických vlivů 
(translace, rotace, reorientace, zvětšování či zmenšování) a dosáhnout tím poměrně dobrého 
"slícování" obrazů, avšak některé odchylky od přesného překrývání sobě odpovídajících struktur 
mohou přetrvávat.

Hybridní tomografické systémy - kombinace PET+CT, SPECT+CT 
Pro odstranění těchto problémů, jakož i pro operativní a rychlé dosažení komplexní diagnostiky, 
vznikla snaha kombinovat některé zobrazovací metody do jednoho přístroje. Výrobci 
zobrazovacích přístrojů vyvinuli tzv. hybridní systémy, slučující dvojice přístrojů PET+CT nebo SPECT
+CT. Tyto kombinované systémy mají tři základní přednosti:

■     Poskytují rychlé a operativní 2-modalitní zobrazení pacienta v rámci jednoho pracoviště.
■     Oba obrazy jsou snímány téměř současně a ve stejné geometrické konfiguraci pacienta - in line 

vyšetření, což umožňuje jejich přímou fúzi, zajišťující přesné překrývání sobě odpovídajících struktur 
(bez nutnosti náročných transformací a geometrických úprav).

■     Obraz CT může být použit jako zdroj přesné denzitní mapy pro exaktní korekci obrazů PET nebo SPECT 
na atenuaci záření γ (metoda byla nastíněna výše v pasáži "Nepříznivé vlivy u SPECT a jejich korekce").

  Lze očekávat, že hybridní kombinace PET+CT se během několika málo let stane 
standardním vybavením PET-oddělení nukleární medicíny; jeho přínos je nesporný, zvláště v 
oblasti nádorové diagnostiky. Kombinace SPECT+CT je zatím poněkud diskutabilní, jednak vzhledem 
k relativně vysokým pořizovacím a provozním nákladům CT vzhledem k vlastní kameře SPECT *), 
jednak pro menší procentuální zastoupení lokalizační nádorové diagnostiky u SPECT. Je nutno též počítat 
s vyšší radiační zátěží při snímání obrazů CT. U kombinace SPECT+CT se někdy používá jednodušší 
a levnější "nízkodensitní" ("nediagnostické") CT, avšak ani toto řešení není zcela optimální. 
*) Pořizovací a provozní náklady kvalitního přístroje CT jsou vyšší než u dvouhlavé kamery SPECT. Naopak u PET pořizovací 
a hlavně provozní náklady (18FDG) vysoce převyšují náklady CT, takže CT lze považovat za užitečný "doplněk" 
či příslušenství kamery PET.

4.4. Hradlovaná fázová scintigrafie 
Při scintigrafické analýze periodických dějů v organismu lze této periodicity využít v 
metodickém přístupu, který se nazývá hradlovaná či gejtovaná scintigrafie (angl. gate = brána, 
vrata, hradlo). Vedle scintigrafických impulsů z kamery se snímá i další elektrický signál - EKG, či dechový 
- který vhodně řídí (spouští, hradluje, gejtuje) průběh akvizice.

Fázová scintigrafie rychlých periodických dějů 
Dynamická scintigrafie s časem rychle proměnné distribuce radioaktivity naráží na principiální fyzikální 
a technické problémy. Aby byla věrně zachycena dynamika sledovaného procesu, je nutno použít 
co nejlepší časové rozlišení, tj. vysokou frekvenci krátkodobých snímků. Statistický 
charakter radioaktivního rozpadu pak vede ke značným statistickým fluktuacím měřených impulsů 
v obraze. Relativní statistické fluktuace jsou dány výrazem 1/√N, kde N je počet impulsů v obrazové 
buňce nastřádaný za dobu jednoho snímku. Při vysokém časovém rozlišení je čas střádání jednoho 
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snímku velmi krátký (řádu 10-2s), počty nastřádaných impulsů malé a statistické fluktuace jsou 
velmi značné *). Východiskem nebývá ani enormní zvýšení aplikované radioaktivity (to většinou 
není možné i z jiných důvodů, především radiohygienických), protože vlivem mrtvé doby nestačí 
detekční zařízení tak rychlý tok impulsů účinně zpracovávat. 
*) Pro věrné zachycení srdeční činnosti je nutné srdeční cyklus rozdělit na velmi krátké časové intervaly; jelikož cyklus 
trvá přibližně 1 sekundu, střádací doba jednoho snímku by měla být zhruba 0,03 sekundy. Při této extrémně krátké 
měřící době jsou statistické fluktuace zaznamenávané četnosti impulsů tak velké (desítky %), že nedovolují 
jednotlivé snímky hodnotit. Na takových snímcích by ani nebylo poznat, o jaký orgán se jedná - byla by vidět jen 
sprška chaoticky rozházených bodů. 
  Provést podrobnou dynamickou scintigrafii jednoho srdečního cyklu se tedy na první pohled zdá 
být zcela nemožné. Naštěstí zde však jsou dvě příznivé okolnosti: 
1. Srdeční činnost je periodickým dějem (platí to aspoň přibližně; 
2. Srdeční činnost je doprovázena (resp. spouštěna) elektrickými proudy, které lze zevně detekovat.

  V případě, kdy sledovaný děj je periodický, tj. distribuce radioaktivity je periodickou funkcí času, 
je situace podstatně příznivější. Označíme-li scintigrafickou odezvovou funkci f(x,y,z,t), kde x,y,z 
jsou polohové souřadnice, t je čas, pak pro periodický děj bude platit: f(x,y,z,t) ≅ f(x,y,z,t+k.T), k=0,1,2,...., T 
je perioda ("≅" znamená, že rovnost platí pouze v průměru, až na statistické fluktuace rozpadu a 
registrace). Dynamický scintigram takového děje je pak v principu dán scintigrafickou studií jen 
jedné periody (cyklu). A naopak, periodičnost procesu nabízí možnost vytvořit dynamickou studii 
jednoho cyklu (periody) s velmi vysokým časovým rozlišením a zároveň s vyhovující "statistikou": 
změříme s vysokým časovým rozlišením několik set jednotlivých cyklů tak, jak jdou za sebou, a 
výsledky pak synchronně složíme (nasumujeme) snímek po snímku na základě periodičnosti tak, 
aby vznikla dynamická studie jen jednoho cyklu: 
         FN(x,y,z,t) = k=1ΣN f [x,y,z,t+(k-1).T] , t ∈ < 0,T ) . 

Takto synchronně složenou studii FN(x,y,z,t) budeme nazývat fázovou dynamickou scintigrafickou studií 

- jedná se o studii jednoho "průměrného" či "reprezentativního" cyklu, složenou z N běžných 
cyklů periodického děje. 
  Toto lze přímo (bez dodatečných informací) provést pomocí počítače v případě, že perioda T je 
přesně známá a konstantní. V praxi však toto není většinou splněno, např. srdeční frekvence 
poněkud kolísá. Ze statisticky silně rozptýlených dat počítač naprosto "nepozná" jednotlivé 
fáze periodického děje a nemá potom tedy podle čeho synchronně skládat. Proto je nutno do 
počítače navíc zavádět z vnějšku určité synchronizační impulsy (značky), které umožňují přesně 
stanovit konec jednoho a začátek dalšího cyklu. V případě srdeční činnosti takovými synchronizačními 
čili gatovacími impulsy mohou být signály z EKG (R-vlny), pomocí nichž počítač "pozná" vždy 
konec jednoho a začátek dalšího cyklu.
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Obr.4.4.1. Vlevo: Schéma vytváření hradlované fázové dynamické scintigrafie srdečního 
cyklu na základě scintigrafických dat z kamery a synchronizace odvozené od R-vlny EKG. 
Vpravo: Obrazy z mnoha různých srdečních cyklů se synchronně sčítají tak, že se vytvoří 

série snímků zachycujících jediný průměrný cykl.

Princip konstrukce fázové dynamické studie srdečního cyklu je znázorněn na obr.4.4.1. Počítačový 
program rozdělí časový interval mezi dvěma R-vlnami na krátké intervaly o délce ∆t =T/(počet snímků 
na cykl), kde počet snímků na cykl se volí obvykle 32, někdy 16. Signál odvozený z R-vlny (elektronicky z 
její náběžné hrany) určuje začátek srdečního cyklu. Impulsy odpovídající počátku srdečního cyklu 
v intervalu 0 až ∆t se zaznamenávají do prvního snímku v paměti počítače. V době od ∆t do 2.∆t se 
impulsy střádají do druhého snímku, v době od 2.∆t do 3.∆t do třetího snímku atd. Stejným způsobem 
se rozdělí doba trvání dalšího srdečního cyklu, jehož začátek signalizuje počítači další R-vlna z EKG; 
impulsy registrované během prvního intervalu ∆t se přičítají na prvý obraz předchozího srdečního 
cyklu, impulsy registrované od ∆t do 2.∆t se přičítají k druhému obrazu předešlého cyklu atd. Tento 
proces se mnohokrát opakuje, čímž se v paměti formuje fázová dynamická studie jednoho 
průměrného srdečního cyklu.

Selekce a vylučování cyklů 
Jak známo, srdeční rytnus není nikdy zcela pravidelný, tepová frekvence a perioda méně či více 
proměnná, může dokonce docházet až k arytmiím. Do výpočtu je třeba brát jen takové cykly, 
jejichž perioda se neliší příliš od průměrné periody. Nepravidelné srdeční cykly, tj. takové, jejichž 
doba trvání je jiná než u běžných pravidelných cyklů, je třeba ze záznamu vyloučit. Tyto falešné 
cykly, způsobené extrasystolami nebo jinými poruchami srdečního rytmu, by zkreslovaly 
celkovou dynamiku průměrného cyklu - nejednalo by se již o cyklus reprezentativní. Meze pro 
selekci "správných" cyklů se obvykle volí ±10% T. Přitom je třeba vyloučit nejen takový nesprávný cykl 
s anomální periodou, ale i cykl po něm následující, neboť nemusí začínat ve správné fázi end-
diastoly. Vlivem mírně kolísající délky cyklu je nastřádaný počet impulsů v posledních fázových 
snímcích arteficielně snížen. Aby to nezkreslovalo dynamiku terminálního úseku fázových křivek, 
provádí se příslušná korekce odvozená od počtu cyklů, které přispěly do jednotlivých fázových snímků.

LIST-mode 
Shora popsaný způsob akvizice do obrazových matic se někdy označuje jako frame-mod. U dřívějších generací 
akvizičních počítačů, kde nebyla k dispozici dostatečně velká operační paměť, se používala akvizice v tzv. LIST-modu: 
do paměti se střádaly sekvenčně souřadnice (x,y) jednotlivých impulsů tak, jak za sebou přicházely. Do 
tohoto kontinuálního toku dat se pod vhodným kódováním nahrávaly i synchronizační impulsy z EKG. Převod 
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do scintigrafických obrazů (re-framing) a konstrukce vlastní fázové studie se pak provádělo dodatečně. Výhodou 
LIST-modu bylo, že data bylo možno dodatečně re-framovat s různou selekcí správných cyklů, což má svůj význam 
u některých poruch srdečního rytmu (jako je bigimenie), kdy ve frame-modu nelze správnou fázovou studii získat. 
LIST-mode je však nyní již prakticky opuštěný.

First-pass fázová scintigrafie 
Shora popsaná metoda konstrukce fázové dynamické scintigrafie srdečního cyklu de provádí za situace, kdy krev 
nesoucí radioindikátor (např. 99m-Tc značené erytrocyty) je rovnoměrně a ustáleně rozmíchána v krevním řečišti - tzv. 
stady-state metoda. Zmíníme se stručně o konstrukci fázové scintigrafie srdečního cyklu metodou first-pass 
(první průtok), kdy se radioindikátor aplikuje do oběhu jako kompaktní bolus. Akvizice z kamery do paměti počítače 
se spustí v okamžiku příchodu bolusu do srdeční komory a ukončí se před nástupem recirkulace (kdy by docházelo již 
k překrytí struktur).

Obr.4.4.2. 
Konstrukce fázové dynamické studie 
srdečního cyklu při radionuklidové 
ventrikulografii first-pass. "Rozpulzovaná" 
křivka představuje časový průběh 
radioaktivity v levé komoře během prvního 
průtoku bolusu.

Na obr.4.4.2 je znázorněn časový průběh radioaktivity v levé srdeční komoře při takovém měření. Křivka je 
"rozpulzována" vlivem periodického naplňování a vyprazdňování komory krví nesoucí radioaktivní bolus. 
Konstrukce fázové dynamické studie srdečního cyklu se zde provádí podobným způsobem jako u metody steady-
state, avšak do výpočtu lze vzít jen několi málo cyklů - počínaje příchodem bolusu do levé komory a konče 
nástupem recirkulace, kdy by docházelo již k překrytí obrazů komor. 
  Výhodou metody first-pass je, že radioaktivita je obsažena pouze v komoře, takže jednak odpadá problém korekce 
na tkáňové a krevní pozadí, jednak umožňuje scintigrafický "pohled" na srdeční komoru i z takových směrů, při nichž by 
u steady-state metody docházelo k překrytí obrazů pravé a levé komory a popř. i dalších struktur. Hlavní nevýhodou 
first-pass metody oproti metodě steady-state je malý počet cyklů, z nichž je fázová studie vytvořena; kvalita 
snímků vzhledem ke statistickým fluktuacím nebývá proto příliš dobrá. Kromě toho taková studie nemusí 
představovat reprezentativní srdeční cyklus, neboť selekce "správných" cyklů zde není proveditelná a akvizice se 
provádí těsně po injekční aplikaci radioindikátoru, kdy centrální hemodynamika bývá ovlivněna stresem. Z 
kvantitativních parametrů lze proto objektivně hodnotit nanejvýš jen ejekční frakci. Metoda first-pass se pro 
konstrukci fázové scintigrafie srdečního cyklu nyní používá již jen zřídka. Její použití je však plně oprávněné při 
bolusové radiokardiografii.

  Metoda fázové (hradlované) scintigrafie se prakticky výhradně používá v nukleární kardiologii. Je 
to jednak radionuklidová ventrikulografie, jejíž komplexní analýza programem VENTR je popsána v 
§3.1 "Radionuklidová ventrikulografie" knihy "OSTNUCLINE - Komplexní vyhodnocování scintigrafie", 
v posledních letech pak především SPECT perfuze myokardu (gated myokard SPECT).

Autorská poznámka: 
Výzkumem a vývojem metod scintigrafických fázových dynamických studií s vysokým časovým rozlišením jsme se 

na našem pracovišti zabývali od r.1976, prakticky souběžně s vývojem těchto metod v předních laboratořích ve světě. 
Bylo zkonstruováno elektronické zařízení pro detekci R-vlny a implantaci synchronizačních impulsů do počítače. Na 
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malém počítačovém zařízení Clincom (operační paměť pouhých 12k!) jsme vyvinuli program pro rekonstrukci 
a matematické vyhodnocení radionuklidové ventrikulografie, který byl v té době patrně nejkomplexnějším postupem 

v této oblasti; sloužil pak jako základ pro komplexní program VENTR na přístroji GAMMA-11 a později na PC. Pro 
tyto výzkumné a vývojové práce bylo též zkonstruováno několik dynamických fantomů (počínaje rotujícím 

gramofonovým kotoučem a konče flexibilním dynamickým fantomem srdeční pulzace i oběhového čerpání); některé z 
nich jsou popsány v práci "Fantomy a fantomová měření v nukleární medicíně".

4.5. Fyzikální parametry scintigrafie 
- kontrola kvality a fantomová scintigrafická měření - 
Úkolem scintigrafie je poskytnout kvalitní, tj. objektivní, podrobné a přesné zobrazení 
distribuce radioaktivity ve zkoumaném objektu, a to jak z prostorového hlediska, tak i z 
hlediska časového (u dynamické scintigrafie). Výše jsme zmínili několik omezení a nepříznivých 
vlivů fyzikálního a technického charakteru, která omezují možnosti a kvalitu scintigrafického 
zobrazení. Pro posouzení kvality scintigrafického zobrazení, jeho optimalizaci a odhalení případných 
chyb a poruch, je potřeba analyzovat a testovat fyzikální vlastnosti scintilačních kamer.  
Jako u každého složitého měřícího přístroje, i u scintilační kamery lze její vlastnosti popsat 
několika fyzikálními parametry. 

Prostorové rozlišení 
Scintilační kamera je přístroj zobrazovací, takže nejdůležitějším jeho parametrem je 
rozlišovací schopnost, neboli (prostorové či polohové) rozlišení (udávané v délkových jednotkách 
- milimetrech) :

Prostorové rozlišení 

Prostorovým rozlišením scintigrafického zobrazení nazýváme nejmenší 
vzdálenost [mm] dvou bodových radioaktivních zdrojů ve zobrazovaném 
předmětu, které jsou na scintigrafickém obraze od sebe ještě odlišitelné 

jakožto dva obrazy.

Ekvivalentní definice :

Prostorovou rozlišovací schopností rozumíme šířku profilu v obraze 
bodového nebo čárového zdroje v polovině maximální výšky profilu, 

přepočítanou na prostorové měřítko v předmětu [mm].

Prostorové rozlišení se tedy udává jako pološířka profilu obrazu bodového nebo čárového 
zdroje; označuje se jako FWHM (Full Width at Half Maximum - celková šířka v polovině maxima) *). 
Pro praktické stanovení rozlišení je vhodnější použít čárový zdroj, jehož obrazem můžeme vést 
nezávisle více profilů, popř. tyto profily sčítat a dosahovat tak menších statistických fluktuací.  
*) Kromě FWHM se rozlišení kamery někdy navíc charakterizuje i veličinou FWTM (Full Width at Tenh Maximum), což je 
šířka profilu obrazu čárového zdroje v desetině maximální výšky profilu. Tato hodnota vychází samozřejmě vyšší: za 
situace bez rozptylujícího prostředí bývá přibližně FWTM ≅ (1,8 - 2)×FWHM, za přítomnosti tkáňového (či 
vodního) rozptylujícího prostředí pak je zhruba FWTM ≅ (2 - 2,5)×FWHM. 
Pro zcela detailní fyzikální analýzu rozlišovacích vlastností zobrazovacích systémů se používají tzv. modulační 
přenosové funkce - viz práci "Teorie scintigrafického zobrazení a modulační přenosové funkce".
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Prostorová rozlišovací schopnost gamakamery je dána dvěma složkami:  
1. Geometrická rozlišovací schopnost kolimátoru Rkolim,  

která závisí na průměru otvorů d, šířce přepážek, délce otvorů L (daných výškou kolimátoru), výrazně též 
na vzdálenosti h zobrazovaného objektu od kolimátoru: Rkolim ∼ d . [1 + (h+m)/L], kde m je ještě 

šířka mezery mezi zadním čelem kolimátoru a krystalem kamery. Dále se zde uplatňuje rozptyl záření γ 
v látkovém prostředí a prozařování záření γ septy kolimátoru. 
2. Vnitřní rozlišení  
detektoru kamery Rint (vnitřní, vlastní - intrinsic resolution), dané přesností, s jakou je systém fotonásobičů 

a navazující elektroniky schopen lokalizovat polohu scintilace v krystalu. 
   Celkové rozlišení R (vnější - extrinsic) je pak dáno geometrickým součtem obou dílčích složek: R = √
(R2

int+R2
kolim). Celkové rozlišení se však nepočítá podle tohoto vztahu, ale měří se pomocí bodových 

nebo čárových zdrojů umístěných do zorného pole kamery s daným kolimátorem. 
V praxi se u každé kamery udává v prvé řadě vnitřní rozlišení, které je určeno z technologie výroby - 
typické hodnoty vnitřního rozlišení u novějších kamer jsou cca 3-4mm. Vnitřní rozlišení představuje 
limitní hodnotu rozlišení, pod kterou se u dané kamery již nelze dostat, a k níž se lze přiblížit jen 
za použití kolimátoru s ultravysokým rozlišením. 
Dále se udává celkové rozlišení kamery s jednotlivými kolimátory pro dané vzdálenosti (většinou 
10cm) zdroje od kolimátoru, popř. i za přítomnosti rozptylujícího prostředí. Tyto hodnoty 
celkového rozlišení jsou různé, pro kolimátory HR (vysoké rozlišení), optimalizované pro 140keV 99mTc, 
ve vzdálenosti 10cm od čela kolimátoru, činí cca 7-9 milimetrů. 
  Měření rozlišovací schopnosti kamery lze provádět dvojím způsobem:  
Kvantitativní fyzikální měření 
- pomocí analýzy obrazů bodových a čárových zdrojů. Výsledkem je přímo hodnota pološířky-
rozlišení (FWHM) v [mm], popř. komplexnější analýza pomocí tzv. modulačních přenosových funkcí (MTF). 
Vizuální hodnocení obrazů fantomů 
- nejčastěji jsou to tzv. Bar-fantomy prozařované plošným homogenním zdrojem (nejčastěji 57Co), 
popř. nádoby složité struktury, plněné roztokem 99mTc (např. fantom typu Jasczak). Je to 
hodnocení víceméně kvalitativní, hodnota rozlišení se z obrazů spíše odhaduje; pro praxi a porovnávání 
je však zpravidla postačující. 
Provedení obou způsobů měření rozlišení je stručně popsáno v "Fantomy a fantomová měření v 
nukleární medicíně".

Homogenita zorného pole kamery 
Další důležitý parametr kvality scintigrafického zobrazení - homogenita (zvaná též uniformita) udává, 
zda jednotlivá místa v zorném poli jsou zobrazována se stejnou účinností (citlivostí). Ozářením 
zorného pole kamery homogennním tokem fotonů záření γ získáme obraz homogenního zdroje, který 
by měl být též zcela homogenní (až na statistické fluktuace). Případné nehomogenity na tomto obraze 
jsou viditelné vizuálně, lze je však vyjádřit i kvantitativně (např. v procentech) :

Homogenita zorného pole kamery (integrální)
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Homogenita zorného pole kamery je maximální odchylka skutečného 
obrazu vzniklého jako odezva na homogenní ozáření detektoru kamery, 

od ideálně homogenního obrazu :  
H = 100[%] . (N

max
-N

min
)/N

str
 , 

kde Nmax je maximální, Nmin minimální a Nstr střední (průměrný) počet impulsů 

nastřádaný v pixelech obrazu homogenního zdroje.

Takto definovaná homogenita se označuje jako integrální homogenita. Jelikož lidské oko je při 
vizuálním posuzování obrazů citlivé spíše na rozdíly jasů sousedních oblastí, může být pro 
hodnocení homogenity zobrazení užitečná i tzv. diferenciální homogenita. Pro její kvantifikaci 
bylo přijato následující kritérium: 
Diferenciální homogenita je podíl největšího rozdílu počtu impulsů v sousedních buňkách (v řádku 
i sloupci) v obrazu homogenního zdroje, dělený průměrným počtem impulsů v obraze Hdi f= max(Ni − Ni-

1)/Nstr. Pro snížení vlivu statistických fluktuací se stanovovaný počet impulsů průměruje v rozsahu 5 buněk. 

Celé a centrální zorné pole 
Z konstrukce scintilační kamery plyne, že kvalita scintigrafického obrazu bývá nejlepší v centrální 
části zorného pole, zatímco v okrajových částech může být poněkud zhoršená. Proto se často 
homogenita (a někdy i další parametry kamery) stanovují zvlášť pro celé zorné pole (tzv. UFOV - 
useful field of view) a zvlášť pro centrální část zorného pole (tzv. CFOV - central field of view). 
Jako centrální část se většinou bere 75% z plochy celého zorného pole. U kvalitních a správně 
seřízených (kalibrovaných, vyladěných) kamer by integrální homogenita v centrálním poli neměla být 
horší než asi 3,5%, v celém zorném poli pak do 5%; diferenciální nehomogenita v centrálním poli by 
se měla pohybovat v rozmezí 1,5 - 3 %. 
  Podobně jako u rozlišení, i u homogenity scintilační kamery rozeznáváme: 
Vnitřní homogenitu detektoru kamery (intrinsic) 
- je daná hmogenitou scintilačního krystalu a jeho světelné odezvy, sběrem světla, citlivostí a 
seřízením jednotlivých fotonásobičů. Měří se homogenním ozářením krystalu bez kolimátoru. 
Celkovou homogenitu kamery ("vnější" - extrinsic) 
- danou vnitřní homogenitou detektoru kamery a homogenitou (resp. příp. nehomogenitou) 
použitého kolimátoru. Měří se s nasazeným kolimátorem pomocí homogenního plošného 
zdroje, nejčastěji 57Co. 
Provedení obou způsobů měření homogenity je stručně popsáno v "Fantomy a fantomová měření v 
nukleární medicíně".

Linearita zorného pole kamery 
Další parametr kvality scintigrafického zobrazení udává, zda prostorová měřítka a proporce v 
předmětu jsou zobrazována věrně a nezkresleně (lineárně). Pro posouzení (a příp. kvantifikaci) 
linearity scintigrafického zobrazení slouží speciální fantomy, v nichž je realizována pravidelná 
geometrická struktura distribuce radioaktivity. Může to být buď soustava většího počtu 
pravidelně kvadrangulárně rozmístěných bodových zdrojů, nebo soustava lineárních (přímkových) 
zdrojů (tzv. bar-fantom, většinou transmisní). Scintigrafický obraz takové pravidelné geometrické 
struktury by měl vykazovat rovněž geometrickou pravidelnost. Příp. nelinearita zobrazení se na 
tomto obraze projeví jako zkreslení a nepravidelnosti v geometrickém uspořádání. Můžeme je 
sledovat buď vizuálně, nebo je vyhodnotit kvantitativně:
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Linearita scintigrafického zobrazení (prostorová)

Linearita scintigrafického zobrazení se charakterizuje maximální 
odchylkou scintigrafického obrazu lineární distribuce radioaktivity od 

přesného lineárního tvaru :  
L[mm] = max(X

 
-X

lin
) , 

kde X jsou skutečné souřadnice v obraze a Xlin jsou teoretické hodnoty 

souřadnic odpovídající přesnému lineárnímu průběhu.

Někdy se linearita vyjadřuje i procentuálně, tj. L = 100[%].max(X -Xlin)/Xlin. Podobně jako u rozlišení 

a homogenity, i linearita se uvádí pro celé a centrální zorné pole, popř. kromě celkové (absolutní) 
linearity se uvádí i linearita diferenciální. Prostorová linearita zobrazení se u kvalitních a správně 
seřízených kamer pohybuje kolem 0,4mm. 
  Linearita zobrazení a homogenita citlivosti zorného pole scintilační kamery spolu úzce 
souvisejí. Nepravidelnosti v účinnosti registrace scintilací z různých míst scintilačního krystalu 
kamery soustavou fotonásobičů se projeví na obraze jako geometrická nelinearita a zároveň i 
jako nehomogenita v hustotě registrovaných impulsů. Dá se říci, že nelinearita zobrazení je 
hlavním zdrojem nehomogenity obrazu. K nehomogenitě scintigrafického zobrazení mohou dále 
přispívat i odchylky v pravidelném uspořádání a velikosti otvorů a přepážek v kolimátoru, zvláště v 
případě mechanického poškození kolimátoru. 
  Při praktickém testování vlastností (kvality) scintilační kamery se linearita zobrazení stanovuje 
poměrně zřídka, neboť je to složité a kromě toho i malá změna linearity (která by se při cíleném 
měření linearity jen těžko prokazovala) se podstatně zřetelněji projeví v nehomogenitě zorného pole.

Citlivost (účinnost detekce) scintilační kamery 
Ve scintigrafické diagnostice nám jde většinou o relativní posouzení distribuce radioindikátoru v 
různých částech vyšetřovaného objektu. V případě tzv. kvantitativní scintigrafie nás však může zajímat 
i absolutní aktivita radioindikátoru ve vyšetřované oblasti. Abychom tuto skutečnou aktivitu 
mohli stanovit ze scintigrafického obrazu, potřebujeme znát účinnost (citlivost) detekce záření 
γ scintilační kamerou. Z obecného hlediska je detekční účinnost radiometru dána poměrem mezi 
počtem emitovaných či přicházejících fotonů záření γ a počtem fotonů registrovaných detektorem. 
V případě scintilační kamery (s daným kolimátorem) se však pro praktické využití detekční 
citlivost vztahuje k radioaktivitě vyšetřovaného objektu:

Detekční účinnost (citlivost) scintilační kamery

Detekční účinnost, či citlivost, zobrazovacího systému je kvantifikována 
jako četnost impulsů N[imp./s] měřená scintilační kamerou s plošným 

zdrojem záření g (který leží celý v zorném poli), vztažená na jednotku 
aktivity A[MBq] zdroje : h = N / A . 

Vyjadřuje se v jednotkách [imp. s-1 MBq-1].

Nejčastěji se citlivost kamery udává pro radionuklid 99mTc. Podle doporučeného postupu citlivost 
kamery stanovíme tak, že doprostřed zorného pole umístíme mističku O10cm s roztokem 99mTc o 
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přesně známé aktivitě (cca 10MBq, vrstva roztoku do 1cm), nastřádáme scintigrafický obraz (cca 
100sec/FRM), v něm stanovíme počet impulsů v obraze misky a přepočítáme jej na 1MBq a 1sec.  
  Vedle vlastní detekční účinnosti scintilačního krystalu kamery závisí citlivost rozhodujícím způsobem 
na použitém kolimátoru. Pro univerzální kolimátory typu LEAP se citlivost scintilačních kamer pro 
99mTc pohybuje kolem 150-300 (imp./s)/MBq, pro kolmátory s vysokým rozlišením (HR) pak jen cca 40-
100 (imp./s)/MBq. 
Mezi citlivostí kamery η a jejím celkovým prostorovým rozlišením R (= FWHM) platí přibližná závislost η 
∼ R2. Tedy čím je lepší rozlišení zobrazovacího systému (tj. čím je menší R=FWHM), tím nižší je jeho 
citlivost; vede to k menší hustotě impulsů v obraze a proto k vyšším statistickým fluktuacím 
(vyššímu šumu). A naopak. Jinými slovy, rozlišení a citlivost si konkurují.

Tomografické rozlišení, homogenita a linearita 
U všech výše uvedených parametrů scintilační kamery jsme měli na mysli běžné planární 
scintigrafické zobrazení. Kvalita tomografického zobrazení je v zásadě popsána stejnými 
fyzikálními parametry jako u zobrazení planárního. Avšak planární parametry detektoru scintilační 
kamery SPECT *) nelze vždy přímočaře přenášet do tomografických obrazů transverzálních řezů, 
které vznikají složitou procedurou rekonstrukce z mnoha planárních obrazů pod různými úhly. 
Parametry detektoru kamery jsou sice rozhodující i pro kvalitu tomografických obrazů, avšak 
spolupůsobí zde i některé další fyzikální a technické aspekty. 
*) U kamery PET samozřejmě žádné planární zobrazení není, všechny parametry se měří v tomografickém režimu, 
na obrazech transverzálních řezů. 
  Prostorové rozlišení kamery v planárním zobrazení se rozhodujícím způsobem promítá i do 
zobrazení tomografického. Radiální tomografické rozlišení v obraze transverzálního řezu je zhruba 
(1,1-1,3)-násobkem celkového rozlišení kamery, může však být příp. výrazně zhoršeno 
mechanickými posuvy centra rotace během akvizice SPECT vyšetření. Rozlišení v axiálním směru je 
dáno přímo rozlišením kamery s použitým kolimátorem (dané vzdálenosti zobrazované struktury od 
čela kolimátoru). 
  Případný lokální defekt v homogenitě kamery se při rotaci kamery na obraze příčného řezu promítá 
jako prstencový artefakt. Nehomogenita v obraze příčného řezu pak ještě může být způsobena 
absorbcí záření g (atenuací) v závislosti na hloubce uložení příslušné distribuce radioaktivity v tkáni. 
  Tomografické rozlišení a homogenita se měří pomocí speciálních pomůcek - fantomů válcového 
tvaru, obsahujících trubičky (čárové zdroje), různé válečky a kuličky různých velikostí, dále též volný 
prostor pro homogenní distribuci radioindikátoru. Nejčastěji používaný je fantom Jasczakův. Fantom 
se naplní roztokem radionuklidu (99mTc), provede se jeho SPECT scintigrafie a na 
rekonstruovaných obrazech transverzálních řezů v příslušných místech se hodnotí rozlišení a 
homogenita analogickým způsobem jako na planárních obrazech.

Energetické rozlišení a mrtvá doba detektoru kamery 
Vedle výše uvedených základních parametrů - prostorového rozlišení, homogenity a linearity 
zobrazení, které mají primární vliv na kvalitu scintigrafického zobrazení, se u scintilační kamery uvažují 
i parametry detekční, popisující její vlastnosti z pohledu scintilační detekce a spektrometrie záření γ. 
Tyto parametry jsou sice sekundární a pomocné, avšak mohou zprostředkovaně ovlivňovat 
kvalitu zobrazení. Jejich nepříznivé změny mohou též signalizovat nesprávnou funkci scintilační kamery.  
♦ Energetické rozlišení u scintilační kamery nejen že umožňuje separovat různé linie záření gama 
(např. při současném zobrazení dvou isotopů), ale hlavně určuje schopnost detektoru kamery 
odlišit Comptonovsky rozptýlené záření γ od přímého nerozptýleného záření.  
♦ Mrtvá doba (nazývaná též někdy časovým rozlišením) se může uplatňovat při scintigrafii zdrojů 

http://astronuklfyzika.cz/Scintigrafie.htm (38 of 50) [15.10.2008 12:15:17]



RNDr. Vojtěch Ullmann: Radioisotopová scintigrafie

s vysokou aktivitou, tj. s vysokým tokem fotonů záření γ - při četnosti řádu desítek tisíc 
registrovaných impulsů za sekundu. Mrtvá doba kamery vede k porušení linearity závislosti mezi 
aktivitou ve zdroji a registrovanou četností impulsů, což může zkreslit výsledky analýzy 
dynamiky vyšetřovaných procesů . U kvantitativních dynamických studií, zvláště 
radiokardiografických, může tak vyvstat potřeba korekce na mrtvou dobu. Důležitá je zde celková 
mrtvá doba celého systému kamera+počítač *). U starších typů kamer činila celková mrtvá doba kolem 
5µs, u novějších kamer je již snížená na cca 2µs. 
*) K podrobnostem o paralyzabilním a non-paralizybilním charakteru mrtvé doby, jakož i k metodám jejího měření 
a korekce na mrtvou dobu, můžeme odkázat ke kapitole 2, pasáž "Mrtvá doba detektorů". 
  Energetické rozlišení a mrtvá doba se měří spektrometrickými metodami popsanými v kapitole 
2 "Detekce a spektrometrie ionizujícího záření", především v §2.4 "Scintilační detektory".

Problematika kontroly kvality a praktické provádění testovacích měření je rozebráno v samostatné práci  
" Fantomy a fantomová měření v nukleární medicíně "

4.6. Vztah scintigrafie a ostatních zobrazovacích metod 
Scintigrafie je jen jednou z několika dalších zobrazovacích diagnostických metod používaných 
v medicíně. Každá z těchto metod má své možnosti použití, své výhody a úskalí. Diagnostické 
zobrazovací metody můžeme v zásadě rozdělit na dvě skupiny: 
♦ Anatomicko-morfologické, které zobrazují především velikost a strukturu tkání a orgánů; 
♦ Funkčně-metabolické, které mapují prokrvení, metabolismus, drenáž a další funkce orgánů. 
Pro objasnění pozice a úlohy scintigrafie ve spektru ostatních diagnostických metod si stručně 
porovnáme principy a diagnostické výpovědi nejdůležitějších zobrazovacích metod.

Rtg zobrazení 
Nejstarší a dosud nejčastěji používanou zobrazovací metodou je rentgenové zobrazení (viz 
§3.2 "Rentgenová diagnostika"), ať již se jedná a zobrazení planární, nebo tomografické CT. Pronikavé 
X-záření, vznikající v rentgence, prochází přes vyšetřovaný objekt (tkáň organismu), přičemž část záření 
se absorbuje v závislosti na hustotě tkáně, zatímco zbylá část prochází tkání a je zobrazována 
buď fotograficky, nebo na luminiscenčním stínítku, nebo nověji pomocí elektronických detektorů. 
Vzniká tak rentgenový obraz vyšetřované tkáně, který je stínovým obrazem denzitním, 
zobrazujícím rozdíly v hustotě tkání. V určitých případech lze kontrast zobrazení uměle zvýšit 
aplikací vhodných kontrastních látek. Tomografické rtg. zobrazení CT navíc poskytuje 
obrazy transverzálních řezů s vysokým rozlišením (cca 1mm), z nichž lze složit trojrozměrný 
obraz vyšetřované oblasti.

Ultrazvuková sonografie 
Ultrazvuk je mechanické (akustické) vlnění látky (vzduchu, kapalin, pevných látek) o frekvenci vyšší než 
je lidským uchem slyšitelný zvuk, tj. vyšší než 20kHz. V plynech a kapalinách se šíří jako vlnění podélné, 
v pevných látkách může mít i charakter vlnění příčného.V medicínské diagnostice se většinou 
používá ultrazvuk o frekvenci 1-15MHz. Při vyšších frekvencích lze dosáhnout lepšího 
prostorového rozlišení (díky kratší vlnové délce), avšak dochází k větší absorbci ultrazvuku v tkáni. 
  Ultrazvuková sonografie či ultrasonografie je založena na šíření zvukových vln o vysoké 
frekvenci (několika MHz), tj. ultrazvuku, v pružném prostředí tkání a jeho odrazech na 
nehomogenitách. Rychlost v šíření vlny v pružném prostředí je dána vztahem v = √(M/ρ) , kde M 
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je elasticita (Yongův modul pružnosti) prostředí a ρ jeho hustota (měrná hmotnost). Narazí-li 
ultrazvuková vlna na oblast lišící se hustotou nebo elasticitou, dochází ke změnám rychlosti šíření, k 
lomu a odrazu vlny (souvisí se známým Huygensovým principem). Odražené ultrazvukové vlny nesou 
informace o přítomnosti struktur rozdílné hustoty a elasticity. Ultrazvuková sonografie vytváří 
zobrazení těchto struktur ve vyšetřované tkáni pomocí echolokace*) odražených ultrazvukových 
vln. Odražené signály - akustická echa - svým časovým sledem odpovídají prostorovému 
rozložení odrážejících struktur ve zkoumaném prostředí. 
*) Echolokace je takový způsob získávání informace na dálku, kdy do sledovaného prostředí je vysílán zvuk, který se 
od případného předmětu částečně odráží zpět do místa vyslání a tam je zachycen a vyhodnocen. Z časového 
zpoždění, které uplyne od okamžiku vysláním zvuku do okamžiku zpětného příjmu odražené vlny (echa - ozvěny), 
lze stanovit vzdálenost odrážejícího předmětu. V přírodě tento princip využívají delfíni a netopýři k orientaci a 
k vyhledávání potravy. V námořní technice se používá tzv. sonar, m.j. i pro měření hloubky moře. Na podobném 
principu radiolokace pracuje radar, který místo zvuku používá elektromagnetické vlnění - radiovlny. 
  Vysílací piezoelektrický krystal sondy, přiložené do mechanického kontaktu s povrchem těla (zajišťuje 
se speciálním gelem), se působením střídavého elektrického napětí, přivedeného na jeho 
protilehlé elektrody, periodicky deformuje a tento mechanický rozruch (vibrace) vysílá do tkáně 
akustické vlny. Ve vodě a v tkáni se zvukové vlny šíří průměrnou rychlostí 1550m/s. Když ultrazvuk 
prochází látkou, je jí absorbován, rozptylován, ohýbán a částečně odrážen zpět. K odrazu dochází 
na rozhraní tkání s různou hustotou a elasticitou, v nichž se ultrazvuk šíří rozdílnou rychlostí - tedy tkání 
s různou akustickou impedancí *). Odražené ultrazvukové vlny vyvolávají vibrace 
piezoelektrického krystalu (měniče) v přijímací části ultrazvukové sondy, což na elektrodách 
krystalu generuje střídavý elektrický signál příslušné frekvence, amplitudy a časového zpoždění, který 
se dále elektronicky zpracovává. 
*) Pro šíření ultrazvuku tkání je důležitá tzv. měrná akustická impedance, což je součin hustoty tkáně a 
rychlosti ultrazvuku: Z = ρ.v = √(M.ρ). Udává měrný "vlnvý odpor" při šíření ultrazvuku v analogii s Ohmovým 
zákonem elektřiny. Takto definovaná akustická impedance Z je poněkud anologická reaktanci v elektronice (kapacitní 
či indukční). Viskozita prostředí, vedoucí k absorbci a útlumu ultrazvuku, je analogická činnému ohmickému odporu. Čím 
je rozdíl akustických impedancí větší, tím je intenzita odrazů - echogenita - větší. 
  Sonda přiložená na povrch těla v rychlých pravidelných intervalech vysílá krátké ultrazvukové 
signály, elektronická přijímací sonda zaznamenává odražený signál ("echo") a elektronická 
aparatura vyhodnocuje časové a poziční diference vyslaného a odraženého signálu a na základě 
toho vytváří na obrazovce obraz struktur podle jejich hustoty a elasticity (tzv. echogenity či 
akustické impedance). Ultrazvukové obrazy echogenity jsou u většiny sond primárně zobrazeny ve 
formě kruhové výseče v polárních souřadnicích (r,ϕ) se středem v místě přiložení přijímací sondy. 
Radiální souřadnice r - hloubka v tkáni - je odvozena od časového zpoždění ∆t mezi 
vyslaným ultrazvukovým signálem a přijetím jeho odrazu: r[mm] = 1,55.∆t[µs] (při průměrné 
rychlosti ultrazvuku v tkáni cca 1550m/s). Úhel ϕ je u jednoduchých přístrojů s jedním přijímacím 
krystalem určen kývavým natáčením sondy (ručním či motorickým), u sond s více směrovými 
přijímacími krystaly je stanovován elektronicky. Jas jednotlivých bodů sonografického obrazu 
je modulován intenzitou přijímaného odraženého ultrazvukového signálu (tato intenzita by měla 
být korigována na hloubkovou absorbci ultrazvuku, viz níže), tj. echogenitou odpovídajících míst v 
tkáni. Sonografický obraz tedy zachycuje prostorovou distribuci struktur s rozdílnou hustotou 
a elasticitou ve vyšetřované tkáni. 
Některé technicky pokročilé systémy mají počítačovou transformaci obrazu do obvyklých 
kartézských souřadnic, poskytujících podstatně názornější prezentaci. Pravoúhlé zobrazení 
poskytují sondy s lineárním uspořádáním většího počtu přijímacích elementů. Signál pocházející z 
větší hloubky je výrazně zeslaben absorbcí v tkáni *) (dvojí zeslabení - vysílaného i odraženého 
signálu), takže pro objektivní zobrazení je prováděna korekce na zeslabení, buď časová (delší čas 
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příjmu signálu z větší hloubky), nebo počítačová. 
*) K absorbci ultrazvuku v prostředí dochází tím, že v důsledku vnitřního tření kmitajících částic se část mechanické 
energie vlnění mění v teplo. Míra absorbce ultrazvukového vlnění je dána exponenciálním zákonem I(d) = Io.e-µ.d, kde Io 

je původní (vstupní) intenzita, I(d) intenzita v hloubce d, µ koeficient absorbce. Absorbční koeficient µ závisí na 
druhu látky (její viskozitě) a na frekvenci. Ve většině látek je útlum absorbcí přímo úměrný druhé mocnině frekvence. 
  Velkou výhodou ultrasonografie je jednoduchost jejího provedení, neinvazivnost a nenáročnost 
pro pacienty. U onemocnění majících souvislost s morfologickými a anatomickými změnami je 
proto ultrazvukové vyšetření zařazováno zpravidla na začátek diagnostického řetězce. 
Dopplerovská ultrasonografie 
  Moderní sonografické přístroje umožňují navíc provádět analýzu frekvence přijímaného 
ultrazvukového signálu: frekvence signálu odraženého od pohybujícího se objektu je poněkud 
zvýšená nebo snížená vlivem Doplerova jevu *), podle toho, zda se objekt pohybuje směrem k 
přijímači nebo od přijímače. Dopplerovským frekvenčním posuvem odraženého ultrazvuku lze 
modulovat běžný echogenní anatomický obraz (používá se barevné modulace) a získat tak 
navíc rychlostní mapu pohybu struktur a proudění kapalin ve vyšetřovaném objektu. Pomocí této 
tzv. Doplerovské ultrasonografie je možno v kardiologické diagnostice (Dopplerovská 
echokardiografie) zjišťovat např. pohyby srdečních stěn a chlopní, či výtrysky (jety) krve z pod 
srdeční chlopně při regurgitaci. Dále je možno sledovat rychlost proudění krve v žilním systému. 
*) Dopplerův jev: Pohybuje-li se zdroj vlnění určité konstantní frekvence fo směrem k pozorovateli (přijímači), 

registruje tento pozorovatel vyšší frekvenci f, než jakou zdroj ve skutečnosti vydává. Naopak při vzdalování zdroje 
od pozorovatele je registrována frekvence nižší než skutečná. Rozdíl skutečné fo a pozorované f frekvence 

(Dopplerovský frekvenční posun) roste úměrně s rychlostí pohybu V zdroje vůči pozorovateli: f = [1 + (V/v)].fo, kde v 

je rychlost šíření daného vlnění.. Tato zákonitost platí i tehdy, když zdrojem přijímaného vlnění je odraz vlnění od 
určitého pohybujícího se objektu (včetně proudící kapaliny). Změřením rozdílu frekvencí primárního vysílaného vlnění 
a odraženého vlnění ("echa") tak můžeme stanovit rychlost pohybu odrážejícího tělesa.

Nukleární magnetická rezonance 
Nukleární magnetická rezonance (NMR) je značně složitá fyzikálně-elektronická metoda, založená 
na analýze magnetických momentů atomových jader. Tato původně analytická metoda byla 
později zdokonalena a rozvinuta i jako metoda zobrazovací (NMRI).. 
Pokusíme se zde stručně nastínit principy a metodiku NMR. Vzhledem ke značné principiální a technické 
komplikovanosti NMR (v tomto s ní může částečně soupeřit jen scintigrafie) však i při maximální stručnosti tento 
popis zabere poněkud více místa než ostatní zde rozebírané metody. 
Fyzikální princip NMR 
Každý nukleon (proton i neutron) má vlastní "mechanický" moment hybnosti - spin (nukleony patří mezi fermiony 
se spinem 1/2, viz §1.5 "Elementární částice"). Tento rotační moment hybnosti nukleonů vytváří vlastní 
elementární magnetický moment, rovný tzv. Bohrovu jadernému magnetonu. Atomová jádra díky spinům svých 
nukleonů vzbuzují též velmi slabé magnetické pole - mají určitý magnetický moment. Spin a magnetický moment 
mají však jen atomová jádra s lichým nukleonovým číslem, neboť spiny a magnetické momenty spárovaných protonů 
a neutronů se vzájemně ruší - jsou nulové. Magnetický moment jádra vytváří nespárovaný nukleon - proton či 
neutron. Magnetickou rezonanci lze tedy pozorovat pouze u jader s lichými nukleonovými čísly - především 1H, 13C, 
15N, 19F, 23Na, 31P atd. Za normálních okolností jsou vlivem tepelného pohybu směry spinů a magnetických 
momentů jednotlivých jader chaoticky "rozházené", jejich orientace je náhodná a neuspořádaná (obr.3.4.4a). Umístíme-
li však analyzovanou látku do silného magnetického pole (o intenzitě či indukci řádově několika Tesla), zorientují 
se magnetické momenty jader do směru vektoru B tototo vnějšího magnetického pole - magnetický moment jader 
je rovnoběžný se siločárami magnetického pole (obr.3.4.4b). Čím je magnetické pole silnější, tím je toto 
uspořádání dokonalejší. Toto silné magnetické pole se nyní většinou realizuje pomocí supravodivého 
elektromagnetu, jehož vinutí musí být trvale chlazeno kapalným héliem. 
Vyšleme-li pomocí další cívky do takto magneticky polarizované látky krátký střídavý elektromagnetický signál 
(jehož frekvence rezonuje s tzv. Larmorovou precesí daného druhu jádra v magnetickém poli), vychýlí se 
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směr magnetického momentu jádra dočasně ze směru určeného vektorem B vnějšího magnetického pole (obr.3.4.4c). 
V magnetickém poli B se jádra (s nenulovým magnetickým momentem µ) chovají jako magnetické dipóly, na které 
působí dvojice sil µ.B. To způsobí, že jádro bude osou svého magnetického momentu rotovat kolem směru B - 
bude vykonávat precesní pohyb (podobný precesnímu pohybu "káči" kolem svislého směru v tíhovém poli) 
Larmorovou frekvencí ω = g.B, neboli f = g.B/2π, kde g je gyromagnetický poměr jádra. Bude přitom 
vyzařovat elektromagnetické vlny, dokud se po spirále nevrátí zase do směru B. Frekvence těchto 
elektromagnetických vln je rovna výše zmíněné Larmorově precesi a pro danou sílu B vnějšího magnetického pole 
je určena gyromagnetickým poměrem g jádra, tj. druhem jádra, intenzita vyzářených elektromagnetických vln je 
úměrná koncentraci jader daného druhu - takto lze nukleární magnetickou rezonanci použít k analýze složení látek. 
Např. pro jádra vodíku (protony) má gyromagnetická konstanta hodnotu g = 2,675.10-8s-1T-1 a v magnetickém poli o 
indukci 1Tesla Larmorova frekvence, tj. NM rezonanční frekcence, činí 42,574MHz - oblast radiovln (krátké vlny). Pro 
těžší jádra je úměrně nižší. 
Pozn.: Z důvodu lepší srozumitelnosti výkladu jsme zde nezahrnuli kvantové chování magnetického momentu - 
orientace magnetického momentu jader v magnetickém poli nabývají diskrétních kvantových hodnot ..........

 
Obr.3.4.4. Nukleární magnetická rezonance.  

a) Magnetické momenty jader v analyzované látce mají za normálních okolností chaoticky rozházené směry.  
b) Působením silného magnetického pole B se mag. momenty jader zorientují do směru vektoru B.  

c) Vysláním vf elektromagnetického pole se tato zorientovaná jádra vychýlí ze směru B, např. o 90°. Po vypnutí tohoto vf pole budou vychýlená 
jádra během své precesní rotace vysílat elektromag. signál.  

d) Zjednodušené principiální schéma zařízení pro NMR zobrazení.

NMR spektroskopie a analýza 
NMR spektroskopie probíhá tak, že se zvyšuje frekvence budícího vf signálu, tento signál přerušovaně napájí cívky 
ve vysílacím režimu, nastane vždy přepnutí do přijímacího režimu a měří se intenzita vf signálu vysílaného 
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vzorkem umístěným v magnetickém poli Bo při zpětné relaxaci magnetických momentů jader. Frekvence, při níž 

nastává rezonanční maximum, určuje druh jádra (nejvyšší je pro vodík - zmíněných 42,6MHz pro B = 1Tesla), 
intenzita rezonančního maxima určuje koncentraci příslušných atomů ve vzorku. Všechna jádra jednoho isotopu, 
vložená do téhož magnetického pole, by sama o sobě měla rezonovat při stejné frekvenci. Jsou-li však atomy těchto 
jader součástí chemických sloučenin, liší se rozložení elektronů v jejich okolí a tyto elektrony způsobují 
elektromagnetické stínění jader. Efektivní magnetické pole působící na jádro pak již není Bo, ale B = Bo.(1-σ), kde 

stínící faktor σ, popisující intenzitu stínění, jemně závisí na chemickém složení analyzované látky. Tato změna 
efektivního magnetického pole způsobuje ve spektru NMR signálu tzv. chemický posun frekvence. 
Dalším efektem, ovlivňujícím jemnou strukturu NMR spektra, je vzájemná interakce jader sousedních 
atomů zprostředkovaná valenčními elektrony. V důsledku těchto interakcí se pozoruje rozštěpení rezonančních 
maxim studovaných jader na 2-4 linie vzdálené o cca 20Hz - dochází k multiplicitě signálu.  
Detailní analýzou frekvencí, intenzit a multiplicit v NMR spektru lze tedy získat informace o chemickém složení a 
struktuře organických i anorganických látek. Moderní NMR spektrometry jsou řízeny počítačem, přičemž indukovaný 
NMR signál je analyzován s použitím Fourierovy transformace. 
Relaxační časy 
Po vypnutí vysokofrekvenčního budícího pole vychýlená jádra v magnetickém poli relaxují - vracejí se po spirálové 
dráze zpět do původního rovnovážného stavu ve směru Bo (který si zde označíme jako osu "z"), což se v přijímací 

cívce pozoruje jako volné doznívání indukovaného vf signálu. Rychlost této relaxace (tj. doba doznívání) je 
ovlivněna interakcí jaderných spinů s okolními atomy a vzájemnou interakcí mezi jadernými spiny. V signálu NMR je 
tak zakódována i informace o okolních atomech a molekulách - informace o chemickém složení a struktuře látky. 
Doba doznívání rezonančního signálu se charakterizuje dvěma relaxačními časy T1 a T2. Relaxační doba T1, 

nazývaná někdy spin-mřížková, představuje základní časovou konstantu relaxace magnetických momentů jader 
z vychýlené polohy do rovnovážné polohy, určené směrem permanentního magnetického pole. Zachycuje rychlost, s 
jakou vychýlené jádro při relaxaci odevzdává energii okolnímu prostředí, přičemž podélná magnetizace ve směru osy z se 
k původní hodnotě Mo vrací podle exponenciálního zákona: MZ = Mo(1 - e-t/T1) . Definuje se jako doba, za kterou 

podélná magnetizace při relaxaci dosáhne (1-e)-násobku původní hodnoty Mo, přičemž signál poklesne na 63% 

(pokud byla provedena excitace magnetického momentu jádra o 90°). Relaxační doba T2, zvaná někdy spin-

spinová, vyjadřuje časovou konstantu, se kterou v důsledku vzájemné interakce spinů a magnetických 
momentů sousedních jader, vedoucí k defázování precesního pohybu magnetických momentů, klesá magnetizace 
v příčném směru x-y: MXY =MXYo e-t/T2. T2 se definuje jako čas, za který poklesne transverzální magnetizace MXY e-

krát. Relaxační časy T1 a T2 jsou výsledkem vzájemného působení rezonujících jader a jejich okolí a charakterizují 

chemické vlastnosti a strukturu vyšetřované tkáně. Jsou často výrazně odlišné pro zdravou a nádorovou tkáň. 
NMR zobrazení 
Metoda MNR sloužila původně jako analytická metoda složení a struktury vzorků. Pokrok v elektronice a 
počítačové technice v 70. a 80.letech umožnil použití signálu NMR pro vytvoření obrazu hustoty protonů ve 
vyšetřovaném objektu. Vznikla tak metoda NMR zobrazení (NMRI - Nuclear Magnetic Resonance Imaging; slovo 
"nuclear" se často vypouští a používá se zkratka MRI) - obr.3.4.4c. 
Aby bylo možné detekovat NMR signály separátně a lokálně z jednotlivých míst vyšetřovaného objektu (organismu 
či tkáně) a pomocí něho vytvořit zobrazení, je třeba zajistit prostorově-geometrické kódování souřadnic ve 
vyšetřovaném objektu. Toho lze dosáhnout tím, že na hlavní konstantní homogenní pole Bo superponujeme 

přídavné gradientní magnetické pole ve směru osy x,y,z. Tato gradientní magnetická pole ve směru každé osy x,y,z 
se vytvářejí příslušnou dvojicí gradientních cívek.  
Všimněme si nejprve podélného gradientního pole Bz(z) ve směru z. Jeho superpozice s hlavním mag. polem Bo způsobí, 

že skutečná hodnota magnetického pole B = Bo+Bz(z) bude záviset na souřadnici z: B = B(z). Vyšleme-li do 

vzorku, umístěného v tomto mírně nehomogenním gradientním magnetickém poli vysokofrekvenční impuls 
určité frekvence f, bude se signál magnetické rezonance vysílat atomovými jádry jen z tenké vrstvy vzorku o souřadnici 
z, pro kterou je splněna rezonanční podmínka f = g.B(z)/2π. Změnou frekvence f vysokofrekvenčních excitačních 
impulsů, nebo intenzity podélného gradientního pole Bz, se mění poloha z vrstvy, v níž se vytváří signál 

magnetické rezonance. Tímto způsobem se zachytí informace o závislosti prstorového rozložení hustoty jader ve směru 
osy z - je dosaženo elektronicko-geometrického kódování této souřadnice z. 
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Zobrazení prostorového rozložení hustoty jader v dané vrstvě z v příčných směrech x a y se získá působením 
dalšího, příčného, gradientního magnetického pole ve směru osy x a y, čímž se zkoumaná vrstva rozloží na 
elementární objemy, v nichž se zjišťuje závislost intenzity NMR signálu na frekvenci a též časy jeho doznívání. 
Změnou těchto gradientních polí se získávají údaje pro jednotlivá místa vrstvy z a jejich počítačovou rekonstrukcí se 
získá obraz příčného řezu protonové hustoty ve vyšetřované vrstvě (obe.3.4.4d vpravo). Elektronickou 
analýzou relaxačních časů NMR signálu se zároveň vytvářejí i obrazy příčných řezů v relaxačních časech T1 a T2. 

Množina obrazů příčných řezů pro různé hodnoty souřadnice z pak vytváří 3-rozměrný tomografický obraz 
vyšetřované oblasti v protonové hustotě a relaxačních časech. Pomocí počítačové grafiky pak již lze vytvářet 
obrazy libovolných řezů vyšetřovanou oblastí. 
Nejčastějším zobrazením metodou NMR jsou vodíková jádra - zobrazení protonové hustoty a relaxačních časů. Někdy 
se proto NMR označuje jako "vodíkové topografické zobrazení". Intenzita takového NMR obrazu odráží v každém 
místě především množství vody ve zkoumané tkáni a způsob vazby molekul vody v buňkách a extracelulárním 
prostoru. Obecně jsou na obrazech NMR lokálně zachyceny dvě základní informace: 
1. Distribuce hustoty jader vytvářejících nukleární magnetickou rezonanci (většinou protonová hustota - 
zastoupení vodíku); 
2. Distribuce relaxačních časů souvisejících s chemickým složením a strukturním stavem tkáně v jednotlivých místech. 
Protonové hustoty a relaxační časy jsou jiné nejen pro různé druhy tkání, ale liší se i v závislosti na fyziologickém 
či patologickém stavu téže tkáně. To činí z NMR zobrazení významnou diagnostickou metodu v medicíně, zvláště 
v oblasti nádorové diagnostiky. 
Pozn.: Podobně jako u rentgenové diagnostiky, i u NMR zobrazení se pro zvýšení kontrastu zobrazení určitých 
struktur (např. dutin či cév) používají kontrastní látky, avšak nikoli na densitním základě, ale feromagnetické 
látky, většinou na bázi gadolinia. 
Činnost zařízení pro NMR zobrazení je elektronicky značně složitá a náročná, takže musí být řízena výkonným počítačem 
s důmyslným softwarem - obr.3.4.4d. V multiplexním režimu je synchronně řízen proces vysílání sekvence vf 
impulsů, modulace gradientních magnetických polí, snímání a analýza signálů magnetické rezonance, rekonstrukce 
a tvorba výsledných obrazů, jakož i řada dalších kontrolních a korekčních procedur.

Termografie 
Termografie je metoda zobrazování rozložení teploty na povrchu analyzovaných předmětů. 
Medicínské použití termografie je založeno na skutečnosti, že některé patologické děje v organismu 
jsou doprovázeny změnami teploty (např. zánětlivý proces zvýšením teploty), které se projevují i 
na povrchu těla v místě nad příslušným ložiskem. Termografické zobrazení lze provést dvojím způsobem: 
♦ Kontaktní termografie 
pomocí kapalných krystalů. Kapalné krystaly jsou látky, které se z mechanického hlediska chovají 
jako kapaliny, ale opticky jako pevné krystalické látky (jeví optickou anizotropii). V termografii se 
využívá vlastnosti některých kapalných krystalů, že v závislosti na teplotě se různě zabarvují 
(teplotně-mechanické změny se projevují na interferenci dopadajícího světla). Vhodným složením 
lze připravit tekuté krystaly, které umožňují barevně zobrazit různá rozmezí teplot. Kapalné krystaly 
se dříve natíraly přímo na kůži, opatřenou podkladem černé barvy. Nyní jsou nanesené na 
speciální ohebné fólii, která se přikládá na kůži. 
♦ Infračervená elektronická termografie 
pomocí snímání infračerveného záření z povrchu vyšetřovaných těles speciální videokamerou citlivou 
k infračervenému záření. Každé těleso nenulové teploty vysílá infračervené záření (tepelné sálání) 
- elektromagnetické vlnění spojitého spektra o vlnové délce větší než viditelné světlo. Jeho intenzita je 
tím větší, čím vyšší je teplota povrchu; s růstem teploty se zároveň zmenšuje průměrná vlnová 
délka. Používá se v průmyslu a stavebnictví - např. na infračerveném snímku vytápěné budovy 
jsou zřetelně jasněji zobrazena místa horší izolace s vyšším únikem tepla. Termografický snímek 
povrchu těla, získaný citlivou infračervenou kamerou, může zobrazit okrsky s abnormálně 
zvýšenou teplotou (rozdíly mohou činit i méně než desetiny °C), které mohou svědčit pro zánětlivý 
či nádorový proces v tkáni ležící pod tímto okrskem. Nebo zase okrsky se sníženou teplotou 
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mohou indikovat poruchu perfuze, třebas v důsledku uzávěru krevní cévy (např. žilní trombózy).

Elektroimpedanční zobrazení 
Určitou informaci o vlastnostech tkání můžeme zjistit snímáním lokální elektrické vodivosti, 
resp. impedance vyšetřovaných tkání. Pomocí elektrod rozmístěných na kůži v okolí vyšetřované oblasti 
se do tkáně zavádí slabý elektrický proud a rovněž pomocí elektrod se snímá rozdělení 
elektrických potenciálů na povrchu. Z těchto údajů lze rekonstruovat prostorové rozložení 
lokální impedance tkáně - elektroimpedanční obraz. U nádorové tkáně se pozoruje odlišná 
elektrická vodivost od okolní tkáně. Tato metoda se (zatím ojediněle) používá v mamografii.

Komplementarita metod 
Z tohoto stručného přehledu principu a výpovědí několika různých zobrazovacích metod vidíme, že 
každá z metod se na vyšetřovanou tkáň či orgán dívá z jiného "zorného úhlu" - zkoumá jiný 
aspekt morfologie či funkce. Jinými slovy lze obecně říci, že jednotlivé zobrazovací metody 
jsou vzájemně komplementární - v určitých aspektech se doplňují a skládají diagnostickou 
"mozaiku", kterou pak zkušený klinik interpretuje ve výslednou diagnózu, z níž pak vychází 
vhodný způsob terapie.

Status a úloha nukleární medicíny 
Scintigrafie neposkytuje obrazy s tak vysokou rozlišovací schopností jako CT, nerozpoznává 
hustotu, teplotu ani mechanickou konzistenci tkání. Hlavní "parketou" nukleární medicíny je 
neinvazívní zobrazování a kvantifikace struktur a dějů v organismu, které se vyznačují 
určitou specifickou funkcí a metabolismem, které lze "vystopovat" vhodným radioindikátorem a 
zobrazit pomocí zevní detekce záření gama. Míra lokální akumulace radiofarmaka záleží na 
intenzitě místních metabolických a funkčních dějů v orgánech a tkáních. Případné anomálie a 
poruchy funkce lze pomocí scintigrafického zobrazení lokalizovat a kvantifikovat. Poruchy funkce 
v mnoha případech předchází poruchám strukturálním - anatomickým a morfologickým. Proto 
lze patologické děje odhalit metodami nukleární medicíny někdy dříve, než jinými 
zobrazovacími metodami (typickým příkladem jsou kostní metastázy karcinomu prsu, prostaty či plic). 
Rovněž perfuzi tkání či orgánů a dynamiku průtoku krve jednotlivými částmi srdce a cévami 
lze metodami nukleární medicíny velmi dobře analyzovat.

4.7. Matematická analýza a počítačové vyhodnocování v nukleární medicíně 

---------------------------- é kliknout é -------------------------- 
Jako relikt dřívější struktury práce "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření", v níž byla zařazena 
kapitola "Fyzikální a technická problematika v nukleární medicíně", je počítačové 
vyhodnocování scintigrafických studií tvořeno samostatným souborem, na nějž pak navazuje 
opět samostatná podrobná monografie "Komplexní počítačové vyhodnocování funkčních 
scintigrafických vyšetření na PC - systém OSTNUCLINE", popisující konkrétní postupy a 
algoritmy matematické analýzy a vyhodnocování scintigrafických studií jednotlivých orgánů. Dále 
pak práce "Filtry a filtrace v nukleární medicíně".

4.8. Radionuklidy a radiofarmaka pro scintigrafii 
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Pro využití scintigrafie v nukleární medicíně je k dispozici několik g-radionuklidů (smíšených β−γ, 
čistých γ, pro PET pak β+) v chemické formě řady radiofarmak, umožňujících zkoumat různé 
funkční pochody v organismu. Způsoby výroby a fyzikální (jaderné) charakteristiky 
jednotlivých radionuklidů jsou uvedeny v §1.6 "Radionuklidy", kde je i příslušná tabulka; zde 
stručně zmíníme některé aspekty jejich použití v nukleární medicíně.

Radiojód 131J (+ 125J + 123J ) 
Prvním radionuklidem, používaným v klinické nukleární medicíně, byl radiojód 131J (T1/2=8 dnů, β− s 
max. energií 606keV, hlavní energie γ 364keV), který má klíčový význam pro diagnostiku a 
terapii onemocnění štítné žlázy. Aplikuje se perorálně ve formě 131J-jodidu sodného. Několik let se používal 
i radiojódem značený 131J-o-hippuran pro radionuklidovou nefrografii a scintigrafii ledvin, později byl 
vytlačen radiofarmaky značenými 99mTc (viz níže).  
Pro in vitro radioimunoanalýzu se pak používá radiojód 125J (T1/2=60 dnů, EC, X 27+31keV, γ 35keV). 
Ojediněle se pro scintigrafii používá i radiojód 123J (T1/2=13,1 hod., EC, γ 159keV, X 27+31keV ), který má pro tento 
účel výhodnější fyzikální vlastnosti než 131J - vhodnější energii γ a nepřítomnost β, což vede k nižší radiační 
zátěži. Radiofarmaka značená 123J se ojediněle používají pro scintigrafii ledvin (o-jodhipuran), štítné žlázy (NaJ), 
srdce (MIBG). Oproti 99mTc má 123J nevýhody ve vyšší ceně, obtížné distribuci (krátký T1/2) a vyšší radiační zátěži.

Technecium 99mTc 
Pro nukleární medicínu je vůbec nejdůležitějším radionuklidem metastabilní technecium 
99mTc (T1/2=6hodin), které je čistým zářičem gama (Eγ=140keV) a získává se beta-rozpadem 
molybdenu 99Mo (T1/2=66hod.) v tzv. generátoru (viz §1.2. "Radioaktivita", pasáž "Záření gama "). 99mTc je 
téměř ideálním radionuklidem pro scintigrafii, na němž byl v podstatě založen celý rozvoj 
nukleární medicíny v 60.-90.letech; má následující výhody:

■     1. Čistý gama-zářič s krátkým poločasem rozpadu 6 hod. umožňuje, bez rizika významně zvýšené radiační 
zátěže, aplikovat pacientům značně vysokou aktivitu 99mTc (řádu stovek MBq až jednotek GBq) 
potřebnou pro získání kvalitních obrazů u SPECT či dynamické scintigrafie. 
Pozn.: Po deexcitaci 99mTc vzniká 99Tc v základním stavu. To je také radioaktivní: β--přeměnou se rozpadá na stabilní jádro 
99Ru, avšak poločas rozpadu je zde velmi dlouhý - 2,12.105 roků. Jelikož aktivita preparátu obsahujícího daný počet No 

radioaktivních jader je A = No.λ, je poměr aktivit mateřského a dceřinného radioisotopu v poměru jejich rozpadových 

konstant λ, neboli v obráceném poměru jejich poločasů rozpadu T1/2. Vztah mezi aktivitou 99mTc a aktivitou vzniklého 
99Tc je tedy dán koefientem ≈4.10-9. Při aplikované aktivitě řádu 100MBq 99mTc bude aktivita výsledného 99Tc činit 
pouhých cca 0,4 Bq, což je hodnota prakticky nulová (neměřitelná, hluboko pod úrovní přírodního radioaktivního pozadí 
např. 40K). Z hlediska nukleární medícíny můžeme tedy výsledné 99Tc považovat za neradioaktivní. 
Opačná situace je však v oblasti jaderných reaktorů (viz §1.3 "Jaderné reakce", pasáž "Štěpení atomových jader"), kde 99Tc, 
vznikající ve značném množství jako jedna ze zplodin štěpení uranu, je obtížnou složkou jaderného odpadu s dlouhým 
poločasem rozpadu, potenciálně ohrožující životní prostředí.

■     2. Záření γ o energii 140 keV lze velmi dobře kolimovat a účinně dekovat v tenkém velkoplošném 
scintilačním krystalu kamery, což poskytuje obrazy s relativně dobrým rozlišením a citlivostí.

■     3. 99mTc se snadno získává elucí z Mo-Tc-generátoru v chemické formě aniontu technecistanu 99mTcO4
-, 

který se relativně snadno váže na řadu biologicky důležitých látek (po předchozí redukci technecistanu 
většinou cínatými ionty).

Vznikají tak značená radiofarmaka, která se po aplikaci do organismu selektivně vychytávají v 
určitých cílových tkáních či orgánech, které mohou být pak na základě zevní detekce vycházejícího záření 
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γ zobrazovány scintilační kamerou. Techneciem značená radiofarmaka nacházejí široké uplatnění 
při statické i dynamické scintigrafii ledvin, jater, plic, srdce, mozku a dalších orgánů, jakož i v 
nádorové diagnostice. Vyjmenujeme zde několik nejčastěji používaných 99mTc-radiofarmak: 
Pro dynamickou scintigrafii ledvin se používá nejčastěji 99mTc MAG3 (merkaptoacetyltriglycin) pro diagnostiku 
tubulární funkce a drenáže ledvin a DTPA (kyselina dietylentriaminopentaoctová) pro zachycení glomerulární filtrace. 
Pro statickou scintigrafii ledvin je to pak DMSA (dimerkatosukcinát), které se akumuluje v ledvinách úměrně 
funkci příslušných míst a několik hodin tam zůstává fixováno v kortikální zóně v buňkách proximálních ledvinných tubulů.  
Pro dynamickou scintigrafii jater (cholescintigrafii) se používají deriváty iminodioctové kyseliny - 99mTc HIDA (.......) 
nebo EHIDA (.........), které se z krevního oběhu vychytávají polygonálními jaterními buňkami a dále 
procházejí intrahepatálními a posléze vývodnými žlučovými cestami do duodena.  
Pro dynamická radiokardiografická vyšetření (bolusovou radiokardiografii a rovnovážnou hradlovanou 
ventrikulografii) se používají 99mTc- značené erytrocyty (většinou značené in vivo za pomoci premedikace 
Sn-pyrofosfátem), které po dobu dynamické studie setrvávají v krevním oběhu. Pro scintigrafii perfuze myokardu 
se používají 99mTc-isonitrilové komplexy, které ve formě lipofilních kationtů vstupují do buněk myokardu a váží se tam 
na cytosolické proteiny v mitochondriích; nejčastěji se používá 99mTc-MIBI (methoxyisobutyl-isonitril) a 99mTc-
Tetrofosmin. Pro scintigrafii perfuze mozku se používá 99mTc-HMPAO (......).  
Pro scintigrafii perfúze plic se aplikují 99mTc značené makroagregáty MAA sérového albuminu, jehož částice se 
zachycují v kapilárách plicního řečiště, úměrně prokrvení jednotlivých částí plic. Pro ventilační scintigrafii plic se 
inhaluje aerosol vhodného radioaktivně značeného inertního preparátu (většinou 99mTc-DTPA); jiná možnost je 
inhalace radioaktivního plynu (viz níže).  
Pro scintigrafii skeletu se používají značené fosfátové komplexy (pyrofosfáty a polyfosfáty), které jsou osteotropní a 
vážou se na krystaly hydroxyapatitu; nejčastěji používaný je 99mTc-MDP (metylendifosfonát).

Další radionuklidy pro scintigrafii 
Z dalších radionuklidů pro (jednofotonovou) scintigrafii můžeme stručně jmenovat např.:  
Thalium 201Tl (ve formě chloridu) pro scintigrafii perfuze myokardu, které jakožto analog draslíku vstupuje do 
myocytu přes buněčnou membránu a hromadí se tam proporcionálně krevnímu průtoku daného místa srdečního svalu.  
Galium 67Ga-citrát pro scintigrafii nádorů a zánětlivých ložisek; pro podobný účel se používá i indium 111In; ve 
formě 111In značených protilátek pak pro imunoscintigrafii.  

Pro radionuklidovou cisternografii nebo perimyelografii se používá intratekální aplikace 169Yb-DTPA nebo 

výhodněji 111In-DTPA.  
Pro ventilační scintigrafii plic se dříve používal plynný xenon 133Xe (komplexní dynamická scintigrafie), nyní se 
používá plynný radioaktivní krypton 81mKr, získávaný z generátoru 81Rb (T1/2=4,85hod.) (EC)→ 81mKr (T1/2=13s). 
Proud vzduchu, vedený trubičkou přes nádobku obsahující vrstvičku mateřského radionuklidu 81Rb, odnáší 
uvolňovaný dceřinný 81mKr, který pacient vdechuje a scintilační kamera pomocí zevní detekce záření γ zobrazuje 
distribuci tohoto 81mKr v plicních alveolách - statická ventilační scintigrafie plic. Pro komplexnější plicní diagnostiku 
je vhodné kombinovat perfuzní i ventilační scintigrafii.

Radionuklidy a radiofarmaka pro PET 
Pro medicínské využití pozitronové emisní tomografie je k dispozici několik β+-radionuklidů v 
chemické formě řady radiofarmak, umožňujících zkoumat různé metabolické pochody v organismu.  
Z těch méně častých radionuklidů můžeme jmenovat např.:

�●     Kyslík 15O - T1/2 = 122 sec., Eβ+max = 1732 keV; Dolet v tkáni cca 3,5 mm. 

(ve formě samostatného molekulárního kyslíku, nebo vázaný v oxidu uhličitém nebo vodě); 
�●     Dusík 13N - T1/2 = 10 min., Eβ+max = 1198 keV; Dolet v tkáni cca 2,3 mm. 

(vázaný na amoniak); 
�●     Uhlík 11C - T1/2 = 20,5 min., Eβ+max = 960 keV; Dolet v tkáni cca 1,7 mm. 

(ve formě glukózy); 
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�●     Galium 68Ga - T1/2 = 68 min., Eβ+max = 1900 keV; Dolet v tkáni cca 4 mm. 

(ve formě citrátu).

l Fluor 18F - T1/2 = 110 min., Eβ+max = 633 keV; Dolet v tkáni cca 0,9 mm. 

Daleko nejčastěji používaný radionuklid pro PET je fluor 18F ve formě 2-deoxy-2-18F-D-glukózy, 
zkráceně nazývané fluoro-deoxy-glukóza (FDG). Podobně jako obyčejná glukóza, má i FDG afinitu 
k buňkám se zvýšeným metabolismem, kam se dostává přes příslušné transportní proteiny a 
je fosforylována. Na rozdíl od pravé glukózy však FDG není dále metabolizována a v buňce se 
proto hromadí. V důsledku toho dochází k výrazně zvýšené akumulaci FDG v nádorových buňkách, 
takže nádorové ložisko se zobrazí s vysokým kontrastem vůči tkáňovému a krevnímu 
pozadí. Onkologická diagnostika proto činí zhruba 90% všech PET vyšetření. 18FDG se též používá 
k vyšetření myokardu, kde na základě konsumpce FDG lze posuzovat viabilitu myokardu. 
.........................

Kvalita a čistota radiofarmak 
Vlastnosti použitého radiofarmaka primárně ovlivňují scintigrafickou diagnostiku; nevhodný, nekvalitní 
či znečistěný radioindikátor může vést k nepřesné či chybné diagnostice, popř. může mít i 
nežádoucí vedlejší účinky pro pacienta. Z našeho fyzikálního a metodického hlediska je důležiým 
pojmem především čistota radiofarmaka, kterou lze rozdělit na dvě kategorie:

■     Radionuklidová čistota 
Jaderné reakce (viz §1.3), kterými se vyrábějí vlastní radionuklidy používané pro značení radiofarmak, 
většinou probíhají různými způsoby a vedle požadovaného radionuklidu vedou ke vzniku i jiných 
radionuklidů téhož prvku nebo i jiného prvku. Množství těchto radionuklidových nečistot závisí na 
použitém terčíku, druhu a energii ozařujících částic a posléze i na způsobu separace a izolace daného 
radionuklidu. Radionuklidová čistota je podíl radioaktivity deklarovaného radionuklidu na celkové 
radioaktivitě preparátu; vyjadřuje se často v procentech. Většinou se však udává opačná veličina - obsah 
radionuklidových nečistot - kontaminantů. Přípustný obsah radionuklidových nečistot je pro každý 
radioindikátor uváděn v příslušné normě pro jeho přípravu (např. pro eluát 99mTc nesmí radionuklidové 
nečistoty přesahovat 0,1%). 
Přesné stanovení obsahu radionuklidových nečistot se provádí spektrometrickým měřením záření γ pomocí 
scintilačního NaI(Tl) nebo polovodičového Ge(Li) detektoru spojeného s mnohokanálovým analyzátorem. V praxi se však 
často používá zjednodušených metod, dostupných na běžných pracovištích nukleární medicíny. V nejčastějším případě, 
kdy nízkoenergetický gama-radionuklid je kontaminován radionuklidem emitujícím vyšší energie záření γ, lze k oddělené 
detekci kontaminantu s výhodou použít metodu filtrace stínící absorbční vložkou: lahvičku se zkoumaným preparátem 
umístíme do olověného stínění vhodné tloušťky (cca 2-5 mm), které téměř úplně pohltí intenzívní nízkoenergetické 
záření γ základního radionuklidu, avšak propustí značnou část slabého, avšak vysokoenergetického γ-záření 
kontaminantu.  
Typickým příkladem je eluát 99mTc (Eγ=140keV), který může být kontaminován mateřským 99Mo s výraznou linií 
Eγ=740keV. K odstínění silného záření 140keV použijeme malý olověný kontejner tloušťky stěny cca 4mm, prošlé záření 
740keV můžeme již měřit scintilačním detektorem (bez nebezpečí jeho zahlcení mohutným primárním zářením 99mTc, 
které je Pb-stíněním pohlceno). Pro kvantitativní stanovení je samozřejmě třeba mít detektor pro danou stínící a 
geometrickou konfiguraci předem okalibrován etalonem 99Mo. Takto změřenou aktivitu kontaminantu pak podělíme 
celkovou aktivitou 99mTc a získáme podíl radionuklidové nečistoty 99Mo. Pro měření tohoto druhu se též někdy používá 
běžný měřič aktivity s ionizační komorou, opatřený vhodnou stínící vložkou (a kalibrací); vzhledem k nízké citlivosti těchto 
měřičů zde však můžeme stanovit až radionuklidové nečistoty přesahující stovky kBq (pro Tc-eluáty o aktivitě desítky GBq 
je však pro kontrolu dodržení normy citlivost postačující). Měření radionuklidové čistoty eluátu 99mTc stačí provést jen pro 
1.eluci z daného generátoru, kde je riziko potenciální kontaminace 99Mo nejvyšší; pokud je zde výsledek vyhovující, bute 
to téměř s jistotou platit tím spíše i pro další eluce.
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■     Radiochemická čistota 
Ani chemické reakce, jimiž jsou radiofarmaka připravována značením požadovaným radionuklidem, 
neprobíhají se stoprocentním výtěžkem. Proto se ve výsledných přípravcích kromě vlastní účinné 
radioaktivní látky vždy vyskytuje malé množství nenavázané aktivity a jiných radioaktivních látek, 
které nejsou nositeli diagnostického nebo terapeutického účinku a mohou působit rušivě. 
Radiochemická čistota je podíl deklarované chemické sloučeniny daného radionuklidu na celkové 
aktivitě přípravku. 
Pro kontrolu radiochemické čistoty připravovaných radiofarmak se používají nejčastěji metody chromatografické 
(převážně na papíře, na tenké vrstvě, nebo na sloupci vhodného nosiče), někdy též elektroforéza.

Další vlastnosti radiofarmak, jako je sterilita, apyrogenita, obsah nosičů a jiných neradioaktivních 
složek, jsou sice důležité z hlediska medicínského použití, jejich diskuse však již leží mimo rámec 
našeho fyzikálně a metodicky koncipovaného pojednání.

"Molekulární zobrazení", imunoscintigrafie 
Pomocí scintigrafie a vhodného radiofarmaka lze cíleně vyšetřit funkci nejen určitého orgánu či tkáně, 
ale selektivně postihnout i zcela určitý typ metabolické nebo transportní cesty, např. enzymové 
či receptorové vazby nebo reakce antigenu s protilátkou. Pro tento účel byla vyvinuta a stále se 
vyvíjení speciální radiofarmaka (jak pro diagnostiku, tak pro terapii), která jsou charakterizována 
svými účinky na molekulární úrovni. S trochou nadsázky se tyto metody lokálního měření a 
zobrazení fyziologické odezvy označují jako "biochemie in vivo".  
Nejdůležitější metodikou tohoto "molekulárního zobrazení" je imunoscintigrafie, založená na 
vysoce specifickém charakteru imunologických reakcí antigen-protilátka. Protilátka, označená 
vhodným radionuklidem (99mTc, 111In, 131J, 123J), se po aplikaci selektivně naváže na příslušný 
nádorový marker (antigen), načež vnější detekcí záření gama pomocí gamakamery můžeme 
lokalizovat příslušný nádor. Potřebné protilátky se získávají ze séra imunizovaných zvířat metodou 
tzv. lymfocytární hybridizace, která umožňuje připravit homogenní tzv. monoklonální protilátku. 
.........doplnit............ 
Vedle diagnostiky se rozpracovávají i možnosti terapeutického využití monoklonálních protilátek jakožto 
nosičů vhodných radionuklidů beta či alfa s radioterapeutickým účinkem, příp. vhodných chemoterapeutických látek.

Radionuklidy pro terapii v nukleární medicíně (metodická poznámka) 
Do oblasti nukleární medicíny (jejíž hlavní metodou je zde pojednávaná scintigrafie) je organizačně začleněna i 
terapie otevřenými radionuklidy. Z hlediska našeho fyzikálního pohledu, a též z hlediska mechanismu účinku a 
cíle použití, jsme však tuto radioinuklidovou terapii zařadili do §3.6 "Radioterapie", pasáž "Radioisotopová 
terapie otevřenými zářiči". Zde tedy nalezneme i radionuklidy používané v nukleární medicíně pro terapeutické účely.

2. Aplikace záření  4.Počítačové vyhodnocování

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh
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Fyzika a nukleární medicína

4.7. Matematická analýza a počítačové vyhodnocování v 
nukleární medicíně 

Výpočetní technika ve scintigrafii 
Počítačové vyhodnocování scintigrafických studií 

Filtry a filtrace 

Vyhodnocování komplexními programy

Výpočetní technika ve scintigrafii

Scintigrafická data z kamery se podle obr.4.2.3-4 v digitální formě (použití ADC nebo přímo 
digitální kamery) střádají pomocí akvizičního programu do paměti vyhodnocovacího počítače a 
zapisují se na diskovou paměťovou jednotku - vzniká scintigrafická studie obsahující deskriptor (v 
němž jsou uloženy příslušné údaje o studii) a dále vlastní nastřádané obrazy - obr.4.7.7.

 
Obr.4.7.1. Struktura jednotlivých typů scintigrafických studií nahraných v paměti počítače při akvizici.
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Nejjednodušším typem scintigrafické studie je statická, popř. multistatická scintigrafie, která 
kromě deskriptoru (v němž vedle administrativních údajů je zaznamenán počet obrazů, velikost 
matice, orientace, atd,) obsahuje jeden či několik málo scintigrafických obrazů zvolených míst v 
organismu, příp. v různých projekcích. Příkladem je statická scintigrafie plic nebo ledvin, jejímž 
výsledkem jsou zpravidla 4 obrazy v projekcích AP, PA, LR, RR. Statické obrazy se hodnotí většinou 
vizuálně (při vhodně nastaveném jasu a kontrastu), někdy se kvantifikují poměry nahromaděné 
aktivity v jednotlivých strukturách vyznačovaných jako zájmové oblasti.

Dalším druhem statické scintigrafie je celotělová scintigrafie, kdy během "klouzavého" pohybu 
pacienta v podélné ose vůči kameře se do obdélníkové obrazové matice postupně střádá 
scintigrafický obraz celého těla. Používá se převážně pro scintigrafii skeletu, provádí se v přední i 
zadní projekci. Celotělové obrazy se hodnotí vizuálně, při vhodně nastaveném jasu a kontrastu.

Při dynamické scintigrafii se v předvolených časových intervalech sekvenčně střádá série snímků 
daného vyšetřovaného místa. Deskriptor dynamické studie obsahuje (kromě administrativních 
údajů o pacientovi) počet snímků, čas střádání snímku resp. snímkovou frekvenci, velikost matice, 
orientaci atd. Někdy se provádí "multidynamická" scintigrafie, složená z několika grup snímků o 
různé obrazové frekvenci. Typickým příkladem je dynamická scintigrafie ledvin nebo jater. 
Dynamická scintigrafie se hodnotí jednak vizuálně (sekvence vhodně nasumovaných obrazů s 
nastaveným jasem a kontrastem), většinou i kvantitativně - z příslušných struktur vyznačených 
jako zájmové oblasti se vytvářejí křivky časového průběhu distribuce radioindikátoru, jejichž 
matematickou analýzou se počítají důležité kvantitativní parametry charakterizující funkci 
vyšetřovaných orgánů.

Tomografická scintigrafie SPECT poskytuje v paměti počítače scintigrafickou studii podobné 
struktury jako dynamická scintigrafie, avšak jednotlivé snímky se liší nikoli časem, ale úhlem 
snímání. Nejčastěji je to cca 32 nebo 64 snímků zahrnujících úhly 0-360°, popř. 0-180° a pod. 
Úhlové rozmezí a krok jsou zaznamenány v deskriptoru. Počítačovou rekonstrukcí takové série 
snímků vzniká soustava obrazů příčných řezů, které se po patřičných grafických úpravách 
(reorientacích, posunech, řezech a pod.) vizuálně hodnotí na obrazovce počítače, popř. se 
porovnávají s normálovými soubory atd. V posledních letech se díky pokroku v elektronice a 
počítačové technice rozšířila i hradlovaná scintigrafie SPECT myokardu (gated SPECT). 
............... 
...........

Přenosy a archivace scintigrafických studií. Fúze obrazů. 
Scintigrafické studie jsou v paměti akvizičních počítačů zaznamenávány v různých formátech 
podle typu zařízení a výrobce. Vlivem toho jsou scintigrafická data z různých systémů vzájemně 
nekompatibilní - nelze je přímo přenášet a vyhodnocovat mezi různými typy přístrojů. 
Pro odstranění této nevýhody byly vytvořeny softwarové prostředky umožňující transformovat 
scintigrafická (ale i rtg či NMR) data do jednotného formátu, umožňujícího jejich kompatibilní 
sdílení různými vyhodnocovacími zařízeními. Prvním normalizovaným formátem pro přenos 
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scintigrafických dat byl INTERFILE. V současné době je nejpoužívanějším takovým systémem PACS 
(Picture Archiving and Communication System). Umožňuje přenášet a archivovat kompletní 
obrazová data ze scintigrafie (planární, SPECT, PET), planární či CT rentgenové obrazy a obrazy 
nukleární magnetické rezonance. Nejčastěji používaným společným normalizovaným formátem, 
do něhož jsou data z jednotlivých systémů transformována, je DICOM (Digital Imaging and 
COmmunication in Medicine). Tento normalizovaný systém zajišťuje komunikaci a spolupráci mezi 
jednotlivými zařízeními, formáty ukládaných dat a modalitami v rámci PACS, včetně fúze obrazů z 
různých modalit. 
.......................... 
...............doplnit

Počítačové vyhodnocování scintigrafických studií 
Matematická analýza a počítačové vyhodnocování scintigrafických studií je podrobně popsáno v 
samostatné knize :

" Komplexní počítačové vyhodnocování  
funkčních scintigrafických vyšetření na PC  

- systém OSTNUCLINE "

Filtry a filtrace 
O problematice filtrace scintigrafických obrazů je pojednáno v samostatné práci:

" Filtry a filtrace v nukleární medicíně "

Vyhodnocování komplexními programy 

4. Scintigrafie  5. Radiační ochrana

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření
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5. Biologické účinky ionizujícího záření 
Radiační ochrana 

5.1. Účinky záření na látku. Základní veličiny dozimetrie 
5.2. Biologické účinky ionizujícího záření 
5.3. Cíle a metody ochrany před zářením 

5.4. Radiační monitorování a osobní dozimetrie 
5.5. Otevřené radionuklidy. Vnější a vnitřní kontaminace 

5.6. Radiační ochrana na pracovištích s ionizujícím zářením 
5.7. Radiační zátěž při radiační diagnostice a terapii 

5.8. Legislativní zabezpečení radiační ochrany 

5.1. Účinky záření na látku. Základní veličiny dozimetrie

Fyzikálně-chemické účinky ionizujícího záření 
V §1.6 "Ionizující záření" jsme se podrobně zabývali vlastnostmi různých druhů záření a jeho interakcemi 
s látkovým prostředím; bylo to však především z pohledu fyziky záření, tj. vlivu látkového prostředí 
na šíření záření, jeho absorbci, rozptyl či konverzi na jiné druhy záření. Zde se budeme interakcemi 
záření zabývat z pohledu vlastní látky vystavené záření, tj. účinků záření na fyzikální a chemické 
vlastnosti látky. Zvláštní pozornost pak bude věnována účinkům záření na živou tkáň. 
  Již sám název "ionizující záření" (viz definici v §1.6) napovídá, že primárním fyzikálním účinkem 
tohoto záření na každou látku je ionizace - z původně elektricky neutrálních atomů jsou vyráženy 
záporné elektrony, čímž se tyto atomy mění v kladně nabité ionty. Vliv této ionizace na ozařovanou 
látku rozhodujícím způsobem závisí na jejím atomovém složení: 

■     Ozáření prvku - žádná chemická změna 
Pokud je ozařovaná látka prvkem složeným ze stejných atomů, rekombinují uvolněné elektrony posléze 
s kladnými ionty za vzniku opět těch samých atomů prvku jako před ozářením. Chemické a fyzikální 
změny nejsou buď žádné, nebo nevýznamné *); příkladem může být vznik atomárního kyslíku a ozonu 
při ozařování plynného kyslíku O2, nebo změny krystalické struktury prvků v pevné fázi. 

*) Toto všechno platí pro "běžné" druhy záření α, β, γ obvyklých energií, kdy dochází k interakcím na úrovni 
atomového obalu. Interakce záření, jehož kvanta mají velmi vysokou energii (vyšší než cca desítky MeV), nebo 
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záření neutronového, způsobuje změny i v jádrech atomů ozařovaného materiálu - dochází k fyzikálním (a 
indukovaným chemickým) změnám, včetně aktivace původně neradioaktivních látek. 
Neuvažujeme zde též situaci extrémně vysokých toků záření, kdy absorbovaná energie může vést k roztavení 
či vypaření ozařované látky (to se může stát např. u terčíků ozařovaných v urychlovači).

■     Ozáření sloučeniny ® chemické změny 
Pokud je však ozařovanou látkou sloučenina, zvláště složitá organická látka, ionizace atomů může vést 
k řadě chemických změn a reakcí - ionizované atomy se uvolňují z chemických vazeb, dochází 
k disociaci molekul, vznikají vysoce reaktivní radikály, které dále chemicky reagují s molekulami 
látky, mohou vznikat nové sloučeniny. Rozklad sloučenin působením ionizujícího záření se 
nazývá radiolýza.

Základní veličiny dozimetrie 
Míra fyzikálně-chemických účinků záření na látku (jakož i indukovaných účinků biologických, 
pokud ozařovanou látkou je živá tkáň) je úměrná koncentraci iontů vzniklých v daném objemu látky. 
A tato koncentrace iontů je zase úměrná energii záření, která se v daném objemu látky 
absorbovala. Základní dozimetrickou veličinou, která nám charakterizuje fyzikálně-chemické a posléze 
i biologické účinky záření na látku, je:

�●     Absorbovaná dávka (zkráceně jen "dávka") D  
je energie ionizujícího záření absorbovaná v daném místě ozařované látky na jednotku hmotnosti. Je 
tedy dána poměrem 
D = ∆E / ∆m , 
kde ∆E je střední energie ionizujícího záření absorbovaná objemovým elementem látky a ∆m je 
hmotnost tohoto objemového elementu. Jednotkou absorbované dávky je 1 J /1kg, která se nazývá 
1Gray [Gy] (dílčí jednotky pak 1mGy=10-3Gy a 1µGy=10-6Gy). 
Starší jednotkou (v soustavě CGS) byl 1 rad = 10-2 Gy.

�●     Dávkový příkon D´ 
je dávka obdržená v daném místě ozařovanou látkou za jednotku času, tedy poměr přírustku dávky ∆D 
za časový interval ∆t : 
D´ = ∆D / ∆t . 
Jednotka je Gray za sekundu [Gy.s-1]

Pozn.: Při hodnocení účinku nepřímo ionizujícího záření na látku se můžeme ještě setkat s veličinami expozice a 
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kerma, zvláště ve starší literatuře.  
   Kerma (zkratka z angl.: kinetic energy released in material - kinetická energie uvolněná v materiálu) má velmi 
podobou definici K = ∆E/∆m a stejnou jednotku [Gy] jako absorbovaná dávka, přičemž za ∆E se bere součet 
počátečních kinetických energií všech nabitých částic uvolněných v důsledku interakce částic primárního 
ionizujícího záření v uvažovaném objemu látky o hmotnosti ∆m. Kerma se zavedla proto, že základní definice 
dávky, zahrnující jen přímo ionizující částice, nedávala informaci o tom, co se děje v okolí sledovaného objemu látky, 
zvláště v případě nepřímo ionizujícího záření. Pro nabité primární částice není mezi kermou a dávkou rozdíl. I u 
nepřímo ionizujícího záření v rovnovážném stavu, kdy se sekundárně vznikající záření absorbuje, platí K=D; pouze 
v nerovnovážných procesech, v blízkosti povrchu látky či při vysokých energiích, kdy může část záření unikat, bude 
KąD, přičemž rozdíly nebývají v praxi velké. U nepřímo ionizujícího záření (fotony γ, neutrony) kerma charakterizuje 
energii předanou nabitým částicím v látce (elektronům a protonům) především při první srážce. U kermy je 
třeba specifikovat, k jaké látce se vztahuje (např. kerma ve vzduchu či kerma v tkáni). Pro záření gama o energii menší 
než 3MeV hodnoty obou veličin (kermy a dávky) prakticky splývají.  
   Expozice je definována jako poměr absolutní hodnoty ∆Q celkového elektrického náboje iontů jednoho znaménka, 
které byly uvolněny při interakci fotonů (X nebo gama) v hmotnostním elementu vzduchu o hmotnosti ∆m, při 
úplném zabrzdění všech vzniklých elektronů a pozitronů: ∆Q/∆m, vztažený na jednotku hmotnosti tohoto 
vzduchu. Jednotkou expozice je coulomb na kilogram [C.kg-1] (dřívější jednotkou byl rentgen, přičemž 1R=0,258 C.kg-1). 
Do tohoto celkového elektrického náboje ∆Q se přitom započítává pouze náboj iontů uvolněný interakcí primárních 
fotonů a interakcí sekundárních elektronů uvolněných z atomů vzduchu, nezapočítává se další náboj, který může 
vzniknout absorbcí brzdného záření emitovaného elektrony (popř. charakteristického X-záření). Pro vysoké energie 
fotonů γ (vyšší než 2-3MeV), kdy dodatečnou ionizaci způsobenou brzdným zářením nelze zanedbat, již veličina 
expozice nezachycuje objektivně účinek takového záření. 
   Podobně jako u radiační dávky, i u kermy a expozice se definuje kermový příkon a expoziční příkon, jakožto přírustek 
kermy či expozice za jednotku času (1sekundu); místo slova "příkon" se dříve používal výraz "rychlost". 
   Obě tyto veličiny, expozice a kerma, se v dozimetrické praxi již většinou opouštějí, používají se ještě okrajově při 
primární etalonáži svazků záření (např. v radioterapii, radiodiagnostice). V literatuře z oblasti radiodiagnostiky 
a radioterapie však ze setrvačnosti terminologicky často přetrvávají.

  Základní dozimetrická veličina - absorbovaná dávka - v sobě nezahrnuje okamžité lokální 
rozložení energie přenesené na látku, které může ovlivnit konkrétní procesy fyzikálních, chemických 
(a zvláště pak biologických) účinků ionizujícího záření. Proto se zavádí další veličina, která popisuje 
míru ztrát energie podél dráhy částice v látce, a tím také míru brzdění částice a hustotu 
vytvářených iontů podél dráhy:

�●     Lineární přenos energie LET (Linear Energy Transfer) 
představuje střední energii lokálně předanou látce prolétající částicí, vztaženou na jednotkovou 
dráhu částice: 
L = ∆E / ∆x , 
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kde ∆E je energie odevzdaná elektronům a iontům nabitou částicí při jejím průchodu po dráze ∆x. 
Základní jednotkou lineárního přenosu energie by sice byl 1J/1m [J.m-1], v praxi se však používá keV/µm 
(1 keVµm-1= 1,602.10-10 J.m-1). Má-li záření krátký dosah (záření alfa), je absorbovaná energie 
rozložena podél krátké dráhy, lineární přenos energie je vysoký, takže ionty jsou podél dráhy 
částice rozloženy velmi hustě. 
Někdy se zavádí i veličina lineární ionizace, což je počet iontových párů vztažený na jednotkovou dráhu částice (např. 
na mikrometr délky dráhy). 
  Čím vyšší je koncentrace iontů podél dráhy částice, tím menší je pravděpodobnost jejich 
opětné rekombinace předtím, než budou interagovat s okolními molekulami v ozařované látce - 
tím výraznější bude chemický účinek ozáření, pro tkáň pak účinek radiobiologický. Jelikož LET 
popisuje lokální distribuci ionizace i na mikroskopické úrovni, je tato veličina důležitá i pro 
analýzu radiačních účinků na subcelulární a molekulární úrovni v mikrodozimetrii.

Radiobiologická účinnnost záření; dávkový ekvivalent 
Z hlediska biologických účinků ionizujícího záření na ozařovanou látku (popsaných níže) se záření 
dělí podle hustoty ionizace, kterou v látce při svém průchodu vyvolává: 
♦ Záření řídce ionizující - záření X, gama, beta. 
♦ Záření hustě ionizující - záření alfa, neutronové záření, protonové záření *). 
*) Toto platí pro nízkoenergetické záření, do zhruba desítek MeV. Vysokoenergetické (cca 100MeV) protonové záření, jakož 
i α či těžké ionty, je však po většinu své dráhy v látkách řídce ionizující. Teprve na konci dráhy, v oblasti Braggova píku, 
je hustota ionizace vysoká - viz obr.1.6.1 v §1.6 "Ionizující záření". 
  Jelikož biologická účinnost různých druhů záření se může značně lišit (v závislosti právě na 
hustotě ionizace), pro účely radiobiologie a radiační ochrany se pro každý druh záření zavádí tzv. 
jakostní faktor Q (nazývaný též "radiační váhový faktor" nebo "relativní biologická účinnost"), který 
udává, kolikrát je daný druh záření biologicky účinnější než záření fotonové - X nebo gama (za základ 
se bere rentgenové záření o energii 200keV). 
  Hodnota jakostního faktoru Q závisí na druhu a energii záření. Pro záření X, gama a beta je jakostní 
faktor Q=1, pro neutrony Q » 2 (pomalé neutrony) až 10 (rychlé neutrony), pro protony Q»10, pro 
záření alfa je dokonce Q » 20. 
  Pro objektivnější posouzení účinku záření se s pomocí jakostního faktoru Q v oblasti radiobiologie 
a radiační ochrany zavádí "korigovaná" dávková veličina, která již zohledňuje i rozdílnou 
biologickou účinnost jednotlivých druhů záření:

�●     Dávkový ekvivalent (ekvivalentní dávka) v uvažované tkáni je dán součinem absorbované dávky D 
v daném místě a jakostního faktoru Q: 
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H = Q . D . 
Jednotkou dávkového ekvivalentu je 1 Sievert [Sv] *). Dávka 1 Sv jakéhokoli záření má stejné 
biologické účinky jako dávka 1 Gy rentgenového nebo gama záření (pro které je jakostní faktor stanoven 1). 
*) Jednotka byla nazvána na počest švédského radiologa R.M.Sieverta, který v letech 1920-40 zkoumal vliv 
ionizujícího záření na živou tkáň, položil základy radiační ochrany a léčebného využití záření. 
Stejně jako u dávky, i zde se zavádí ekvivalentní dávkový příkon (příkon dávkového ekvivalentu), 
jakožto přírustek dávkového ekvivalentu za jednotku času - jednotka je Sievert za sekundu [Sv.s-1].

   Jelikož různé tkáně a orgány v těle jsou různě citlivé k záření a jejich radiační poškození vede k různě 
závažným následkům pro celý organismus, zavádí se pro účely radiační ochrany veličina:

�●     Efektivní dávka - součet vážených středních hodnot ekvivalentních dávek v tkáních či orgánech lidského těla: 

HE = Σ wT . HT , 

kde HT je ekvivalentní dávka v dané tkáni T, wT je tkáňový váhový faktor. Sčítá se přes všechny uvažované tkáně T. 

Tkáňový váhový faktor vyjadřuje relativní příspěvek daného orgánu nebo tkáně T k celkové zdravotní újmě 
způsobené rovnoměrným ozářením těla; je normován tak, aby se součet všech váhových faktorů rovnal 1 (ΣwT = 

1). Hodnoty tkáňových váhových faktorů jsou uvedeny v příslušných tabulkách [...].

   Výhodou efektivní dávky je, že umožňuje vyjádřit radiační zátěž jediným číslem (jednotkou je samozřejmě zase Sv) i 
při nerovnoměrném ozáření, či ozáření jen určitých orgánů, jako kdyby se jednalo o radiační zátěž při 
rovnoměrném ozáření. To umožňuje porovnávat radiační zátěže osob z nejrůznějších zdrojů - např. z radioisotopových 
a rentgenových vyšetření, či z různých druhů radiofarmak v nukleární medicíně. Všechna tato hodnocení se vztahují 
na stochastické účinky záření. 
   Pro posouzení dlouhodobých účinků záření z vnitřní kontaminace radioaktivní látkou – radiotoxicity - se dále zavádí 
tzv. dávkový úvazek, což je absorbovaná dávka ionizujícího záření, kterou způsobí v určitém orgánu nebo tkáni 
daná radioaktivní látka za dobu 50 let od jejího příjmu do organismu. Radiotoxicita je závislá nejen na fyzikálních 
parametrech radionuklidu (poločas rozpadu, druh a energie záření), ale i na chemických vlastnostech kontaminantu, které 
určují jeho metabolismus, distribuci do jednotlivých orgánů, biologický poločas, způsob vylučování.

5.2. Biologické účinky ionizujícího záření

Mechanismy účinku záření na živou tkáň 
Základními stavebními jednotkami všech živých tkání jsou buňky. Pro pochopení biologických 
účinků ionizujícího záření jsou proto rozhodující mechanismy působení záření na buněčné a 
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subcelulární úrovni. A to v návaznosti na chemické a biochemické účinky ionizujícího záření 
na molekulární úrovni. 
   Účinky záření na živou tkáň a organismy se z biologického a medicínského hlediska zabývá speciální 
obor radiobiologie. Detaily tohoto oboru se zde zabývat nebudeme, leží většinou mimo rámec 
našeho fyzikálního pojednání. Zmíníme zde jen ty poznatky, které jsou důležité z fyzikálního 
hlediska, pro aplikace záření v medicíně a biologii a též z hlediska metod radiační ochrany.

Volné radikály 
Jedním ze základních chemických jevů při ozáření látek, zvláště látek obsahujících vodu a složitější sloučeniny, je 
tvorba volných radikálů. Volné radikály jsou takové atomy a molekuly, které mají na poslední orbitě elektronového 
obalu jeden nebo více nespárovaných elektronů. Takový atom či molekula je pak značně nestabilní a reaktivní*). Snaží 
se dostat do rovnovážného stavu tím, že získá z okolních molekul jiný elektron "do páru". Při této reakci se molekula, 
která elektron ztratila, může stát novým radikálem. 
*) Kromě volných radikálů podobné vlastnosti vysoké reaktivity vykazjí i některé jiné látky, jejichž molekuly nemají 
nepárové elektrony. Je to např. peroxid vodíku H2O2, kyselina chlorná, nebo atomární kyslík O1. I tyto látky vznikají při ozáření a 

podílejí se na biologických účincích (zvláště za zvýšené přítomnosti kyslíku - viz niže "kyslíkový efekt"). 
  Volné radikály vstupují v biologickém prostředí do mnoha reakcí. Je to např. lipoperoxidace tuků (za vzniku 
aldehydů), oxidace proteinů, glykace proteinů s glukózou, změny v řetězcích RNA a DNA, které mohou vést k mutacím. 
  Během miliónů let evoluce se organismy částečně "naučily" využívat volné radikály i ke svému prospěchu. Příkladem 
jsou bílé krvinky obsahující prekurzory a enzymy, které jsou schopné generovat volné radikály; ty se pak účastní 
likvidace bakterií ve fagocytech. Z hlediska biologických účinků záření se zde však budeme zabývat především 
takovými reakcemi volných radikálů, které vedou k poškození buněk. 
  Určitými "protivníky" volných radikálů jsou antioxidanty. Tyto látky buď zabraňují vzniku volných radikálů, nebo 
volný radikál přednostně oxiduje tuto látku, což působí proti oxidaci uvnitř buňky. Nejznámějším antioxidantem je 
kyselina askorbová (vitamín C), kyselina močová (v krevní plazmě zabraňuje vzniku hydroxilových radikálů), cystein, 
kyselina listová; z prvků pak např. selén, hořčík, zinek, chrom, ...

Dominantní účinek záření na DNA, genotoxicita 
Deoxiribonukleová kyselina (DNA) je biochemicky nejdůležitější makromolekulou v buňce - jsou v 
ní obsaženy základní informace o struktuře a funkci buňky. 
   DNA je velmi složitá dlouhá makromolekula, která má tvar dvojité spirály. Je lokalizována v buněčném jádře 
v chromozomech. Z chemického hlediska má DNA polymerní strukturu - je tvořena řetězcem opakujících se a 
vzájemně spojených podobných stavebních jednotek zvaných nukleotidy, které jsou tvořeny fosfátem, deoxyribózou 
(druh cukru), purinovou a pyrimidinovou bází. Nukleotidy se liší zastoupením 4 různých bazí: adenin, guanin 
(purinová báze), cytosin, thymin (pyrimidinová báze), jejichž jedinečné seskupení v řetězci je podkladem informace 
uložené v DNA - genetického kódu. Tvoří triplety, z nichž každý kóduje jednu aminokyselinu. DNA tak obsahuje 
informaci o struktuře bílkovin složených z těchto aminokyselin. DNA je tvořena dvěma navzájem spirálovitě 
obtočenými řetězci, které jsou navzájem komplementární, jejich baze jsou přesně spárovány vodíkovými můstky. 
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Tato struktura umožňuje replikaci: ke každému z řetězců je možno utvořit řetězec nový, zcela totožný s původním. 
Při buněčném dělení je DNA schopna přesně reprodukovat samu sebe a přenášet tak genetickou informaci na 
další generace buněk. 
  Makromolekuly DNA jsou dominantními "terči" pro biologické účinky ionizujícího záření - může 
zde docházet především ke zlomům cukro-fosfátového řetězce a ke změnám bazí. Např. oxidací 
na aminoskupině jako je adenin vzniká skupina OH, na kterou se místo thyminu váže cytosin - 
vzniká chyba v řazení aminokyselin do řetězce.  
  Při radiační expozici sice dochází v buňkách k poškození i jiných biochemických molekul - 
lipidů, sacharidů, proteinů a dalších. Těchto molekul je však v buňkách obsažen velký počet a 
výraznější účinek záření by nastal až při poškození většího procenta těchto molekul; to nastává až 
při poměrně vysokých dávkách desítky až stovky Gy. K výraznému poškození DNA však dochází i při 
nižších dávkách (desetiny až jednotky Gy), kdy vliv na ostatní biochemické molekuly je ještě malý. Proto 
se při výkladu mechanismů účinků ionizujícího záření na buňky soustředíme především na účinky na DNA.  
  Jelikož poškození DNA vede k narušení či změně genetických informací v buňce, hovoříme 
o genotoxických účincích ionizujícího záření a jím indukovaných chemických látek v buňkách.

Základní stádia účinku ionizujícího záření na organismus 
Proces účinku ionizujícího záření na živou tkáň probíhá ve čtyřech význačných etapách lišících se 
svou rychlostí a druhem probíhajících procesů (příslušné procesy jsou schématicky zobrazeny na obr.5.2.1) :

■     Fyzikální stadium 
Při interakci kvanta ionizujícího záření s hmotou je energie záření předávána elektronům v atomech 
za vzniku ionizace a excitace (příslušné procesy jsou popsány v §1.6). Tento primární proces je velmi 
rychlý (prakticky okamžitý, rychlost kvant je rovna nebo blízká rychlosti světla), trvá jen cca 10-16-10-14 sekundy.

■     Fyzikálně-chemické stádium 
Zde nastávají sekundární fyzikálně-chemické procesy interakce iontů s molekulami, při nichž dochází 
k disociaci molekul a vzniku volných radikálů (např. z vody H2O vznikají vodíkové kationty H+ 

a hydroxylové anionty OH− a nestabilní produkty schopné oxidace H2O2, HO2). I tento proces je 

velmi rychlý, netrvá déle než 10-14-10-10sec.
■     Chemické stádium 

Vzniklé ionty, radikály, excitované atomy a další produkty reagují s biologicky důležitými 
organickými molekulami ("atakují" molekuly DNA, RNA, enzymů, proteinů) a mění jejich složení a 
funkci. Typickou poruchou na molekulární úrovni jsou zlomy vlákna v molekule DNA - buď zlom 
jen jednoho vlákna cukro-fosfátového řetězce, nebo úplný zlom dvojvlákna DNA. Dále mohou 
vznikat poškození purinových a pyrimidinových bazí, atypické vazbové "můstky" (cross-linky) 
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uvnitř dvouvlákna DNA, lokální denaturace a další chemické změny. Jednotlivé "genotoxické" 
procesy tohoto chemického stádia trvají různě dlouhou dobu - od tisícin sekundy do řádově 
jednotek sekundy, v závislosti na transportní době reaktivních složek z místa svého vzniku do 
místa lokalizace napadené biomolekuly.

■     Biologické stádium 
Molekulární změny v biologicky důležitých látkách (v DNA, enzymech, proteinech) mohou vyústit 
ve funkční a morfologické změny v buňkách, orgánech i v organismu jako celku. Biologické stádium 
se při vysokých dávkách záření může projevit již po několika desítkách minut, při středních dávkách 
během několika dní - akutní poškození či nemoc z ozáření v důsledku zničení velkého počtu buněk. 
Při nízkých dávkách může však zahrnovat dobu latence několika let nebo i desítek let (pozdní 
stochastické účinky). Konkrétní druhy bilogických účinků ionizujícího záření jsou popsány níže.

 
Obr.5.2.1. Schématické znázornění význačných procesů a jejich časové posloupnosti při účincích ionizujícího záření 

na živou tkáň. 
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Pozn.: Měřítko na časové ose je v zásadě logaritmické, avšak v některých úsecích je poněkud upraveno tak, aby bylo možno 
přehledně zakreslit jednotlivé děje.

Z obr.5.1.1 je mimo jiné vidět, že ve většině případů interakce kvant ionizujícího záření s živou 
tkání nedochází k žádnému účinku. Je to tehdy, když: 
J Dojde k rekombinaci volných radikálů dříve, než tyto stačí reagovat s biologicky důležitými látkami; 
J Reaparační mechanismy na úrovni buňky úspěšně opraví poškození DNA či jiných látek; 
J Buňky usmrcené zářením jsou rychle nahrazeny dělením zdravých buněk; 
J Imunitní mechanismy organismu rozpoznají a zlikvidují geneticky zmutované buňky. 
K radiačním účinkům na organismus dochází především za dvou okolností:  
N Když je organismus ozářen vysokou dávkou záření a zanikne příliš mnoho buněk, které organismus 
není schopen včas nahradit; 
N Když reparační mechanismy na úrovni buněk neopraví úspěšně a správně všechna poškození a 
imunitní systém organismu včas nerozpozná a neeliminuje mutované buňky, které se dále dělí. 
Všechny tyto situace, které vyústí nebo nevyústí v radiační účinky, budou rozebírány níže. 

Zásahová a radikálová teorie radiačního účinku 
Snaha o vysvětlení účinků ionizujícího záření na živou tkáň vedla k vyslovení dvou základních teorií 
(či spíše představ) - starší zásahová a novější radikálová teorie :

�●     Zásahová teorie "přímého účinku", podle níž poškození důležité části buňky, především jejího 
jádra, nastává při přímém zásahu kvantem záření, při němž dochází k lokální absorbci energie, ionizaci 
a následné chemické změně zasažené struktury (obr.5.2.2 nahoře; na obr.5.2.1 to odpovídá horní 
větvi fyzikálně-chemického stádia). Nyní však víme, že tento mechanismus má pouze druhořadý 
význam, neboť pravděpodobnost takových "přímých zásahů" je poměrně nízká, takže citlivost živé tkáně 
k záření by byla podstatně menší než se pozoruje. Přímý účinek se může výrazněji projevovat v případě 
hustě ionizujícího záření (jako je alfa). K vysvětlení skutečně pozorované radiosenzitivity živé hmoty je 
proto třeba obrátit se k druhému mechanismu:

�●     Radikálová teorie "nepřímého účinku" vychází z toho, že každý organismus je složen především 
z vody (tvoří téměř 80%), v níž jsou rozptýleny biologicky aktivní látky. Interakce záření s živou tkání 
bude proto probíhat především na molekulách vody. Vlivem ionizace bude docházet k radiolýze 
vody, přičemž vznikají i velmi reaktivní volné radikály H, OH a produkty schopné oxidace (H2O2, 

HO2). Tyto reaktivní zplodiny pak napadají organické molekuly biologicky důležitých látek a chemicky 
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je pozměňují či destruují (obr.5.2.2 dole; na obr.5.2.1 to odpovídá dolní větvi fyzikálně-
chemického stádia). Výsledkem může být řada změn, které takto "nepřímo" ovlivňují metabolické děje. I 
v případě, že k primární interakci záření dojde ve vodě mimo buňku, mohou vzniklé zplodiny vniknout 
do buňky a tam vykonat svůj škodlivý účinek.

Obr.5.2.2. 
Zásahový a radikálový mechanismus účinku záření 
na živou tkáň.

Nahoře: 
Při vniknutí záření do makromolekuly DNA dojde k 
ionizaci a přímému destrukčnímu účinku. 
 
Dole: 
Ionizující záření interaguje s molekulou vody, 
dochází k radiolýze vody :  

H
2

O ® H+ + OH- − vznik volných radikálů 

Vysoce reaktivní radikály H+ a OH- napadají složité 
organické molekuly a chemicky je mění. Dochází k 
narušení DNA v jádrech buněk.

   Ve vodním prostředí (roztoku, suspenzi) závisí podíl přímého a nepřímého účinku na koncentraci molekul 
biologicky důležitých látek. Při ozařování vysušených vzorků se uplatňuje hlavně přímý účinek, u vodních roztoků je 
podíl nepřímého účinku zpravidla dominantní a tím větší, čím je nižší koncentrace. Uvnitř buněk se nachází vodní 
prostředí s poměrně vysokou koncentrací biologicky důležitých molekul - nepřímý mechanismus je zde sice 
dominantní, ale je nutno brát v úvahu i přímý účinek. Podíl přímého a nepřímého účinku dále záleží na tom, zda se jedná 
o řídce či hustě ionizující záření. Radikálový mechanismus nepřímého účinku převažuje u řídce ionizujícího záření. 
Hustě ionizující záření vytváří natolik vysokou koncentraci radikálů, že dochází k jejich časté rekombinaci dříve, než by 
tyto radikály mohly vstupovat do reakcí s biologicky důležitými molekulami - zvýšenou váhu proto může nabývat 
přímý účinek. 
   Účinek ionizujícího záření závisí též na přítomnosti kyslíku - tzv. kyslíkový efekt. Za přítomnosti kyslíku vznikají 
při radiolýze vody silně oxidující peroxydové radikály, které reagují nevratně s atomy v DNA. Přítomnost kyslíku 
tedy zvyšuje radiační účinky, především u řídce ionizujícího záření (u hustě ionizujícího záření je v důsledku 
rekombinací radikálů kyslíkový efekt málo významný). 
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Teorie duální radiační akce, molekulárně-biologická teorie 
Radikálová teorie byla později dále zdokonalena a upřesněna na základě poznatků molekulární 
biologie. Pro výsledný biologický účinek je významná nejen celková energie (dávka) předaná tkáni, ale 
i prostorová distribuce této energie v elementárních objemech. Mikrodozimetrickým 
rozborem distribuce dávky záření a sledováním chromozomálních aberací se zjistilo, že radiační 
poškození buňky závisí na hustotě ionizace v kritickém místě. Ukázalo se, že k poškození buňky 
je zapotřebí dosažení určité kritické hodnoty lokální hustoty energie v daném místě a čase. K 
poškození buňky dochází při kombinaci dvou primárních dějů odehrávajících se na dvojvláknech 
nukleové kyseliny DNA, tvořící jádro buňky, přičemž pravděpodobnost poškození je závislá na 
počtu vzniklých zlomů a na působení reparačních procesů - jedná se o komplexní 
molekulárně-biologický děj.  
  Částice "řídce" ionizujícího záření, tj. beta a gama, vytvářejí při svém průchodu kritickým místem pouze 
po jednom primárním narušení (zlomu), takže k definitivnímu vzniku poškození je třeba průchodu 
dvou jednotlivých částic daným místem rychle po sobě - počet těchto poškození pak závisí převážně 
na druhé mocnině dávky, pro menší dávky je poškození výrazně nižší. Částice "hustě" ionizujícího 
záření (alfa, neutrony, protony) jsou schopny při jediném průchodu kritickým místem vyvolat dvě a 
více primárních poruch, což stačí ke vzniku reálného poškození, takže počet poškození, tj. radiační 
účinek, je zde přímo úměrný dávce záření; poškození zde vzniká snadněji, tyto druhy záření mají 
vyšší biologickou účinnost, což odráží výše uvedený jakostní faktor Q.

Účinky záření na buňky 
Výše zmíněné mechanismy radiačních účinků na subcelulární úrovni vyúsťují v účinky na základní 
stavební jednotky všech živých tkání - na buňky. Při ozáření buňky příslušnou dávkou záření může dojít 
v zásadě ke dvěma význačným typům poškození (obr.5.2.1 vpravo):

�❍     Smrt buňky 
Při značně vysokých dávkách záření (stovky Gy) dochází vlivem výše zmíněných mechanismů k destrukci 
a denaturaci důležitých složek buněčného obsahu, což může vést k bezprostřednímu usmrcení buňky i 
v "klidovém" období, tzv. interfázi (intervalu mezi dvěma buněčnými děleními). Daleko častějším 
typem zániku buňky však je tzv. mitotická smrt buňky, k níž dochází v průběhu buněčného dělení 
- mitózy. Zde se poškození neprojeví okamžitě, ale až tím, že buňka není schopna se dále dělit. 
Mitotická smrt buňky nastává i při menších dávkách (jednotky Gy), které nestačí na vyvolání přímé 
smrti buňky v interfázi. Ukazuje se tedy, že buňky, které se rychle dělí, mají vyšší radiosenzitivitu.

�❍     Změny genetické informace buňky - mutace 
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Při menších dávkách záření nedochází bezprostředně k usmrcení buňky ani k zástavě buněčného 
dělení, avšak vzniklé radikály mohou vyvolat chemické změny v DNA (deoxyribonukleová kyselina) a tím i 
v chrozomech nesoucích zakódované genetické informace. Tyto změny cytogenetické informace - 
mutace - se pak při dělení mohou přenášet na další buněčné generace. Podle svého rozsahu se 
mutace rozdělují na bodové neboli genové a chromozomové (chromozomové aberace či změny 
počtu chromozomů). Z hlediska reprodukčního se mutace dělí na somatické, které se projevují jen 
u konkrétního ozářeného jedince v ozářené tkáni (kde mohou vést k pozdnímu somatickému poškození 
a vzniku zhoubných nádorů), a na gametické mutace u zárodečných buněk, které se mohou přenášet 
na další generace v potomstvu ozářených osob.

  Ozáření buněk vede tedy k řadě škodlivých změn, z nichž sice značná část může být 
reparačními mechanismy organismu napravena, avšak některé změny (např. v kódu DNA) mohou 
být trvalé nebo se mohou reprodukovat. Na účinky ionizujícího záření jsou citlivé zejména 
tkáně s intenzívním dělením buněk, jako jsou např. krvetvorné nebo nádorové, vyvíjející se plod 
(zvláště v počátečních stádiích vývoje).

Radiační účinky během buněčného cyklu 
Účinek záření na buňky závisí, vedle zmíněných fyzikálně-chemických faktorů, i na časové fázi 
v buněčném cyklu, kdy k ozáření došlo. Buněčný cyklus je posloupnost časově uspořádaných 
dějů, kterými buňka prochází mezi svými děleními. Základní rozdělení buněčného cyklu je na 
"klidové" období interfáze mezi dvěma děleními a fázi vlastního buněčného dělení, mitózu. 
Podrobněji se buněčný cyklus dělí na několik fází: 
G1 fáze - postmitotická - po proběhlém dělení nastává období růstu buňky, syntéza RNA, proteinů. 
Na počátku G1 fáze může buňka tuto fázi (a celý buněčný cyklus) opustit a vstoupit do klidové tzv. G0 fáze, kde se již dále 
nedělí. Dochází k tomu zvláště u plně diferencovaných buněk jako jsou neurony. 
S fáze - DNA se replikuje na dvojnásobný počet 
G2 fáze - premitotická - dochází ke zdvojování organel a tvorbě struktur potřebných pro dělení buňky. 
M fáze - mitotická - dochází k jadernému dělení (karyokineze) a posléze dělení celé buňky (cytokineze). Mitotická fáze 
se skládá z 6 na sebe navazujících etap, během nichž se nejprve oddělují chromozomy v jádře, které se rozdělí na dvě 
stejné části, pak vzniká cytoplasmatická přepážka a mateřská buňka se tak rozdělí na dvě identické dceřinné buňky *). 
*) U mnohobuněčných organismů s různými diferencovanými tkáněmi je mechanismus dělení složitější. Zde se tkáně skládají z 
buněk kmenových (mateřských, klonovacích) a buněk dceřinných, efektorových. Kmenové buňky jsou schopné 
neomezeného dělení, přičemž jsou schopny produkovat jak identické buňky kmenové, tak buňky dceřinné (asymetrické 
dělení), nesoucí vlastnosti diferencované tkáně. 
  Největší radiosenzitivita se projevuje při zasažení buňky v premitotické G2 fázi a začátku M fáze, kdy 
může dojít k zastavení průběhu buněčného cyklu. Poněkud menší citlivost je v přechodu mezi fází G1 a 
S, nejmenší pro buňky ve fázi G0. 
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  Živá tkáň je tvořena směsí buněk v nejrůznějších stádiích buněčného cyklu. Průměrná doba, během 
které se buňky nacházejí v určitých fázích, závisí na druhu tkáně. Tkáně rychle rostoucí s 
krátkým buněčným cyklem mají vyšší časové zastoupení buněčných fází G2 a M, takže jsou citlivější 
na záření. Pomalu rostoucí dobře diferencované tkáně (jako jsou nervové, svalové, vazivové) 
jsou relativně radiorezistentní, neboť většina buněk setrvává poměrně dlouho ve fázi G1 a část 
je dokonce v klidovém stadiu G0. Různá radiační citlivost jednotlivých druhů tkání je důležitá z 
hlediska radiační ochrany a hraje důležitou úlohu při léčbě zářením v radioterapii (§3.6 
"Radioterapie"), kde se používá frakcionované ozařování a někdy též kombinace chemoterapie 
a radioterapie pro dosažení určité synchronizace buněčného cyklu s cyklem ozařovacím.

Radiační poškození ~Ţ otrava organismu chemickým jedem 
Z výše uvedeného popisu mechanismu škodlivého účinku ionizujícího záření na živou tkáň vyplývá, že radiační 
účinky nejsou žádnými "tajemnými" neobvyklými jevy vyvolanými neviditelným zářením. Konečný účinek je chemický 
či chemicko-biologický: záření pouze dodá do tkáně energii (ve specifické formě ionizace), která nakonec vede k 
produkci "jedu" (volných radikálů) a k vnitřní chemické "otravě" buněk. Je to konec konců podobné, jako kdybychom 
do tkáně difuzně aplikovali např. peroxyd vodíku či jinou vysoce reaktivní chemikálii, mající denaturační či 
genotoxické účinky. 
   Rozdíl v poškození DNA způsobený běžnými faktory (jako jsou oxidanty z metabolismu) a ionizujícím zářením spočívá 
v tom, že po ionizačním ozáření dochází ke zvýšenému výskytu shluků poškození DNA (zvláště u hustě ionizujícího 
záření); u běžných neradiačních poškození je toto rozložení rovnoměrnější.

Reparační procesy 
Při ozáření živé tkáně nedochází pouze k jednosměrným a nevratným změnám vedoucím k 
poškození buněčných struktur a jejich funkcí. V biologickém stádiu radiačního účinku probíhají též 
procesy protichůdné - procesy reparace a regenerace, které vedou k obnově schopnosti 
buněčného dělení a funkce tkání a orgánů. Radiační změny v živých tkáních tedy mohou být 
reverzibilní. Probíhají v podstatě dva druhy reparačních procesů na dvou různých úrovních:

�●     Nitrocelulární reparace 
Na úrovni postižené buňky působí jednak antioxidanty chránící před reaktivními radikály, dále dochází 
k enzymatickým procesům, jimiž jsou napravovány poškozené struktury DNA a procesy odstraňující ty 
z nich, které již nelze opravit. Vlivem těchto chromozomových reparačních mechanismů může 
buňka během několika hodin od ozáření obnovit svou schopnost dělení. 
   Reparační mechanismy na molekulární nitro-buněčné úrovni spočívají v biochemických procesech, které vedou k 
opravě určitého typu poškození DNA. Tyto procesy jsou spojené s činností řady (reparačních) enzymů, 
zvaných endonukleázy, exonukleázy, polymerázy, ligázy.  
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   Jednoduché zlomy DNA mohou být opraveny poměrně snadno tzv. excizní reparací: enzymatickým 
působením endonukleáz je poškozený úsek řetězce DNA "vyříznut", vzniklou mezeru pak dosyntetizuje enzym DNA-
ligáza na základě druhého řetězce, jehož kontinuita zůstala zachována - tento řetězec je použit jako předloha 
(template) pro opravu poškozeného řetězce.  
   Obtížná pro buňku je reparace dvojitých zlomů DNA, kdy je ztracena část informace na obou řetězcích. Tyto 
zlomy mohou být za určitých okolností opraveny tzv. recipročními rekombinačními procesy, kdy se poškozená místa (opět 
s účastí enzymů) vzájemně rekombinují s odpovídajícími úseky nepoškozeného "sesterského" vlákna, které působí 
jako matrice pro opravu vyříznutého místa poškozeného vlákna DNA. 
Chybné mutagenní reparace 
   Tyto reparační procesy však jednak nemusí být úspěšné, jednak při nich může docházet k novým chybám 
indukujícím mutace. Při činnosti reparačních mechanismů existuje určitá pravděpodobnost, že v místě poškození se 
do řetězce DNA vloží chybný nukleotid. Tato tzv. mutagenní reparace umožní buňce přežít, avšak z hlediska 
celého organismu vzniká riziko dalšího dělení zmutovaných buněk - vznik stochastických účinků, především 
riziko nádorového bujení. Z hlediska celého organismu tedy pro radiačně poškozené buňky platí heslo "mrtvá buňka 
= dobrá buňka".

�●     Reparace v buněčných populacích 
Na úrovni postižené tkáně se reparace uskutečňuje náhradou zničených buněk pomocí 
dělení přežívajících buněk, které si zachovaly normální schopnost dělení; tento reparační proces trvá 
dny až týdny. V některých případech je zničená tkáň nahrazena afunkčním pojivem.

  Reparačních procesy vedou mimo jiné k tomu, že rozdělení dávky na menší dílčí dávky v 
dostatečných časových intervalech vede k menším biologickým účinkům ve srovnání s toutéž 
dávkou absorbovanou jednorázově, resp. při stejné celkové absorbované dávce se biologický 
účinek snižuje, pokud jí bylo dosaženo při nižším dávkovém příkonu (čemuž samozřejmě odpovídá 
delší čas expozice).

Vztah dávky a biologického účinku 
Je samozřejmé, že biologický účinek záření je v prvé řadě závislý na velikosti absorbované dávky, že 
s dávkou roste. Z hlediska vztahu dávky a účinku rozlišujeme dva základní typy účinků:

■     Stochastické účinky 
Pokud dávka záření není velká, s naprostou většinou poškození biologicky aktivních látek se 
organismus úspěšně vyrovná svými reparačními mechanismy. I při malých dávkách *) však existuje 
určitá pravděpodobnost, že některá poškození se opravit nepodaří (resp. při opravě dojde k 
"chybě"), mutované buňky se dále dělí a vzniknou pozdní trvalé následky genetického nebo 
nádorového charakteru. Jelikož takové následky jsou zcela náhodné, individuální a 
nepředvídatelné, nazývají se účinky stochastické. Mají pravděpodobnostní charakter - u jedinců 
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z ozářeného souboru osob se poškození či onemocnění vyskytují náhodně s určitou 
pravděpodobností, která roste s dávkou. 
*) Stochastické účinky mohou nastat samozřejmě i při vyšších dávkách, po příp. odeznění účinků deterministických.

  U stochastických účinků závažnost postižení a průběh vzniklého onemocnění nejsou závislé na 
výši dávky; na absorbované dávce závisí pouze pravděpodobnost výskytu nádorového či 
genetického poškození. Jde přitom o chorobné stavy, které i bez vlivu záření se "samovolně" (bez 
zjevné příčiny) vyskytují v populaci. V jednotlivých konkrétních případech není možné 
radiačně indukované nádory a genetické změny odlišit od samovolně vzniklých případů, jejich 
klinický obraz je stejný. 
Závislost stochastických účinků na věku 
Při stejné dávce záření je pravděpodobnost stochastických účinků v obráceném poměru k věku ozářeného jedince. Je 
to způsobeno dvěma okolnostmi: 
♦ Časový faktor - stochastické radiační účinky mají dlouhou dobu latence, pravděpodobnost jejich manifestace roste 
s časem od ozáření. Při ozáření organismu v mladším věku je pravděpodobně k dispozici více času na projevení 
pozdních stochastických účinků. Při ozáření ve starším věku se stochastické účinky často již nestačí uplatnit. 
♦ U dětí probíhá v důsledku růstu intenzívnější dělení buněk, což vede k vyšší radiosenzitivitě.

  Pro stochastické účinky se většinou předpokládá, že míra účinku, tj. pravděpodobnost výskytu 
poškození (nádorových či genetických), je lineárně závislá na dávce (plná přímková čára na 
obr.5.2.2 vlevo) a že stochastické účinky jsou bezprahové - mohou být vyvolány i velmi malými 
dávkami, třebas i na úrovni přírodního radiačního pozadí, byť s nepatrnou pravděpodobností. 
  Na tomto předpokladu, tzv. lineární bezprahové teorii stochastických účinků, je založen 
"konzervativní přístup" k radiační ochraně, který se promítá do řady norem a předpisů pro práci se 
zdroji záření. Novější radiobiologické studie však ukazují, že závislost stochastických účinků na dávce 
není lineární, ale že v oblasti velmi nízkých dávek jsou účinky nižší než by odpovídalo lineární 
závislosti (modrá křivka na obr.5.2.3 vlevo). Pokud by se navíc potvrdily některé alternativní 
názory (zmíněné v následujícím odstavci), mohla by v budoucnu křivka závislosti stochastických účinků 
na dávce záření mít tvar zelené křivky na obr.5.2.3 vlevo - i pro stochastické účinky by existoval práh
(!) (podobně jako je tomu u účinků deterministických), jenže mnohonásobně nižší. 
Radiobiologické výsledky se budou jistě zpřesňovat, avšak co se týče malých dávek záření, srovnatelných 
s přírodní hladinou na niž jsou naše organismy "přizpůsobeny", v současné době neexistuje žádný 
důkaz, že nízká úroveň záření je zdraví škodlivá.
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Obr.5.2.3. Závislost biologického účinku (pravděpodobnosti výskytu a závažnosti poškození) na velikosti 

absorbované dávky záření pro stochastické účinky (vlevo) a deterministické účinky (vpravo).

■     Deterministické účinky 
Při vysokých dávkách záření je počet poškozených molekul biologicky aktivních látek již natolik vysoký, 
že organismus není schopen je zcela opravit – část buněk hyne, vzniká nemoc z ozáření. Poškození 
tkáně je zde přímo úměrné obdržené dávce záření, není již náhodné, je naopak předvídatelné – 
hovoříme o účincích deterministických. 

  Deterministické účinky se projevují až po dosažení určité prahové dávky, přičemž s rostoucí dávkou 
roste jednak pravděpodobnost vzniku poškození (tj. při ozáření souboru osob roste počet jedinců, u 
nichž lze poškození prokázat), jednak u daného jedince se zvyšuje závažnost poškození. 
Závislost radiačního účinku na absorbované dávce pro deterministické účinky je znázorněna na 
obr.5.2.3 vpravo. Základním patogenním mechanismem je snížení počtu buněk v ozářené 
populaci. Esovitý tvar křivky, začínající od určitého dávkvého prahu, je odrazem skutečnosti, že 
v ozařované tkáni (buněčné populaci) je určitá funkční rezerva, zpravidla dosti značná. Pokles 
počtu buněk se stoupající dávkou proto zpočátku nezpůsobuje v ozařované tkáni žádné funkční 
potíže, teprve při vyšších dávkách vede deficit buněk k somatickým projevům. 
Spolu s časnými účinky deterministickými se latentně mohou uplatňovat i pozdní účinky stochastické, pokud 
organismus přežije deterministické účinky.
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Porovnání charakteru deterministických a stochastických účinků záření na organismus

Vlastnosti: Deterministické účinky Stochastické účinky
Patogeneze: Smrt buněk - snížení jejich počtu Změna cytogenetické informace - mutace

Specifičnost: Specifický klinický obraz, 
typický pro účinky ioniz. záření

Nespecifický obraz,  
neodlišitelný od spontánních případů

Závislost na dávce: Účinek se projeví až od určité 
prahové dávky, pak roste s dávkou

Pravděpodobnost výskytu roste 
s dávkou od nuly (bezprahová závislost)

Časová závislost: Většinou poměrně rychlý nástup Pozdní účinky, dlouhá doba latence

Malé dávky záření: - jsou škodlivé či prospěšné? 
aneb 

Změní se základní paradigma radiační ochrany? 
"Každé ozáření zdravé živé tkáně ionizujícím zářením, a to i velmi malou dávkou, může být pro organismus 

potenciálně nebezpečné svými pozdními stochastickými účinky. Proto je nutno všemi dosažitelnými prostředky 
snížit dávky záření na minimum."  

V krajním případě dokonce i jediné kvantum ionizujícího záření, které pronikne do organismu, může poškodit DNA v 
buňce a vést nakonec ke vzniku nádorového onemocnění ..?!..

   Toto je základní východisko nynější radiační ochrany, "kanonizované" ve všech normách a předpisech pro práci 
s ionizujícím zářením, včetně našeho "Atomového zákona". V tomto odstavci se pokusíme tak trochu "kacířsky" 
zpochybnit toto základní paradigma radiační ochrany - budeme diskutovat některé alternativní názory na rizika z 
ozáření nízkými dávkami. 
   Na jakých faktických údajích je toto základní východisko radiační ochrany založeno? Kromě experimentů na 
malých zvířatech (krysách), se zdrojem údajů o biologických účincích záření stala zločinná zneužití jaderných sil v 
Hirošimě a Nagasaki a též řada radiačních havárií. Při těchto tragických událostech bylo mnoho osob ozářeno 
různými dávkami záření, včetně velmi vysokých a letálních dávek. Radiobiologie a radiační medicína tak získala 
vcelku dobrou představu o deterministických účincích záření, průběhu nemoci z ozáření a možnostech jejího 
léčení. Dlouhodobým sledování řady osob, které dostaly nižší dávky než odpovídají akutní nemoci z ozáření, byly získány 
i důležité informace o stochastických účincích záření a jejich závislosti na velikosti dávek. Další údaje o deterministických 
a stochastických účincích záření byly získány sledováním rozsáhlých souborů pacientů ozářených při 
medicínských terapeutických a diagnostických aplikacích. 

"Lineární bezprahová teorie" je pouze neprokázaná hypotéza 
Společným znakem většiny studií o biologických účincích ionizujícího záření je to, že se jedná o střední, vyšší a 
vysoké dávky (od několika desetin Sv až do mnoha desítek Sv). Pro tyto hodnoty lze sestrojit vcelku objektivní 
závislost mezi hodnotou dávky a biologickými účinky (obr.5.2.3). Co se týče nejnižších dávek (na úrovni desítek mSv), 
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je nutno přiznat, že je to "terra incognita", kde chybí spolehlivé údaje; nelze se tomu divit, neboť samo 
označení "stochastické účinky" říká, že je obtížné najít zde nějaké kauzální zákonitosti. 
   Konzervativní radiobiologové a odborníci v radiační ochraně tedy vezmou bod [0,0] jako výchozí (nulová dávka = 
nulový účinek), proloží přímkovou závislost od nuly do skutečně prokázaných hodnot a chybějící hodnoty v 
oblasti nejnižších dávek bez rozpaků nahradí extrapolovanými hypotetickými hodnotami (přímka na obr.5.2.3 vlevo). 
A hned tu máme tvrzení o škodlivých stochastických účincích i nejnižších dávek záření, neboli o 
bezprahovosti stochastických účinků. Tvrzení často opakované (a proto obecně přijímané), avšak neprokázané! 
   Pečlivou analýzou nashromážděných údajů o vztazích dávek a biologických účinků se ukazuje, že závislost účinku 
na dávce pravděpodobně není lineární. Účinky v oblasti nízkých dávek jsou zřejmě menší než by odpovídalo 
dříve předpokládané lineární závislosti (blíže skutečnosti je možná modrá nebo zelená křivka na obr.5.2.3 
vlevo). Předpoklad lineární závislosti a bezprahovosti stochastických účinků, na němž je budována dosavadní 
koncepce radiační ochrany, představuje konzervativní přístup, nadhodnocující rizika v oblasti malých dávek. 
   Obraťme se k argumentaci z jiného směru - vývoje života na Zemi a úloze reparačních procesů v jádrech buněk. 
Základní mechanismus genetického předávání informací v prvotních buňkách se vyvinul před stovkami milónů let, 
kdy úroveň přírodního ionizujícího záření byla mnohem vyšší než dnes (vyšší zemská přírodní radioaktivita, nižší 
stínící schopnost atmosféry vůči kosmickému záření). Tato vysoká úroveň radiačního pozadí byla jednak důležitou 
hybnou silou evoluce života (mutace + přírodní výběr → vývoj nových druhů), jednak přinutila buňky, aby si 
vyvinuly dostatečně účinné reparační mechanismy proti radiačnímu poškození. A tyto mechanismy si 
pravděpodobně zachovaly svou účinnost dodnes. I nyní je náš organismus v důsledku přírodní radioaktivity a 
kosmického záření každou sekundu ozařován několika tisíci kvanty ionizujícího záření. 
   Velké množství reaktivních radikálů a oxidantů vzniká jako zplodiny běžného metabolismu v organismu; je jich 
dokonce mnohem více než při ozáření nízkými či středními dávkami ionizujícího záření (odhaduje se na statisíce 
poškození nukleotidů DNA v každé buňce za den). Lze proto očekávat, že škodlivé radikály vyvolané malou 
dávkou ionizujícího záření se ztratí "jako kapka v moři" velkého množství škodlivých zplodin běžného metabolismu. 
Pozn.: Toto zhruba platí pro "řídce" ionizující záření. "Hustě" ionizující záření vyvolává dvojité zlomy DNA, které jsou hůře 
opravitelné, což vede k jeho vyšší radiobiologické účinnosti včetně vyššího rizika stochastických účinků.

Radiační hormeze a adaptivní odezva 
Někteří odborníci se navíc domnívají, že přiměřené množství poruch vyvolaných malou dávkou záření může v 
organismu iniciovat a stimulovat reparační mechanismy na úrovni chromozomů, které "opraví" nejen tyto 
radiační poruchy, ale "přiberou" i řadu dalších defektů vzniklých při metabolismu, které by jinak mohly zůstat 
neopraveny. Tato radiační hormeze, či adaptivní odezva na ozáření buněk a organismů, je jakási obdoba "imunizace" 
v organismu. 
Pozn.: Slovo hormeze pochází z řec. "hormaein" = "vybudit, excitovat". 
   Podle těchto názorů (dosud však též spolehlivě neprokázaných) by tedy malé dávky záření mohly být pro 
organismus dokonce prospěšné! Nízká dávka záření spustí "signál" vydávaný poškozenými DNA a následný 
reparační proces opraví veškeré nalezené chyby (a odstraní ty nukleotidy, jež opravit nelze). Je-li množství 
poškození způsobených zářením menší než je "kapacita" reparačního systému, opraví se i další chyby; po ozáření 
malou dávkou je v DNA méně chyb než před ním - dochází k pozitivnímu účinku. Při vyšší dávce, kdy rozsah 
radiačního poškození překročí "reparační kapacitu", je již účinek ozáření negativní. 
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Při radiační adaptivní odezvě se může uplatňovat několik mechanismů: 
♦ Časový - zpomalení buněčného cyklu, takže do začátku další mitózy se některá poškození stačí opravit; 
♦ Chemický - neutralizace a tím detoxikace reaktivních radikálů; 
♦ Biochemický - aktivace enzymů podílejících se na reparaci; 
♦ Imunitní - stimulace obranných mechanismů na úrovni celého organismu, které by mohly napomoci eliminaci 
buněk změněných nejen vlivem radiace. 
   Určitá malá "přípravná" či "preventivní" dávka záření může tak chránit buňky proti poškozením vyvolaným 
následnou mnohem vyšší dávkou. Malá dávka aktivuje v buňce enzymy určené k opravě genetické informace, díky 
čemuž se buňka snáze vypořádá s případnými následky silnějšího ozáření. Co se týče vlivu záření na složité 
mnohobuněčné organismy, vyskytuje se i názor, že malá dávka záření nebo některých toxinů zbavuje organismus 
buněk, které mají oslabené reparační mechanismy a u kterých by v budoucnu hrozilo, že propadnou zhoubnému bujení. 
   Tyto (zatím) nekonformní názory byly ověřovány i experimentálně. Bylo by samozřejmě eticky nepřípustné 
provádět takové experimenty na lidech, a dokonce ani ne na vyšších zvířatech. Byly však prováděny zajímavé 
experimenty na bakteriích. Kultura bakterií (.......) byla rozdělena na dvě části, z nichž jedna byla umístěna do 
dobře stíněného boxu, kde byla úroveň radiačního pozadí nižší než v přírodě. Druhá skupina bakterií byla za 
stejných ostatních podmínek (teplota, tlak, vlhkost, živiny) vystavena slabému poli ionizujícího záření. Byl zjištěn 
překvapivý výsledek: bakterie vystavené záření prosperovaly po všech stránkách poněkud lépe než bakterie z 
druhé skupiny stíněné před zářením! Jednalo se zde však o sledování celé kultury bakterií (při jejíž reprodukci se 
mohly projevovat výběrové efekty), nikoli o sledování individuálních vlivů na jednotlivé bakterie. 
   Je jasné, že nelze nijak přímočaře přenášet tyto experimentální výsledky a spekulativní úvahy na biologické účinky 
záření pro člověka. Teprve další bádání v oblasti molekulární biochemie a cytologie, jakož i rozsáhlejší 
studie epidemiologické, snad pomohou otázku účinku malých dávek záření blíže objasnit. Dokud toto není 
spolehlivě objasněno, je z hlediska spolehlivosti radiační ochrany nutno aplikovat lineární bezprahovou teorii. 
   Pokud se však výše uvedené závěry prokáží v dalších experimentech a následně i v klinických studiích, lze v 
budoucnu očekávat změnu konzervativního paradigmatu současné radiační ochrany v oblasti nízkých dávek záření 
a následně pak i revizi příslušných norem a předpisů. Radiofobie, která je vlivem masmédií hluboce zakořeněna v 
západní společnosti, však bude asi přetrvávat velmi dlouho...

Časový průběh a druhy biologických účinků záření 
Z hlediska doby nástupu a časového průběhu účinků záření na organismus či jeho části rozlišujeme 
dvě skupiny:

Časné účinky ozáření  
se vyvíjejí během krátké doby po jednorázovém ozáření větší dávkou záření, přičemž dochází k 
zániku významné části buněk ozářené tkáně. Jedná se o účinky deterministické a platí zde pravidlo, že 
čím vyšší je dávka, tím dříve nastupují účinky a tím jsou též závažnější. Mezi časné účinky záření patří: 

�●     Akutní nemoc z ozáření (akutní postradiační syndrom) 
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  Vzniká po jednorázovém ozáření celého těla (či jeho větší části) dávkami většími než asi 3Gy. 
Klinický průběh zde závisí na velikosti dávky. Při dávkách od cca 3 do 8Gy vzniká krevní 
(dřeňová, hematologická) forma způsobená poškozením orgánů krvetvorby. V krevním obraze 
výrazně poklesne počet bílých krvinek, lymfocytů, klesá i počet červených krvinek a krevních 
destiček. Pokud jsou v kostní dřeni zachovány ostrůvky funkčních kmenových buněk krvetvorby, 
může jejich dělením docházet k postupné regeneraci po 6-8 týdnech. Při dávkách kolem 10Gy jsou 
buňky krvetvorby zpravidla nevratně zničeny, dávka je smrtelná, pokud se nepodaří kostní dřeň 
úspěšně nahradit transplantací.  
  Při dávkách vyšších než 10Gy se navíc rozvíjí střevní (gastrointestinální) forma nemoci z 
ozáření, způsobená zničením buněk střevní výstelky. Zde dochází k závažným poruchám 
hospodaření organismu s tekutinami a minerály.  
  Při ještě vyšších dávkách na úrovních desítek Gy nastupuje velmi rychle po ozáření nervová forma 
akutní nemoci z ozáření, spojená se zánikem většího množství nervových buněk, následnými 
poruchami orientace a koordinace, bezvědomím a smrtí.

�●     Akutní radiační dermatitida 
  Při ozáření kůže dávkami nad 3Gy dochází k dermatitidě 1.stupně - k erytému (zrudnutí) kůže a 
ztrátě ochlupení, při dávkách nad 10Gy pak dermatitida 2.stupně spojená s puchýři a vředy na kůži, dále 
k nekróze (dermatitis 3.stupně). Radiační dermatitidy jsou doprovázeny degenerativními změnami kůže 
a obtížně se hojí.

�●     Radiační záněty
�●     Poškození fertility
�●     Poškození embrya a plodu 

  Lidský zárodek a plod, tvořený intenzívně se dělícími buňkami, je velice citlivý k ionizujícímu záření; 
k jeho poškození může dojít již při ozáření dávkou od 0,1Gy. Charakter poškození plodu 
ionizujícím zářením závisí, kromě výše dávky, především na stádiu vývoje, tj. na době uplynulé 
od oplodnění.  
  V počátečních fázích (v prvních 3 týdnech), kdy počet buněk v zárodku je ještě malý a jejich funkce 
není specializována, má jejich radiační poškození zpravidla za následek zánik zárodku a ukočení 
gravidity. Charakter tohoto účinku v raném stádiu embrya se někdy označuje heslem "všechno nebo nic" 
- zárodek buď zanikne, nebo přežije bez následků.  
  V období hlavní organogeneze (od 3. do 8.týdne) může ozáření způsobit malformace ve vyvíjejících 
se orgánech zárodku. Při ozáření plodu v období 2.-6.měsíce gravidity se objevuje riziko 
vývojových poruch a mentálního postižení narozeného dítěte.  
  V posledním trimestru gravidity již nastupuje relativně vyšší radiorezistence. Avšak každopádně je 
třeba upozornit na to, že ozáření plodu vede k podstatně vyššímu riziku stochastických 
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účinků nádorového charakteru, než je tomu při ozáření dospělých osob.

Pozdní účinky ozáření  
  se mohou projevit po letech až desítkách let latence od ozáření. Vznikají buď jako deterministické 
účinky po dlouhodobé či opakované expozici menšími dávkami záření (nenádorová pozdní 
poškození), nebo jako stochastické účinky (nádorová a genetická postižení). Zařazujeme sem 
následující druhy radiačního poškození:

�●     Chronická radiační dermatitida - vyskytovala se zvláště u rentgenologů, kteří prováděli 
skiaskopická rentgenová vyšetření bez dostatečné ochrany.

�●     Zákal oční čočky (katarakta) může vzniknout po ozáření očí dávkami vyššími než cca 4-8 Gy.
�●     Zhoubné nádory - jsou nejzávažnějšími pozdními somatickými účinky stochastické povahy. 

Mohou vznikat jako následek mutací, které vyústí ve ztrátu kontroly nad dělením buněk a 
maligní transformaci postižených buněk.

�●     Genetické změny se projevují postižením potomstva ozářených osob na základě mutací v 
zárodečných buňkách.

Zdroje ozáření ionizujícím zářením 
Po celou dobu trvání a evoluce života na Zemi jsou všechny organismy vystaveny ionizujícímu záření 
z přírodních zdrojů - z kosmického záření a z přírodních radionuklidů. Stejně je tomu i po celou 
dobu existence člověka. Od začátku 20.stol., po objevu rtg záření a radioaktivity, přistupuje k 
přírodním zdrojům i řada umělých zdrojů ionizujícího záření, které se stále častěji využívají v 
mnoha oborech medicíny, výzkumu i průmyslu. Podle svých fyzikálních a chemických vlastností 
způsobují zdroje ionizujícího záření buď vnější nebo vnitřní ozáření. Vnější ozáření způsobují 
zdroje nacházející se vně organismu, vnitřní ozáření je způsobeno zářením z radionuklidů, nacházejících 
se v lidském těle. Způsob ozáření a konkrétní dávky záření dále závisejí na výskytu a pohybu 
jednotlivých zdrojů (přírodních i umělých) v životním prostředí.

P 
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d 

Zdroj záření Efektivní dávka 
[mSv/rok]

Podíl 
[%]

 
 
 
 

88% 

Radon (a jeho rozpadové produkty) 1,3 48

Zemské (terestrální) záření 0,45 17

Vnitřní ozáření přírodními radionuklidy v těle 0,25 9
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Kosmické záření (sekundární) 0,4 14

-------------------------------------------- ------------- ----

Lékařská ozáření (diagnostika, terapie) 0,3 11

Profesní ozáření 0,002 0,08

Technické a spotřební předměty 0,005 0,02

Jaderná energetika (mimo havárie) 0,001 0,04

Radioaktivní spad (jaderné zbraně a havárie) 0,005 0,02

Přibližné hodnoty průměrné radiační dávky z jednotlivých zdrojů záření vztažené na 1 člověka za 1rok

Průměrná roční dávka z ozáření z přírodních zdrojů pro člověka činí zhruba 3 mSv, z umělých zdrojů 
se odhaduje na cca 0,3 mSv/rok. V současné době tedy v průměru zhruba 90% radiační zátěže 
představují přírodní zdroje a 10% zdroje umělé; v každém případě se v průměru jedná o velmi malé 
dávky záření.

Přírodní zdroje ionizujícího záření 
Přírodní zdroje způsobující radiační dávku v živých organismech a člověku můžeme podle jejich 
charakteru a významnosti rozdělit na tři složky:

■     Vnitřní ozáření přírodními radioisotopy 
V každém organismu je přítomno určité velmi malé množství přírodních radionuklidů, které 
svým ionizujícím zářením vyvolávají vnitřní ozáření. Jedná se především o radon a draslík 40K. 
Radon a jeho rozpadové produkty 
  Radon 222Rn je radioaktivní plyn, který vzniká rozpadem rádia 226Ra. 222Rn je α-zářič s poločasem 
rozpadu 2,8 dne a rozpadá se na řadu dalších radioaktivních prvků uranové rozpadové řady. 
Samotný radon, jakožto inertní plyn, je po vdechnutí z velké části zase vydechnut, avšak dceřinné 
produkty radonu (jako je 218Po) se absorbují a zachycují ve vzduchu na prachových částicích - 
při vdechování se usazují v plících a průduškách a dlouhodobě tyto tkáně ozařují zářením α o 
vysoké energii (cca 7MeV) a radiační účinnosti. 
Ve volné atmosféře se radon rychle rozptyluje, avšak v uzavřených místnostech a prostorách se 
může výrazně koncentrovat. Hlavním zdrojem radonu jsou dutiny v zemi (podloží), minerály 
(obsahující uran a tím i radium) a stavební materiál vytvořený z těchto minerálů. Riziko radonu 
je geograficky velmi proměnlivé, u nás se zvýšený "radonový index" vyskytuje na Příbramsku 
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a Jáchymovsku.  
  Množství radonu v obytných místnostech (pokud se jedná o zvýšený výskyt radonu na daném 
území nebo v použitém stavebním materiálu) lze snížit některými technickými úpravami - utěsněním 
trhlin v podlahách a sklepních prostorách, izolačními nátěry zdiva, především však 
odvětráváním prostorů pod podlahami a v nejnižších místech (radon je těžký plyn, hromadí se 
dole). Průměrná roční efektivní dávka záření z radonu se odhaduje na cca 1,3 mSv, avšak je 
velmi proměnlivá v závislosti na lokalitě pobytu. 
Další přírodní radionuklidy uvnitř organismu 
  Dalším vnitřním radionuklidem je draslík 40K, který je spolu s neaktivním draslíkem obsažen v tkáních 
těla (organismus dospělého člověka obsahuje cca 150g draslíku, z čehož je asi 0,012% 40K o celkové 
aktivitě cca 4kBq). Dále jsou to, v menší míře, kosmogenní radionuklidy uhlík 14C a tritium 3H a 
též radionuklidy rozpadových řad 238U a 232Th - 226Ra, 222Rn, 210Po, 210Pb a další; o radonu bylo 
však pojednáno výše v samostatném odstavci. Celková dávka z těchto vnitřních radionuklidů 
(mimo radonu) se odhaduje na 0,2 mSv/rok.

■     Terestrální záření 
V půdě, horninách, vodě i v atmosféře jsou přítomny přírodní radionuklidy, které svým zářením γ 
(a částečně i zářením β, pokud má vysokou energii) přispívají k vnějšímu ozáření organismu. Jsou 
to především primární radionuklidy 238Th a 238+235U se svými rozpadovými produkty, a dále již 
zmíněný izotop draslíku 40K. Průměrná dávka z tohoto vnějšího zemského záření pro člověka se 
odhaduje na cca 0,45 mSv/rok.

■     Kosmické záření 
Významnou a permanentní složkou přírodního radiačního pozadí je kosmické záření. Primární a 
sekundární kosmické záření, včetně produkce kosmogenních radionuklidů, je podrobněji popsáno v 
§1.6 "Ionizující záření", pasáž "Kosmické záření". Průměrná dávka z kosmického záření pro člověka 
se odhaduje na 0,4 mSv/rok.

Umělé zdroje ionizujícího záření 
Ionizující záření z umělých zdrojů můžeme podle jeho povahy a radiační významnosti rozdělit do 
tří kategorií:

■     Lékařské aplikace záření 
Použití ionizujícího záření pro diagnostické a léčebné účely v medicíně je nejvýznamnějším ze 
všech uměle vytvořených zdrojů záření. Jedná se především o X-záření v rentgenové diagnostice 
a terapii, radioterapii γ-zářením a diagnostické a terapeutické použití otevřených radionuklidů 
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v nukleární medicíně. Všechny tyto metody byly podrobně popsány v jednotlivých kapitolách 
našeho pojednání "Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření". Celková průměrná dávka z 
lékařského ozáření se odhaduje na cca 0,3 mSv/rok (je však vemi silně individuálně i geograficky 
závislá). Podrobněji jsou dávky při jednotlivých metodách diagnostického využití záření v rentgenologii 
a nukleární medicíně uvedeny níže v tabulce 5.7.1 v §5.7 "Radiační zátěž při radiačních vyšetřeních".

■     Technické a spotřební předměty 
Výrobky moderní technologie, se kterými se stále častěji setkáváme i v běžném životě, mohou 
emitovat určité malé množství ionizujícího záření. Toto záření tam vzniká buď elektronickým 
způsobem (obrazovky televizní, počítačové, přístrojové), nebo mohou obsahovat radioaktivní látky 
v uzavřené či otevřené formě (např. požární hlásiče, radioaktivní svítící hmoty). .......

■     Jaderná technika 
Jaderné reaktory, využívající štěpné reakce uranu především k výrobě energie (viz §1.3. "Jaderné 
reakce", pasáž "Štěpení atomových jader"), za normálního provozu v okolním životním prostředí 
zvyšuje úroveň záření jen nepatrně tím, že ve výpustích odchází do ovzduší a vody jen velmi 
malé množství radioisotopů. Vliv jaderných elektráren na životní prostředí se trvale 
kontroluje monitorováním výpustí a celého okolí jaderné elektrárny. 
Radioaktivní odpady z reaktorů 
Jedním z hlavních problémů současné jaderné energetiky je vyhořelé jaderné palivo, které obsahuje vysoké 
množství řady radioisotopů, často s velmi dlouhým poločasem rozpadu. Jejich únik do biosféry je po dlouhou 
dobu potenciálním rizikem. Vedle poměrně krátkodobých radionuklidů (jako je 131J s T1/2 8dnů) je zde obsaženo 

velké množství např. 137Cs (T1/2 30roků), 90Sr (T1/2 28,8roků), 241Am (T1/2 458roků), 239Pu (T1/2 2.104roků), 240Pu 

(T1/2 6.103roků) a řada dalších dlouhodobých radionuklidů. S těmito nebezpečnými radioaktivními odpady je 

možno nakládat v zásadě dvojím způsobem. 
1. Ukládání těchto odpadů na bezpečné úložiště, které by mělo zajistit, aby se dlouhodobé radioisotopy obsažené 
ve vyhořelém palivu nedostaly po dobu několika tisíc let do biosféry. To není nikterak snadné technicky zajistit - 
jsou kladeny vysoké požadavky na těsnost a odolnost obalů vůči korozi, úložiště musí být vhodné i z geologického hlediska.  
2. Přepracování vyhořelého jaderného paliva, při němž je jednak možno některé složky vyhořelého jaderného 
paliva znovu využít, jednak převážnou část dlouhožijících radionuklidů přeměnit na jiné isotopy, které by byly buď 
stabilní, nebo měly podstatně kratší poločasy rozpadu. Vyhořelé jaderné palivo by tak přestalo být obtížným odpadem, 
ale mohlo by se dokonce stát i důležitou surovinou. V tomto směru by mohly být perspektivní tzv. 
transmutační technologie s využitím neutronů produkovaných ozařováním výkonnými urychlovači, viz příslušnou pasáž 
v §1.3 "Jaderné reakce". 
Jaderné havárie a jaderné zbraně 
Shora uvedená příznivá radiační situace při bezporuchovém chodu jaderných technologií se může dramaticky 
změnit, pokud dojde k havárii jaderného reaktoru, nebo ke zneužití jaderné energie ve službách zločinu a války - 
zkoušce či dokonce aplikaci jaderné zbraně. V takovém případě (kromě dalších ničivých účinků) dojde k 
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rozsáhlé kontaminaci, při níž se do ovzduší dostává velké množství radioaktivních látek, které se postupně 
dostávají (především s dešťovými srážkami) na zemský povrch jakožto radioaktivní spad, který dlouhodobě 
kontaminuje půdu a vodu.  
Nadzemní zkoušky jaderných zbraní se prováděly v 50. a 60. letech, v r.1963 však byly zastaveny. Poslední 
významnou radiační havárií, spojenou s rozsáhlou kontaminací, byla havárie jaderné elektrárny v Černobylu v r.1986. 
U reaktorů novější konstrukce již taková havárie nehrozí. Průměrná dávka záření z radioaktivního spadu tohoto 
původu nepřesahuje cca 0,3% dávky z ostatních zdrojů.

■     Profesionální ozáření 
K profesionálnímu ozáření osob ionizujícím zářením začalo docházet prakticky okamžitě po objevu 
rtg záření a radioaktivity, v době, kdy se o rizicích a škodlivých účincích tohoto záření ještě nevědělo 
a radiační dávky se neznaly a neměřily. Vysoké dávky záření nepochybně obržel při svých pokusech 
s katodovými trubicemi již W.C.Röntgen, paní M.Curieová při izolaci radia, a mnoho jejich 
následovníků. Velmi vysoké dávky záření, spojené s deterministickými účinky a trvalým 
poškozením zdraví, dostalo několik prvních generací rentgenologů, kteří se nijak nechránili. Stejně 
tak mnoho jaderných fyziků při experimntech ve 20.-40.letech; došlo dokonce k řadě 
smrtelných radiačních nehod. V průběhu 30.-50.let byly prostudovány a nezvratně prokázány 
škodlivé biologické účinky ionizujícího záření, což vedlo k postupnému konstituování postupů a 
norem radiační ochrany. Dodržování pravidel radiační ochrany, spolu se zvýšením technologické 
úrovně radiačních zařízení, přístrojů a metod, vedlo k podstatnému snížení radiační zátěže u pracovníků 
s ionizujícím zářením. 
  K ozařování pracovníků ionizujícím zářením dochází především ze zdrojů umělých - rtg 
přístroje, používání radionuklidů k diagnostice a terapii, jaderné reaktory, urychlovače částic a pod. 
Může to však být ozáření i ze zdrojů přírodních, které jsou záměrně využívány - např. u 
pracovníků uranových dolů, úpraven rud a pod. Všechna tato ozáření osob při práci s ionizujícím 
zářením jsou kontrolována a usměrňována příslušnými normami a předpisy radiační ochrany (viz 
níže), pro pracovníky jsou stanoveny limity dávek záření. Pro ověřování a optimalizaci radiační 
ochrany slouží radiační monitorování pracovníků, pracovního prostředí i radioaktivních 
odpadů. Průměrná roční dávka radiačních pracovníků z profesionálního ozáření se nyní odhaduje na 
cca 1mSv.

5.3. Cíle a metody ochrany před zářením

Základní cíle radiační ochrany  
Prokázané škodlivé deterministické účinky silného záření *), jakož i riziko škodlivých 
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stochastických účinků slabého záření (odhlédneme-li zde od shora zmíněných alternativních 
možností účinků nízkých dávek záření), vede k nutnosti ochrany před ionizujícím zářením.  
*)Máme zde samozřejmě na mysli škodlivé účinky záření na zdravou tkáň, nikoli cílené deterministické účinky 
na patologická ložiska v radioterapii, které jsou pro organismus prospěšné (viz kapitola 3.6 "Radioterapie")! 
Základní cíl radiační ochrany můžeme tedy formulovat takto:

Cílem radiační ochrany je vyloučení deterministických účinků 
ionizujícího záření a snížení pravděpodobnosti stochastických 

účinků na rozumně dosažitelnou úroveň.

Riziko z ionizujícího záření je přídatné k ostatním rizikům, kterým jsme během života vystaveni 
- škodliviny v životním prostředí a potravinách, kouření, genetické vlivy, infekční a jiné nemoci atd. 
Ze statistického hlediska se tato rizika někdy vzájemně srovnávají podle určitých nominálních koeficientů rizik. 
Tyto nominální koeficienty rizik jsou stanovovány statisticky z určité přídatné četnosti výskytu onemocnění či úmrtí 
v závislosti na rizikových faktorech. Přesnost takových stanovení je však neurčitá a diskutabilní, vystupuje zde řada 
faktorů a výběrových efektů, často neznámých. V našem fyzikálně zaměřeném pojednání o účincích záření a 
radiační ochramě se proto těmito otázkami nezabýváme.

Principy radiační ochrany 
Z obecného hlediska se při zajišťování cílů radiační ochrany používají tři základní principy:

�●     Princip odůvodněnosti 
Při činnosti vedoucí k ozáření ionizujícím zářením je nutno zajistit, aby toto ozáření bylo 
odůvodněno přínosem, který vyvažuje (či lépe převažuje) rizika, která při této radiační činnosti vznikají. 
Objektivní posuzování odůvodněnosti radiačního ozáření může být značně složité a diskutabilní. Vstupuje zde do 
hry mnoho faktorů "přínosů", "ztrát" a nákladů (souvisí i s následujícím aspektem optimalizace), z nichž některé ani 
nelze kvantitativně vyčíslit. Přesto se někdy podobné vyčíslování provádí (pomocí vzorce, v němž se od 
pozitivního výsledku radiační činnosti odpočítávají "ztráty" plynoucí z radiačního rizika, náklady na radiační ochranu a 
příp. další položky), avšak podobná analýza bývá v reálné situaci subjektivní, často se porovnávají "jablka z hruškami".

�●     Princip optimalizace 
Při činnostech doprovázených ionizačním ozářením je nutno dodržovat takovou úroveň radiační 
ochrany, aby riziko škodlivých účinků bylo optimálně nízké, nakolik je lze rozumně dosáhnout z 
hlediska technických a ekonomických hledisek. 
Tento princip optimalizace radiačního ozáření se někdy označuje zkratkou ALARA ("As Low As Reasonably 
Achievable"), dosažení tak nízkých dávek, jaké jsou přiměřené objektivním možnostem a potřebám. Princip optimalizace 
je velmi důležitou a rozumnou "střední cestou" mezi podceňováním rizika na jedné straně a na druhé straně 
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hysterickými požadavky (plynoucími často z účelově podněcované radiofobie) na zajištění absolutní ochrany *) a 
nulových dávek, ať to stojí cokoli, bez ohledu na možnou kontraproduktivnost i z hlediska proklamovaných cílů. 
*) Tento maximalistický přístup se někdy uvádí pod zkratkou ALAPA ("As Low As Possible Achievable") - dosažení co nejnižších 
dávek, jak je to jen možné. Se zkratkou ALAPA se vedle radiační ochrany můžeme setkat i v řadě jiných oblastí medicíny a 
techniky, někdy i ve znění "As Low As Practically Achievable", nebo "As Low As Practically Applicable" (pomineme-li jiné 
významy tohoto slova, např. alapa = úvodní melodická část indické rágy...).

�●     Princip limitování 
Při činnostech s ionizujícím zářením je třeba omezovat ozáření osob tak, aby celková radiační dávka 
za určitá období (většinou 1rok a 5let) nepřesahovala stanovené limity. 
Konkrétní hodnoty limitů a jejich vztah ke skutečnému radiačnímu riziku prochází neustále vývojem. Limity byly 
zavedeny v r.1956, určitým mezníkem bylo doporučení ICRP z r.1977. Bylo zavedeno několik druhů limitů ozáření - 
obecné limity pro obyvatelstvo, limity pro radiační pracovníky, limity pro těhotné ženy. V technických aplikacích se 
dále zavádějí některé odvozené limity (např. limity aktivity odpadních vod), jejichž dodržení zaručuje nepřekročení 
limitů radiačních dávek pro osoby za definovaných podmínek. Limity obecně nemůžeme považovat za hodnoty 
oddělující radiační neškodnost od radiačního poškození, ale za hranici, nad níž je ozáření již nepřijatelné.

  Tyto obecné principy radiační ochrany mají svou specifickou formu při lékařských aplikacích 
ionizujícího záření, viz §5.7 "Radiační ochrana při radiační diagnostice a terapii".  
Součástí radiační ochrany je dále i zajištění fyzické bezpečnosti zdrojů ionizujícího záření, které by 
měly být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k nekontrolovanému ozáření nebo kontaminaci prostředí 
- aby zdroje byly náležitě skladovány a evidovány, aby nedošlo ke ztrátě či odcizení zdroje, aby zářiče 
byly svěřovány jen osobám a organizacím, které jsou pro příslušné činnosti vyškoleny a mají povolení.

Základní způsoby ochrany před zářením  
Úkolem radiační ochrany je snížení absorbované dávky ionizujícího záření v organismu na co 
nejnižší míru (rozumě dosažitelnou - "ALARA") a tím podstatné omezení rizika nežádoucích 
deterministických či stochastických účinků záření. Obdržená dávka záření je určena několika 
základními faktory: intenzitou, druhem a energií emitovaného záření s nímž pracujeme, dobou expozice 
a geometrickými podmínkami (vzdálenost, stínění). Jsou tedy tři základní způsoby ochrany před 
vnějším ionizujícím zářením (+ čtvrtý způsob při práci s otevřenými zářiči) :

■     1. Č a s  
Absorbovaná dávka záření je přímo úměrná době expozice, po kterou se nacházíme v poli 
záření. Zkrácením doby pobytu v exponovaném místě můžeme tedy úměrně snížit obdrženou dávku 
záření. Takže se zbytečně dlouho nezdržujeme v prostoru s ionizujícím zářením a práce 
s radioaktivními látkami je třeba promyšleně připravit a provádět je pokud možno rychle. 
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■     2. Vzdálenost 
Intenzita záření a tím i dávkový příkon jsou nepřímo úměrné druhé mocnině vzdálenosti od zdroje 
záření (přesně platí pro bodový zdroj). Je proto třeba se zdržovat co nejdále od zdrojů záření (tedy i 
od pacientů s aplikovanou aktivitou), při práci se zářiči je užitečné držet je co nejdále od těla a příp. 
používat vhodné manipulátory, pinzety a pod. 

■     3. Stínění  
Velmi efektivní ochranou je odstínění záření vhodným absorbujícím materiálem. Jak bylo z 
fyzikálního hlediska ukázáno v §1.6 "Ionizující záření", interakce záření s látkovým prostředím vede 
k absorbci určitého množství záření (někdy i veškerého záření) a tím k zeslabení toku záření. Postavíme-
li tedy záření do cesty vhodný stínící materiál, můžeme dosáhnout podstatného snížení intenzity 
záření, někdy dokonce úplného odstínění záření. Pro jednotlivé druhy záření se stínění 
provádí následujícími způsoby:

Stínění záření gama a X 
Pro záření gama a X jsou nejvhodnějšími stínícími materiály látky s velkou měrnou hmotností (hustotou) – především 
olovo, ze stavebních materiálů pak beton s příp. příměsí barytu a pod. Používají se olověné (ojediněle i 
wolframové) kontejnery pro přepravu a skladování zářičů, zástěny z olověného plechu, tvarované olověné cihly atd. Pro 
účinné odstínění záření gama o energii cca 100keV stačí vrstva olova tloušťky 2mm; čím vyšší je energie fotonů 
záření gama, tím silnější vrstvu stínění je nutno použít. Pokud je potřeba zachovat optickou viditelnost, používá se 
olovnaté sklo s vysokým obsahem kysličníku olova v tavenině. 
Tloušťka potřebného stínění závisí na hustotě (a nukleonovém čísle) stínícího materiálu, na energii záření γ a na požadovaném 
zeslabení. V tabulkách se někdy uvádí hodnoty tzv. polovrstvy absorbce, což je taková tloušťka vrstvy stínícího materiálu, která 
sníží intenzitu daného záření na polovinu (2 polovrstvy pak na 1/4, 3 polovrstvy na 1/8 atd. – stínící účinek roste exponenciálně 

s tloušťkou stínění podle shora uvedeného vzorce v §1.6). Polotloušťky absorbce pro různé energie a materiály jsou uvevedeny v 
tabulce v pasáži "Absorbce záření v látkách" §1.6.

Stínění záření beta 
K odstínění záření β− stačí lehké materiály (jako je plexisklo) tloušťky cca 5-10mm, nejlépe v kombinaci s následnou 
tenkou vrstvou olova k odstínění brzdného elektromagnetického záření vzniklého zabrzděním elektronů β v 
lehkém stínícím materiálu. Olovo samotné není vhodným stínícím materiálem pro záření β, neboť v něm vzniká tvrdé 
a intenzívní brzdné záření, k jehož odstínění by bylo nutno použít zbytečně silnou vrstvu olova. 
Pro odstínění pozitronového záření β+ je kromě vrstvy lehkého materiálu potřeba použít poměrně silné vrstvy olova (nejméně cca 
3 cm), abychom odstínili tvrdé záření gama o energii 511keV, vznikající při anihilaci pozitronů β+ s elektrony e−.

Stínění záření alfa 
Záření α, vzhledem k jeho malé pronikavosti, lze odstínit velmi snadno. Stačí tenká vrstva (milimetrová) lehkého materiálu, 
třebas plastu. Často není proti záření alfa potřeba stínit vůbec, protože i ve vzduchu je dolet částic α jen několik centimetrů, 
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při vyšších energiích max. desítky centimetrů. Pokud je zářič smíšený α+γ, stínění proti gama automaticky dokomale odstíní i 
záření alfa.

Stínění neutronového záření 
Stínění proti neutronům je obecně složitějším problémem než proti záření beta či gama. Jedná-li se o rychlé neutrony, 
je třeba je nejprve zpomalit, aby mohly být účinně pohlceny vhodným absorbátorem. Neutrony se nejúčinněji 
zpomalují průchodem látkami bohatými na vodík, kde ztrácejí energii při pružném rozptylu na jádrech vodíku 
(protonech). K asi 10-násobnému zmenšení počtu rychlých neutronů je zapotřebí vrstva cca 20cm parafinu či plastu. 
Pro absorbci takto zpomalených neutronů se pak využívá jejich záchyt vhodnými jádry atomů. Nejúčinnější 
absorbce probíhá v kadmiu, bóru, či indiu. Absorbce neutronů v jádrech kadmia nebo boru je doprovázena emisí 
záření gama (jedná se o reakce (n, γ) radiačního záchytu neutronu), které je potřeba rovněž odstínit, a to 
těžkým materiálem - olovem. Stínění proti neutronům tedy obecně musí sestávat ze tří vrstev: vrstva lehkého 
materiálu bohatého na vodík (např. polyetylén), vrstva kadmia nebo bóru, a nakonec vrstva olova. 
Pozn.: Při stínění neutronů je třeba pamatovat i na to, že při záchytu neutronů v některých jádrech dochází ke vzniku 
radionuklidů, kdy se z původně neaktivních materiálů mohou stát zářiče β a γ. Tyto radionuklidy pak "vnitřně" kontaminují stínění 
a konstrukční materiály. Např. pokud je neutronům vystavena ocel legovaná kobaltem 59Co, vzniká záchytem neutronů 
známý radionuklid 60Co s poločasem rozpadu přes 5 let!

■     4. Zabránění kontaminace 
Pracujeme-li s otevřenými radionuklidy (ve formě roztoků, prášků, aerosolů či plynů), přistupuje k 
riziku vnějšího ozáření dále nebezpečí kontaminace radioaktivními látkami – může dojít 
jednak k povrchové kontaminaci těla, jednak k vnitřní kontaminaci. Vnitřní kontaminace 
je nejnebezpečnější, protože při ní je organismus zářením zatěžován dlouhodobě a "zevnitř" − 
radionuklid vstoupí do metabolismu a podle své chemické povahy se může hromadit v určitých 
"cílových" orgánech, které jsou pak bezprostředně vystaveny účinkům záření (předchozí tři 
způsoby ochrany jsou zde pak již bezpředmětné!). K vnitřní kontaminaci může docházet zažívacím 
ústrojím, dýchacím ústrojím nebo průnikem přes pokožku. Pro zabránění kontaminace je tedy nutno 
dodržovat pravidla hygieny, v kontrolovaném pásmu nejíst, používat ochranné rukavice, 
s těkavými radioaktivními látkami pracovat v digestoři atd. 
O problematice vnitřní kontaminace bude podrobněji pojednáno v §5.5, pasáž "Vnitřní kontaminace".

Neopodstatněnost radiofobie při práci se zářením :

Při erudované práci se znalostí věci a dodržování uvedených zásad radiační ochrany lze 
dosáhnout toho, že práce s ionizujícím zářením není o nic nebezpečnější a škodlivější než práce s 

jakýmikoli jinými materiály, stroji a zařízeními.
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  K praktické realizaci uvedených zásad radiační ochrany může výrazně napomáhat používání 
ochranných pomůcek při jednotlivých pracovních úkonech s ionizujícím zářením. Jsou to 
jednak pomůcky stínící - olověná pouzdra, kryty, nádobky či kontejnery na zářiče, stínící stěny, 
zástěry, brýle a pod. Dále pomůcky manipulační - pinzety, pipety, dálkové manipulátory, dopravníky 
a pod. Při práci s otevřenými zářiči jsou to pak pomůcky proti kontaminaci - gumové rukavice, 
pláště, roušky, neprodyšná obuv a další.

Limity radiačních dávek 
Jakákoliv dávka ionizujícího záření může být spojena s určitým rizikem škodlivých účinků, takže je třeba 
dbát aby dávky byly co nejnižší. Pro účely hodnocení a usměrňování expozice záření byly stanoveny 
určité hraniční hodnoty dávek za čtvrtletí, rok a 5 let – tzv. limity (nejvyšší přípustné dávky) pro 
pracovníky se zdroji ionizujícího záření, které jsou stále ještě spojeny s velmi malou 
pravděpodobností poškození zářením. Nynější hodnota ročního limitu pro pracovníky činí 50 mSv, 
pětiletý limit 100 mSv. Základní limity pro ostatní obyvatelstvo jsou stanoveny ve výši 1 mSv/rok. 
................... 
...........

5.4. Radiační monitorování a osobní dozimetrie 
Radiační monitorování je cílené měření veličin charakterizujících záření za účelem zajištění 
optimální úrovně ochrany osob a pracovního či životního prostředí před škodlivými účinky 
ionizujícího záření. Monitorování se provádí na pracovištích s ionizujícím zářením a příp. i v okolí 
zdrojů ionizujícího záření.

Referenční úrovně 
Pro hodnocení výsledků měření při monitorování se stanovují učité význačné hodnoty, jejichž 
dosažení signalizuje určitou anomální radiační situaci a je příp. pokynem pro zahájení příslušných 
opatření radiační ochrany. Zavádějí se tři druhy referenčních úrovní:

�●     Záznamová úroveň 
Tato úroveň stanovuje nejnižší hodnotu monitorované veličiny, od které má význam ji hodnotit 
a zaznamenávat v dokumentaci. Jako záznamová úroveň se většinou bere nejmenší 
detekovatelné hodnota měřené veličiny, či hodnota pozadí. Tato hodnota je závislá na druhu 
měřené veličiny, konkrétních podmínkách měření a vlastnostech měřících přístrojů používaných 
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k monitorování.
�●     Vyšetřovací úroveň 

Dosažení vyšetřovací úrovně je již příznakem ne zcela běžné radiační situace na pracovišti a mělo by 
být podnětem k šetření jeho příčin a důsledků. Vyšetřovací úroveň se zpravidla stanovuje jako horní 
mez obvykle se vyskytujících hodnot, u osobních radiačních dávek pak příp. jako 0,3-násobek 
příslušného limitu pro radiační pracovníky.

�●     Zásahová úroveň 
Dosažení této úrovně již signalizuje mimořádnou událost či radiační nehodu, spojenou se 
zvýšeným radiačním rizikem, a je podnětem k neprodlenému varování a podniknutím kroků k 
ochraně osob a prostředí podle havarijního řádu pracoviště.

Radiační monitorování se zpravidla skládá ze tří částí: monitorování osob, monitorování 
pracoviště, monitorování radioaktivních odpadů a příp. monitorování okolí pracoviště s 
ionizujícím zářením.

Monitorování osob - osobní dozimetrie 
Osobní monitorování spočívá v měření osobních dávek záření jednotlivých radiačních pracovníků, ať již 
se jedná o zevní ozáření, nebo příp. o vnitřní ozáření z radioaktivní kontaminace. Monitorování 
zevního ozáření se provádí pomocí osobních dozimetrů, které radiační pracovníci nosí během všech 
prací s ionizujícím záření a pobytu v kontrolovaném pásmu. Tyto dozimetry jsou ve stanovených 
časových intervalech (zpravidla 1 měsíc) centrálně vyhodnocovány, výsledkem jsou hodnoty dávek 
(v mSv). Jsou používány následující druhy osobních dozimetrů:

■     Osobní filmové dozimetry 
Filmové dozimetry jsou založeny na fotochemických účincích ionizujícího záření. Základem 
filmového dozimetru je políčko fotografického filmu, světlotěsně zabalené do černého papíru 
(od běžného fotografického filmu se liší tím, že má tlustší emulzi s vyšším obsahem bromidu 
stříbra). Ionizující záření prochází obalem filmu a ve fotoemulzi vytváří latentní obraz, který se 
vyvoláním zviditelní. Optická hustota zšednutí či zčernání filmu, kterou lze vyhodnocovat fotometricky, 
je pak mírou integrálního množství záření, které filmem prošlo během expozice; indikuje tím i 
dávku záření, která by byla absorbována v tkáni vystavené této expozici. 
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Obr.5.4.1. Vlevo: Filmový osobní dozimetr. Vpravo: Termoluminiscenční (TLD) a opticko-luminiscenční OSL dozimetr. 
Vlastní políčko filmu se vkládá do plastového pouzdra (obr.5.4.1), opatřeného několika 
malými obdélníčky měděných a olověných plíšků o různých tloušťkách, které slouží jako filtry 
pohlcující záření γ v závislosti na jeho energii. Tyto filtry slouží jednak ke korekci závislosti zčernání 
na energii záření, jednak porovnáním zčernání pod jednotlivými filtry lze odhadnout druh a zhruba 
i energii záření (samotný film samozřejmě nemá spektrometrické vlastnosti). Filmový dozimetr 
nosí pracovníci na referenčním místě (levá kapsička na košili) a pravidelně (1-krát za měsíc) je 
vyměňován, vyvoláván a fotometricky vyhodnocován; s použitím vhodného kalibračního faktoru 
je výslednou měřenou hodnotou efektivní dávka v mSv.

■     Termoluminiscenční dozimetry, OSL dozimetry - jsou popsané v §2.2 "Fotografická 
detekce ionizujícího záření".

■     Osobní neutronové dozimetry
■     Elektronické dozimetry s přímým odečtem 

Určitou nevýhodou výše uvedených osobních dozimetrů je časová retardace - obdrženou dávku 
zjistíme až po centrálním vyhodnocení osobního dozimetru, většinou po několika týdnech. Pro okamžité 
a průběžné měření osobní radiační dávky slouží elektronické dozimetry *). Tyto přístroje obsahují 
vhodný elektronický detektor záření (většinou G.-M. trubici, pro vyšší dávky příp. ionizační komůrku) 
a vyhodnocovací elektroniku s číselným displejem pro okamžitý odečet. Umožňují měřit jak 
okamžitý dávkový příkon, tak sumární dávku. Lze též zpravidla nastavit určitou signální 
úroveň dávkového příkonu či dávky, při jejímž překročení se spustí akustická indikace. Díky 
miniaturním rozměrům je lze nosit podobně jako ostatní osobní dozimetry. 
*) Tyto dozimetry nahradily dříve používané tužkové dozimetry s ionizační komůrkou a elektrometrem, jehož 
vláknová ručička umožňovala okamžitý odečet dávky.
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Radiační monitorování pracovního a životního prostředí 
Pro zajištění optimální úrovně radiační ochrany a radiační prevenci je důležité sledování 
intenzity ionizujícího záření a příp. přítomnost radioaktivní kontaminace v prostorách pracovišť, jejich 
okolí i v životním prostředí obyvatel - tzv. radiační monitorování. 
.......................... 
Měření dávky a dávkového příkonu v laboratořích, vyšetřovnách a na lůžkových odděleních. 
Systém monitorovacího programu pracovišť........................

5.5. Otevřené radionuklidy. Vnější a vnitřní kontaminace 
Uzavřené a otevřené zářiče 
Z hlediska materiálové povahy a technického provedení se zdroje ionizujícího záření dělí na dvě skupiny:

�●     Uzavřený zářič  
je takový radioaktivní zářič, jehož konstrukce zabezpečuje (zkouškami ověřenou a osvědčením doloženou 
*) těsnost a vylučuje únik radioaktivních látek do okolí za předvídaných podmínek použití a 
opotřebení. Uzavřenými zářiči jsou např. různé etalony pro kalibraci měřících přístrojů, 
radioisotopové ozařovače v radioterapii, zdroje záření v průmyslu (např. v defektoskopii). Do této 
kategorie lze v jistém smyslu "automaticky" zařadit i elektronické zdroje záření - rtg přístroje či 
urychlovače (kde žádné radioaktivní látky nejsou). Pozn.: U urychlovačů vysokých energií může být situace 
složitější, protože takovéto "uzavřené zdroje" mohou jadernými reakcemi aktivovat původně neradioaktivní látky a 
vytvářet tak otevřené zářiče. 
Radiační ochrana při používání uzavřených zářičů spočívá v ochraně před vnějším zářením. 
*) Skutečnou uzavřenost radioaktivního zářiče je třeba pravidelně ověřovat otěrovými zkouškami, popř. 
testováním dlouhodobé stálosti radioaktivity (příp. rozdílnosti od korekce na rozpad).

�●     Otevřený zářič  
nesplňuje tyto podmínky pro uzavřený zářič – jsou to zejména radioaktivní roztoky, plyny, aerosoly, 
prášky a pod., které se dají dělit, porcovat či jinak upravovat. V nukleární medicíně jsou otevřenými 
zářiči všechny radioaktivní preparáty pro in vivo a in vitro vyšetření. 
Ve srovnání s uzavřenými zářiči je u otevřených zářičů radiační ochrana náročnější - může zde docházet 
jak k přímému vnějšímu ozáření ionizujícím zářením (stejně jako u zářičů uzavřených), tak k 
následnému ozáření v důsledku radioaktivní kontaminace (vnější či vnitřní).

Podle závažnosti radiačního rizika se dále zdroje ionizujícího záření dělí na 5 kategorií:  
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Nevýznamné zdroje  
(např. drobné uzavřené etalony pro spektrometrickou kalibraci, ionizační hlásiče požáru, radioaktivní látky s aktivitou nižší 
než je zprošťovací úroveň a pod.);  
Drobné zdroje  
(jako jsou silnější uzavřené zářiče a nízké aktivity otevřené);  
Jednoduché zdroje  
(např. zařízení pro rentgenovou diagnostiku a defektoskopická zařízení);  
Významné zdroje  
(např. uzavřené zářiče pro radioterapii, urychlovače, vysoce aktivní otevřené zářiče); a nakonec  
Velmi významné zdroje  
(jako jsou jaderné reaktory nebo zařízení pro výrobu radionuklidů).

Laboratorní práce s otevřenými radionuklidy a jejich skladování, radioaktivní odpady, 
aplikace radionuklidů pacientům. 
Radiační hygiena při použití otevřených zářičů - ochrana pracovníků před vnějším zářením a 
vnitřní kontaminací. 

Radioaktivní kontaminace 
Při manipulaci s otevřenými radioaktivními látkami může dojít k jejich úniku a následné 
kontaminaci (zamoření) předmětů, pracovního prostředí a osob těmito radioaktivními látkami.

Povrchová kontaminace 
Nejčastěji dochází k  povrchové kontaminaci pracovních ploch, pomůcek, oděvů nebo osob. 
Povrchová kontaminace může vést k vyšším dávkám záření především na kontaminované oblasti kůže, 
v některých případech však může vyústit i ve vnitřní kontaminaci, viz níže.  
K průběžné kontrole povrchové kontaminace během práce a po jejím skončení se používají 
především radiometry s velkoplošnými sondami, které by se měly nacházet na všech 
exponovaných pracovištích a v hygienických smyčkách.  
Citlivou metodou kontroly kontaminace je i metoda stěrů, kdy štětičkou z vaty namočenou ve vhodném 
rozpouštědle (lihobenzin) setřeme příp. kontaminaci z definované plochy exponovaného místa a pak ji ve zkumavce 
přeměříme studnovým scintilačním detektorem. 

Dekontaminace 
Při kontaminaci pracovního prostředí je pracovník povinen zamezit šíření kontaminace, označit 
viditelně kontaminovanou plochu, nahlásit tuto příhodu vedoucímu nebo dohlížejícímu pracovníkovi a 
pod jeho vedením spolupracovat při dekontaminaci. Při dekontaminaci je třeba nejprve filtračním 
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papírem nebo buničinou odsát co největší část aktivní tekutiny a dále kontaminovanou plochu omývat 
a otírat vhodným čistícím či dekontaminačním prostředkem. Vzniklé odpady je nutno ukládat do 
igelitových sáčků a kontaminované předměty odmořit nebo je uložit v igelitových sáčcích 
k vyzáření. Kontaminovanou vodu je nutno vylévat do odpadu napojeného na vymírací jímky. 
Účinnost dekontaminace se průběžně kontroluje přeměřováním radiometrem. Nepodaří-li se zcela 
odstranit aktivitu, je třeba dané místo označit a přikrýt ochranným papírem či fólií; o dalším postupu 
a opětném obnovení provozu pak rozhodne vedoucí či dohlížející pracovník. 
  Při kontaminaci osob musí pracovník svléci kontaminované části oděvu nebo ochranných 
pomůcek, prověřit kontaminaci povrchu těla a podle potřeby provést očistu omýváním nebo 
osprchováním. Dále je nutno prověřit, zda nedošlo k vnitřní kontaminaci pracovníka. Při podezření 
na vnitřní kontaminaci a překročení nejvyšší přípustné dávky záření je třeba učinit potřebná 
zdravotnická opatření ve spolupráci s SÚJB a s hygienickými orgány, včetně dočasného 
vyřazení pracovníka z prostředí s ionizujícím zářením. 
  Rozsáhlejší radioaktivní kontaminace je již radiační havárií - viz následující §5.6.

Vnitřní kontaminace 
Při manipulaci s vyššími aktivitami otevřených zářičů může dojít k nežádoucímu průniku radioaktivních 
látek dovnitř do organismu - k vnitřní kontaminaci a následnému vnitřnímu ozáření. Speciálním 
případem "vnitřní kontaminace" je záměrná aplikace radioaktivní látky - radioindikátoru, radiofarmaka 
- do organismu za účelem diagnostiky nebo terapie v nukleární medicíně ("Scintigrafie", 
"Radioisotopová terapie"). 
  Po proniknutí do organismu radioaktivní látka vstoupí do metabolismu a může se distribuovat 
v jednotlivých tkáních a orgánech v závislosti na svém chemickém složení - část se může hromadit v 
tzv. cílových orgánech, zbytek se rozloží v celém těle. Většina radioaktivity je posléze metabolizována 
a po určité době odchází (většinou močí, v menší míře stolicí, někdy i potem) ven z organismu. 
Část radioaktivity však může zůstat trvale vázána např. v kostech.  
  Radioaktivní kontaminace se do organismu může dostat v zásadě čtyřmi způsoby:

�●     Ingesce 
Nejčastější příčinou vnitřní kontaminace, zvláště při laboratoratorní práci, je požití (ingesce) 
radioaktivní látky přes kontaminované ruce či jiné předměty, které přicházejí do styku s ústy.

�●     Inhalace 
Při práci s radioaktivními plyny, parami či aerosoly může radioaktivita proniknout při vdechování 
(inhalaci) do plic, a odtud příp. stěnami alveol do krve a dále do organismu.
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�●     Přes kůži 
Při kontaminaci povrchu těla jsou některé látky schopné difundovat a proniknout do organismu 
i neporušenou kůží (např. plutonium či fosfor), popř. otevřeným poraněním na kůži.

�●     Cílená aplikace radiofarmaka  
- pro diagnostiku nebo terapii v nukleární medicíně ("Scintigrafie", "Radioisotopová terapie").

Monitorování vnitřní kontaminace 
Zjišťování vnitřní kontaminace γ-radionuklidy lze provést měřením záření gama pomocí 
citlivého scintilačního detektoru nad kritickými (cílovými) orgány. Např. u 131I je to štítná žláza, takže 
na pracovištích provádějících terapii štítné žlázy radiojodem je třeba periodicky měřit aktivitu štítné žlázy 
u všech pracovníků podílejících se na těchto terapiích. Speciální metodou měření vnitřní kontaminace 
je použití celotělových detektorů záření, osazených scintilačními nebo polovodičovými detektory, 
které jsou instalovány na některých pracovištích s extrémně vysokými radioaktivitami (jaderné 
reaktory, výroba radionuklidů). Tyto metody zevního monitorování se uplatňují především u 
vnitřní kontaminace radionuklidy emitujícími záření γ, které proniká tkání ven z těla. U čistých zářičů β 
lze zevní monitorování použít jen tehdy, pokud v důsledku vysoké energie vytvářejí v tkáni tvrdší 
brzdné záření (např. 32P nebo 90Sr-90Y). U zářičů s nízkou energií β má brzdné záření nízkou intenzitu 
a energii, z těla ven nepronikne a zevní detekci nelze použít. 
  Další metodou monitorování vnitřní kontaminace je měření aktivity vzorků krve a moči.

Stanovení radiační dávky z vnitřní kontaminace. Metoda MIRD. 
Přesné stanovení radiačních dávek v jednotlivých tkáních a orgánech při vnitřní radioaktivní kontaminaci 
je obecně úkol velmi složitý a nesnadný. Absorbovaná dávka závisí nejen na 
fyzikálních charakteristikách radionuklidu (druhy a energie emitovaného záření, poločas rozpadu), ale 
i na jeho chemické formě (a to velmi podstatně!), normální či patologické farmakokinetice - 
rychlosti hromadění a vylučování látky v orgánech, na anatomických faktorech (velikostech, rozmístění 
a hustotách orgánů a tkání). 
  Podrobnější rozbor distribuce dávek ve tkáních a orgánech bude uveden níže. Z hlediska 
rizika stochastických účinků se pro přibližné a globální posouzení radiační zátěže z vnitřní 
kontaminace používá tzv. konverzní faktor radiační kontaminace h [Sv/Bq]: je to koeficient, 
udávající efektivní dávku v těle (resp. úvazek efektivní dávky), způsobenou přijetím jednotkové aktivity 
1Bq dané radioaktivní látky. Hodnoty konverzního faktoru závisejí nejen na druhu radionuklidu, ale i 
na tom, v jaké sloučenině se radionuklid nachází a na způsobu, jakým radionuklid do organismu 
vnikl; nejčastěji se udávají hodnoty pro požití hing a pro vdechnutí hinh. Konverzní faktory se udávají pro 
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tzv. "referenčního člověka" s anatomickými a fyziologickými charakteristikami typickými pro 
průměrnou populaci, např. hmotnost 70kg. Přesnější hodnoty dávek z vnitřní kontaminace se stanovují 
na základě následujících modelů: 
  Radiační dávka D [Gy] v orgánu, v němž je obsažena radioaktivní látka (předpokládá se pro 
jednoduchost rovnoměrné rozložení), je dána součinem dvou veličin 
                                            D   =   S . AΣ   : 
♦ Kumulovaná aktivita AΣ  
udává celkový počet radioaktivních přeměn, k nimž dojde v uvažovaném orgánu za celou 
dobu přítomnosti radionuklidu. Hodnotu kumulované aktivity AΣ stanovíme jako integrál či plochu 
pod křivkou časové závislosti aktivity A v orgánu od času t=0 vstupu radionuklidu do jeho 
úplného vymizení (teoreticky do Ą): AΣ = 0ňĄA(t) dt (prostřední část obr.5.1.1). 
  Vylučování (exkrece) dané radioaktivní látky z orgánu (popř. celého těla) má přibližně exponenciální časovou závislost 
a jeho rychlost se charakterizuje tzv. efektivním poločasem T1/2

ef. Tento efektivní poločas je dán kombinací 

fyzikálního poločasu rozpadu T1/2 daného radionuklidu a tzv. biologického poločasu T1/2
biol, tj. doby potřebné 

k vyloučení poloviny vstřebaného množství dané látky metabolismem. Efektivní poločas potom je T1/2
ef = T1/2

biol.

T1/2/(T1/2
biol+T1/2). 

♦ Dávková konstanta S  
představuje dávku vztaženou na jednotkovou aktivitu daného radionuklidu v orgánu [Gy/Bq]. Konstanta 
S v sobě zahrnuje vliv všech druhů záření emitovaného daným radionuklidem - částice β a α, záření 
γ, charakteristické a brzdné X-záření, konvezní a Augerovy elektrony.  
  Částice alfa a beta (jakož i konverzní a Augerovy elektrony) se ve zdrojovém orgánu zcela absorbují 
a přispívají jen k dávce v tomto orgánu, která pro tento případ činí D = Eα,β. AΣ/M, kde Eα,β je 

střední energie emitovaných částic α nebo β, AΣ kumulovaná aktivita, M hmotnost daného orgánu či 
tkáně (dávková konstanta je tedy v tomto případě S = Eα,β/M).  

  Pronikavé záření gama a X může prozařovat i do okolních tkání a orgánů (obr.5.5.1 vlevo). Jeho 
příspěvek ke konstantě S závisí na energii záření, vzdálenostech, velikosti a tvaru zdrojových a 
terčových orgánů, částečně i na druhu tkáně mezi nimi. 
  Hodnoty dávkové konstanty pro jednotlivé orgány a radionuklidy se stanovují pomocí mikrodozimetrických 
metod zahrnujících modelování a simulaci za pomoci fantomů; ve zjednodušené verzi se uvádějí v tabulkách 
radiační ochrany (jedná se o průměrné hodnoty vztažené na člověka hmotnosti 70kg).
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Obr.5.5.1. Vlevo: Zdrojové a terčové orgány v organismu. Uprostřed: Časová závislost aktivity ve zdrojových 

orgánech. Vpravo: Časová závislost pro stanovení dávek z vnitřní kontaminace metodou MIRD. 
Obrázek zhruba simuluje situaci po vniknutí radiojódu 131I do organismu.

  Tkáň či orgán, v němž potřebujeme stanovit radiační dávku, se označuje jako terčový, ostatní orgány 
a tkáně v těle jsou pro něj považovány za zdrojové - levá část obr.5.5.1. Radiační dávka DT v 

terčovém orgánu T se rovná součtu dávky z "vlastní" kumulované aktivity AΣ
T obsažené v tomto orgánu 

a dávkových příspěvků pronikajícího záření z aktivit AΣ
i kumulovaných v okolních zdrojových orgánech: 

                       DT   =   ST . AT
Σ   + i=1ΣN (Si.AΣ

i )   , 

kde Si jsou dávkové konstanty pro ozařování terčového orgánu z aktivity AΣ
i obsažené v okolních 

orgánech "i" (které jsou zdrojovými pro terčový orgán T; obecně lze každý orgán považovat jak za 
terčový, tak zdrojový pro ostatní orgány). Konstanty Si zahrnují mimo jiné i absorbci záření v tkáních 

a úbytek intenzity záření se vzdáleností. V prvním přiblížení platí úměrnost Si ∼ e-µ.d/d2, kde µ(Eγ,ρ) 

je lineární součinitel zeslabení tkání hustoty ρ pro záření o energii Eγ, d je vzdálenost zdrojového orgánu 
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od orgánu terčového. Přesný výpočet by však měl zahrnovat integraci přes celý prostor mezi zdrojovým 
a terčovým orgánem, jakož i přes vlastní objem obou orgánů. 
  Komplexní metoda, zahrnující výše uvedené fyzikální a biologické faktory pro stanovení radiačních 
dávek v jednotlivých orgánech z vnitřní distribuce radioaktivních látek, se označuje zkratkou 
MIRD (Medical Internal Radiation Dose). Základní metoda MIRD využívá některé paušální údaje 
o anatomických poměrech v tzv. "standardním člověku" hmotnosti 70kg. Upřesnění těchto údajů 
lze dosáhnout použitím volummetrie na denzitních obrazech rentgenové CT - tzv. voxelová metoda. 
A upřesnění konkrétních údajů o distribuci a farmakokinetice dané radioaktivní látky lze v principu 
získat pomocí kvantitativní scintigrafie. Takto zdokonalená, zatím nejkomplexnější a 
nejpřesnější metoda stanovení radiačních dávek v orgánech a tkáních v 3D radiofarmaceutické 
dozimetrii, má význam při plánování a monitorování průběhu radionuklidové terapie v nukleární 
medicíně - podrobnější rozbor je uveden v pasáži "Radioisotopová terapie" kap.3 "Aplikace 
ionizujícího záření". Je třeba upozornit, že vzhledem ke značné variabilitě zvláště biologických faktorů, 
ani při zahrnutí zmíněných komplexních metod nelze dosáhnout vysoké přesnosti stanovení 
radiačních dávek v orgánech - chyba se pohybuje kolem 30% i výše. 
  V praxi je pro výslednou radiační dávku v terčovém orgánu dominantní dávka z vlastní 
kumulované radioaktivity v orgánu, zatímco příspěvek z ostatních vzdálenějších zdrojových orgánů 
je většinou zanedbatelný. Platí to zvláště tehdy, když radioaktivní látka je čistým zářičem β (či α), 
nebo podíl pronikavého γ-záření není vysoký. A tak je tomu v naprosté většině případů radiačně 
významné vnitřní kontaminace.

5.6. Radiační ochrana na pracovištích s ionizujícím zářením 
Kategorie pracovišť, kontrolované pásmo, ukládání a likvidace radioaktivních odpadů.

Uspořádání pracovišť a jejich kategorie 
Stavba, uspořádání a vybavení pracoviště musí být provedeny tak, aby byla zajištěna dostatečná 
radiační ochrana pracovníků, ostatních osob a životního prostředí. V případě nehody musí být umožněna 
co nejrychlejší a nejúčinnější dekontaminace osob i pracoviště. Projekty a způsobilost pracovišť pro 
ionizující záření schvalují pracovníci SÚJB.

Pracoviště se dělí podle toho, zda jsou určena k práci s uzavřenými zářiči (jako jsou rentgenologická nebo 
radioterapeutická pracoviště) nebo se zářiči otevřenými. Podle závažnosti radiačního rizika se pracoviště dělí do 4 kategorií, 
u pracovišť s otevřenými zářiči je to podle zpracovávaných aktivit (vyhláška č.184 SÚJB, §6, §40).  
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Pracoviště I.kategorie jsou pouze pro práci s nízkými aktivitami radionuklidů s malou radiotoxicitou (drobné zdroje IZ) a 
po stavební stránce ani vybavením se neliší od chemických laboratoří.  
Pracoviště II.kategorie zpracovávají střední aktivity otevřených radionuklidů, mají kontrolované pásmo a jsou 
vybaveny ochrannými pomůckami vč. digestoře, příp. oddělená kanalizace aktivních odpadů.  
Pracoviště III.kategorie je určeno pro nejnáročnější práce se silnými uzavřenými zářiči (urychlovače, ozařovače v 
radioterapii a průmyslu) a s vysokými aktivitami otevřených radionuklidů (např. terapie radiojódem, těžba a 
zpracování uranové rudy, radiochemické provozy). Proto jsou kladeny značné požadavky na jeho stavební úpravy i 
vybavení, aby v případě kontaminace byla zajištěna co nejrychlejší a nejúčinnější očista. V kontrolovaném pásmu by zde 
měly být 3 typy místností: pro náročné práce s vysokými aktivitami, pro běžné laboratorní práce a měřicí místnosti. 
Kromě toho speciální místnosti či prostory pro skladování radionuklidů a radioaktivních odpadů. Podlahy a stěny 
laboratoří musí být hladké a omyvatelné, podlahy dále vyspádované a opatřené odpadem. Mělo by být též zajištěno 
intenzívní větrání s filtrací aktivního vzduchu s vývodem nad střechu. Kapalné radioaktivní odpady se vedou do 
vymíracích nádrží. Pracoviště musí být vybaveno vhodným stíněním, manipulátory, digestořemi a přístroji pro 
ochrannou dozimetrii. Kontrolované pásmo je zde odděleno od ostatních prostor hygienickými smyčkami s měřícím 
přístrojem a umývárnou. 
Do IV.kategorie pracovišť jsou zařazeny provozy jaderných reaktorů, výrobny radionuklidů a úložiště radioaktivních 
odpadů o vysokých aktivitách a dlouhých poločasech rozpadu. Vedle ozáření a kontaminace přímo na pracovišti zde 
existuje riziko kontaminace životního prostředí, z čehož plyne nutnost monitorování okolí pracoviště.

Kontrolované pásmo 
Kontrolovaným pásmem jsou nazývány ty prostory pracoviště, kde se pracuje s 
ionizujícím zářením (radioaktivními látkami nebo jinými zdroji ionizujícího záření) a kde je třeba 
dodržovat režim ochrany osob před ionizujícím zářením *). Vchody do kontrolovaného pásma musí 
být označeny varovnými znaky. Mají tam volný přístup jen poučení radiační pracovníci 
vybavení ochrannými pomůckami a osobními dozimetry, jiné osoby jen se svolením vedoucího 
příslušného pracoviště a jejich pobyt se eviduje. 
*) Ve stávajících normách radiační ochrany se specifikuje: "Kontrolované pásmo se vymezuje všude tam, kde se očekává, 
že za běžného provozu nebo za předvídatelných odchylek od běžného provozu, by radiační dávka pracovníků mohla 
překročit 3/10 limitu pro radiační pracovníky". 
Na některých pracovištích, zvláště I.kategorie, se zavádí tzv. sledované pásmo, což je prostor, kde za běžného 
provozu radiačních zdrojů by radiační dávka mohla překročit obecné limity pro obyvatelstvo.

Radiační nehody (havárie) 
Při každé lidské činnosti - v oblasti průmyslu, zemědělství, zdravotnictví, vědy a techniky, laboratorní 
práci, jakož i v běžném životě, se občas něco "nepovede", rozbije, pokazí - dojde k nehodě. To 
se samozřejmě může stát i na pracovištích s ionizujícím zářením. 
Pod radiační nehodou rozumíme neplánovanou událost, která zvýší ohrožení osob ionizujícím zářením. 
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Na pracovištích s uzavřenými zářiči se jedná především o nežádoucí ozáření osob. Na 
pracovištích s otevřenými zářiči se zejména jedná o nekontrolovaný únik radioaktivní látky do 
pracovního prostředí (např. rozlitím, rozstříknutím, rozbitím lahvičky s radioaktivním roztokem a 
pod.) s následnou kontaminací pracovního prostředí nebo pracovníků. K takovým událostem může dojít 
při manipulaci s otevřenými zářiči v procesu jejich přípravy, transportu, skladování, aplikaci a likvidaci. 
  Pro radiační nehody (zvláště drobnější) se někdy používá i název mimořádná událost. Rozsah 
radiační nehody či mimořádné události se rozlišuje 1.-3.stupněm závažnosti :

�●     1.stupeň 
Drobná radiační nehoda či mimořádná událost, která má omezený a lokální dosah, k jejímu řešení 
stačí běžné prostředky obsluhujících pracovníků, nedochází k deterministickým účinkům ozáření.

�●     2.stupeň 
Jedná se o závažnější ozáření nebo kontaminaci pracoviště, které však ještě nevyžaduje opatření 
k ochraně obyvatel a životního prostředí a k jejímu zvládnutí postačí prostředky pracoviště, příp. 
ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky.

�●     3.stupeň 
Jedná se o závažnou radiační nehodu spojenou s nebezpečným uvolněním radioaktivních látek 
do životního prostředí, vyžadující zavedení opatření k ochraně obyvatel a životního 
prostředí. Nejzávažnější radiační nehoda (3.stupně) se označuje též jako radiační havárie. Při 
těžkých radiačních haváriích může dojít i k letálnímu ozáření osob nacházejících se v místě nehody.

Pro hodnocení radiačních nehod u jaderných reaktorů se též používá mezinárodní 7-stupňová tabulka: 1.stupeň 
= odchylka od normálního provozu; 2.stupeň = porucha; 3.stupeň = vážná porucha; 4.stupeň = havárie s účinky v 
jaderném zařízení; 5.stupeň = havárie s účinky na okolí; 6.stupeň = havárie s vážnými radioaktivními následky; 7.stupeň 
= velká havárie s rozsáhlými radioaktivními následky. 
Níže zmíníme několik příkladů závažnějších radiačních nehod.

Jaderné havárie a nehody s otevřenými zářiči 
Jednou z typických situací, kdy může dojít k vážné radiační nehodě s otevřenými zářiči, je neopatrná práce se 
štěpným materiálem (především uran 235U nebo plutonium 239Pu), zvláště pokud je ve vyšších koncentracích - je 
tzv. obohacený. Pokud je k dispozici větší množství takového materiálu, může dojít k překročení kritického množství 
a spuštění řetězové štěpné reakce, při níž vznikne velmi silný záblesk neutronového záření a záření g, načež dochází 
k vysoké kontaminaci štěpnými produkty. Osoby nacházející se v místě nehody obdrží velmi vysoké dávky 
záření, nezřídka letální. V laboratořích a jaderných provozech se stalo několik nehod tohoto druhu.  
V novější době se jednalo např. o havárii v závodě na obohacování jaderných materiálů Tokai-Mura v Japonsku 30.
září 1999. Zde 3 pracovníci připravovali jaderný materiál v roztoku oxidu uranu (obohaceného na více než 18% 235U) 
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a kyseliny dusičné. Nedopatřením přilili do reakční kádě více roztoku uranu, čímž vzniklo nadkritické množství. 
Modravý záblesk signalizoval zapálení řetězové reakce. Dva pracovníci stojící nejblíž zemřeli, třetí pracovník se léčil 
na akutní nemoc ze záření. 
    Řada radiačních nehod vznikla u jaderných reaktorů. Středně těžká havárie (stupeň 5) vznikla 28.března 1979 v 
jaderné elektrárně Three Mile Island na říčním ostrově poblíž Harrisburgu v Pennsylvánii v USA. Vlivem poruchy 
čerpadla sekundárního chladicího okruhu došlo ke vzrůstu teploty a tlaku v primárním okruhu, otevřel se přetlakový 
ventil a reaktor byl nouzově zastaven. Pojistný ventil se však zablokoval v otevřené poloze, tlak v primárním okruhu 
klesl, některá náhradní čerpadla vodního chlazení selhala, zbylým teplem začala voda vřít, praklo několik palivových 
článků. Do okolí unikla radioaktivní voda, pára a plyny - bylo zamořeno široké okolí elektrárny, bylo evakuováno 
několik tisíc lidí. Podobně jako později v Černobylu, viníci nehodu několik dní zcela tajili; na rozdíl od Černobylu se 
však zainteresovaným kruhům i později skutečný rozsah havárie podařilo utajit, takže spolehlivé údaje o množství 
uniklých radioaktivních látek chybí. 
Havárie v Černobylu 
Dosud nejtěžší radiační havárie (7.stupně) se stala 26.dubna 1986 v jaderné elektrárně v Černobylu (princip 
činnosti jaderných reaktorů a jejich bezpečnost je stručně diskutována v §1.3 "Jaderné reakce", pasáž "Štěpení 
atomových jader"; zde je též popsán průběh a příčiny černobylské havárie). Při destrukci jaderného reaktoru došlo 
k rozsáhlé kontaminaci životního prostředí radioaktivními štěpnými produkty a k ozáření 232 osob vysokými 
dávkami záření (jednotky až desítky Sv), spojenými s deterministickými účinky a akutním poškozením zdraví; v 
31 případech se jednalo dokonce o účinky letální (z toho 2 pracovníci byli usmrceni přímo při výbuchu reaktoru, avšak 
i kdyby se tak nestalo, obdrželi by letální dávku záření)! Dalších mnoho tisíc osob obdrželo dávku záření desítky až 
stovky mSv, u níž se dá očekávat zvýšený výskyt stochastických účinků. 
Přes veškerou závažnost a lokální tragičnost černobylské havárie se však její důsledky naštěstí ukázaly být 
podstatně menší, než se zpočátku zdálo. A samozřejmě mnohonásobně menší (přinejmenším 100-krát menší!), než 
tvrdily některé propagandistické materiály, zmanipulované ať již z politických důvodů (antikomunismus, antisovětismus), 
či z pohnutek partikulárních zájmů (boj proti jaderné energii, uhelná lobby a pod.). Černobylská havárie se 
však každopádně stala určitým mezníkem v jaderné energetice a radiační ochraně. Vedla k podstatnému 
zpřísnění bezpečnostních předpisů a norem radiační ochrany nejen v jaderné energetice, ale v celé oblasti 
aplikací ionizujícího záření. K tak rozsáhlé havárii, jaká byla v Černobylu, patrně již nikdy nedojde!

Radiační nehody s uzavřenými zářiči 
I s uzavřenými zářiči může dojít k vážným radiačním nehodám, pokud je jejich intenzita záření (dávkový příkon) 
patřičně vysoká. Potenciálně nebezpečnými zářiči z tohoto hlediska jsou zvláště silné radioterapeutické ozařovače 
či průmyslové zářiče např. pro defektoskopii či sterilizaci. Při neopatrné manipulaci s takovými nechráněnými zářiči 
může dojít k vnějšímu ozáření organismu vysokými radiačními dávkami buď celotělově (Ţ nemoc z ozáření - někdy 
i letální, zvýšený výskyt stochastických účinků), nebo lokálně (Ţ radiační popáleniny). 
Tragická radiační nehoda tohoto druhu se stala v září r.1987 v městě Goiania oblasti Goias v Brazílii, kde 
z radioterapeutického ozařovače určeného k vyřazení byl neodborně a nekontrolovaně vyjmut cesiový zářič 137Cs o 
aktivitě cca 50 000 GBq. Neznalí pracovníci jej vzali domů, rozebrali a pak prodali do šrotu. Pracovníci skladu 
odpadových surovin dále rozdělali zářič a jeho jednotlivé části vzali domů (líbilo se jim modravé světélkování!), dokonce si 
s nimi hrály i děti. Výsledkem bylo 5 úmrtí na nemoc z ozáření, 20 osob mělo lokální radiační popáleniny (většinou 
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na rukách). 
Další radiační nehody, některé s letálními následky, vznikly při krádežích zářičů. Jsou dokonce známy i 4 
případy kriminálního zneužití zářičů proti osobám (vraždy či pokusy o vraždu). 
Řada radiačních nehod se stala přeexponováním pacientů při radioterapeutickém ozařování v důsledku chybné 
kalibrace ozařovače či chybě v ozařovacím plánu. Vážná nehoda tohoto druhu se stala v prosinci r.1990 ve 
fakultní nemocnici v Zaragoze ve Španělsku, kde vinou špatné kalibrace lineárního urychlovače došlo k 2-7-
násobnému přeexponování ozařovaných pacientů, vlivem čehož na nemoc z ozáření zemřelo 18 pacientů a dalších 
9 utrpělo radiační poškození.

  Je třeba s uspokojením konstatovat, že v současné době k radiačním nehodám dochází poměrně 
zřídka. Oblast aplikací ionizujícího záření je sledována, koordinována a zabezpečena jako snad žádný 
jiný obor lidské činnosti. Pracují zde většinou odborně fundovaní lidé, dobře obeznámení se 
zásadami práce s radioaktivitou a ionizujícím zářením i s principy radiační ochrany.

Radioaktivní odpady 
Radioaktivní odpad je takový již nevyužitelný*) materiál vzniklý při výrobě a používání zdrojů záření, 
který obsahuje radioaktivní látky. Podle výše uvedené klasifikace radioaktivních zářičů jsou tyto 
odpady zářiče otevřené. Radioaktivní odpad může být potenciálně nebezpečný pro životní prostředí - 
může způsobovat nežádoucí ozáření či kontaminaci. 
*) Tato nevyužitelnost však může být relativní a podmíněná momentálním stavem technologií. S vývojem nových 
technologií se může původně obtížný odpad stát vítanou surovinou (viz např. pasáž "Jaderné odpady" v §1.3).

Jak lze zlikvidovat radioaktivitu? 
Je známo, že téměř všechny škodliviny lze zlikvidovat spálením - při vysoké teplotě nad cca 600°C se rozloží 
chemické vazby, dojde k oxidaci a látka přestává být toxická (určitou výjimkou jsou sloučeniny těžkých kovů, které je 
někdy obtížné převést na neškodné sloučeniny). Pro radioaktivní látky toto neplatí - vlastní radioaktivitu 
nelze zlikvidovat spálením! - viz pasáž "Nezávislost radioaktivního rozpadu na vnějších podmínkách" v 
kap.1.2 "Radioaktivita". Běžným spálením pouze rozložíme či změníme chemické vazby, avšak počet 
radioaktivních atomů zůstává přesně stejný jako před spálením - část jich unikne v plynné formě v dýmu, část zůstane 
v pevné fázi v popelu. Ke zničení radioaktivních jader bychom museli látku zahřát na teplotu několika miliónů stupňů 
aby docházelo k jaderným reakcím. Tím bychom sice mohli zlikvidovat stávající radioaktivní jádra, avšak při 
jaderných reakcích by zase naopak z původně neaktivních jader mohly vznikat nová radioaktivní jádra... V §1.3 
"Jaderné reakce" jsou diskutovány tzv. transmutační technologie likvidace radioaktivních odpadů 
ozařováním neutrony (ADTT), které mohou mít význam u dlouhodobých a vysoce aktivních odpadů z jaderných reaktorů.

  Pro manipulaci s radioaktivním odpadem a jeho likvidaci je rozhodující především aktivita a 
poločas rozpadu příslušných radionuklidů, dále pak chemická forma. V závislosti na poločasu rozpadu 
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a radiotixicitě je pro každý radionuklid (resp. kategorii radionuklidů) stanovena tzv. zprošťovací úroveň: 
je to taková hodnota aktivity (celkové nebo měrné hmotnostní aktivity), pod jejíž úrovní je 
ohrožení kontaminací zanedbatelné a látka může být uvedena do životního prostředí bez 
speciálních radiohygienických opatření. ........doplnit kategorie radionuklidů...... 
Podle skupenství radioaktivní odpad může být pevný, kapalný nebo plynný.

�●     Pevné radioaktivní odpady  
se shromažďují v řádně označených nádobách nebo igelitových sáčcích, setříděných podle aktivit a 
poločasů ve speciální vymírací místnosti, kde se skladují tak dlouho, až jejich aktivita přirozeným 
rozpadem poklesne pod stanovenou zprošťovací úroveň. Ve vhodných intervalech se proměřují a 
likvidují jako již neaktivní odpad (např. spálením*). 
Dlouhodobé radioaktivní odpady se likvidují jejich převezením na centrální úložiště. 
*) Opět zde připomínáme, že vlastní radioaktivitu nelze zlikvidovat spálením! 

�●     Kapalné radioaktivní odpady 
jsou vedeny (odděleně od neaktivní kanalizace) do vymíracích jímek, odkud jsou do kanalizace nebo 
čističky vypouštěny až po dostatečném rozpadu (cca 10 poločasů rozpadu) – je nutno dodržet limitní 
hodnotu pro aktivitu odpadní vody z ústavů (např. pro 131I používaný pro terapii štítné žlázy v současné době činí 
450 Bq/litr), odvozenou od zprošťovací úrovně daného radionuklidu. U výpustí radioaktivního odpadu je 
třeba průběžně provádět monitorování aktivity odpadní vody. Kapalné odpady dlouhodobých 
radionuklidů je třeba koncentrovat (minimalizace objemu) a pak v dobře uzavřených nádobách 
dlouhodobě skladovat v centrálním úložišti.

5.7. Radiační ochrana při radiační diagnostice a terapii 
Ochrana pacientů při radiačních diagnostických a terapeutických výkonech  
Medicínská diagnostika a terapie patří k nejdůležitějším aplikacím ionizujícího záření; ve 
vyvinutých zemích též nejvíc přispívá k radiační zátěži obyvatelstva ze všech uměle vytvořených 
zdrojů záření. 
  Metodika radiační ochrany při lékařských aplikacích ionizujícího záření - v rtg diagnostice, v radioterapii 
a v nukleární medicíně - vychází ze základních principů radiační ochrany uvedených v §5.3 "Cíle a 
metody ochrany před zářením", má však svá význačná specifika. Především se zde nestanovují 
závazné limity ozáření, aby nebyly omezovány některé diagnostické a terapeutické výkony potřebné 
pro zajištění zdraví či života pacientů. Místo toho jsou stanovovány určité doporučené hodnoty 
dávek, tzv. směrné hodnoty, jako vodítko při provádění konkrétních diagnostických nebo 
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terapeutických metod (viz níže "Princip optimalizace"). 
Princip odůvodnění lékařského ozáření 
Radiační ochrana pacientů vychází ze základního etického požadavku, aby riziko radiačního poškození 
při diagnostických nebo terapeutických výkonech bylo vyváženo (nebo lépe pokud možno 
převáženo) očekávaným zdravotním přínosem pro pacienta. Tento základní požadavek při 
medicínské aplikaci ionizujícího záření se v radiační ochraně nazývá princip odůvodnění 
lékařského ozáření. 
Princip optimalizace 
Dalším důležitým aspektem, který v praxi přispívá k vyváženosti radiačního rizika a přínosu, je 
analýza optimalizace radiační ochrany. Při diagnostice v nukleární medicíně je tedy třeba aplikovat 
takové nezbytně nutné množství radioaktivní látky (požadované kvality a čistoty), které zaručuje 
dostatečnou diagnostickou informaci při co nejnižší radiační zátěži pacienta. Pro optimalizaci 
množství aplikované radioaktivity různých radiofarmak u jednotlivých vyšetřovacích metod byly 
vypracovány tabulky směrných hodnot, nazývaných též diagnostické referenční úrovně, které umožňují 
i přepočet aplikované aktivity pro jednotlivé pacienty, většinou podle hmotnosti pacienta (i nestandardní 
– např. děti, osoby s nadváhou a pod.).

  Průměrná radiační zátěž pro nejčastejší metody rtg diagnostiky a radioisotopové diagnostiky v 
nukleární medicíně je uvedena v následující tabulce 5.7.1 (vychází se z materiálů IAEA). Jedná se o 
přibližné průměrné hodnoty za předpokladu, že jsou dodrženy směrné hodnoty energie, intenzity a 
doby expozice u rtg diagnostiky a směrné hodnoty aplikované radioaktivity u metod nukleární medicíny 
(zde se u všech uvedených metod jedná o radiofarmaka značená 99mTc):

Rentgenová diagnostika Radioisotopová diagnostika

Druh vyšetření Ef. dávka 
[mSv]

Snímek plic 0,05

Páteř 1,8

Břicho 3 - 8

Urografie 2,1

Mamografie 0,5

Angiografie 3 - 9

Druh vyšetření Ef. dávka 
[mSv]

Statická scintigrafie ledvin 1,5

Dynamická scintigrafie ledvin 2,2

Dynamická cholescintigrafie 2,3

Scintigrafie skeletu 3,4

Perfúzní scintigrafie plic 1,2

Scintigrafie štítné žlázy 2,2
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CT hlava 1,1

CT tělo 9,2

Scintigrafie perfuze myokardu 7,5

  

Tab.5.7.1. Přibližná radiační zátěž pro nejčastější metody rentgenové a radioisotopové diagnostiky

Při terapeutických aplikacích radionuklidů se aplikuje přesně stanovené množství radioaktivity – 
stanovuje se buď podle ověřených empirických vzorců, nebo paušálně podle dané diagnózy a 
požadovaného terapeutického efektu (podrobnněji §3.6 "Radioterapie", pasáž "Radioisotopová terapie"). 

  Aktivita každé radioaktivní látky aplikované pacientovi (zvláště pak terapeutické aplikace) musí 
být změřena na správně kalibrovaném a metrologicky ověřovaném měřiči aktivity. Hodnota 
aplikované aktivity musí být zapsána v dokumentaci o diagnostice či terapii. 
...................... 
Radiační riziko stochastických účinků - rozdělení radiofarmak podle radiačního rizika. 
Posouzení přijatelnosti radiačního rizika v kontextu ostatních rizik pracovního a životního prostředí. 
Aplikace radiofarmak dětem - volba aktivity, radiační zátěž u dětí ve srovnání s dospělými 
osobami. Aplikace radiofarmak ženám v reprodukčním věku a v období gravidity. ....doplnit? 
 
  U těhotných žen se provádí radiodiagnostické úkony spojené s ozářením jen v nezbytně nutných 
případech, přičemž se volí co nejšetrnější metody s ohledem na ochranu plodu. 
.......... doplnit?

5.8. Organizační a legislativní zajištění radiační ochrany  
Každý, kdo užívá zdrojů ionizujícího záření, je povinen v mezích své působnosti činit všechna 
potřebná opatření k ochraně zdraví svého, svých spolupracovníků i ostatních osob. Základním 
legislativním rámcem pro práci s ionizujícím zářením je v současné době tzv. "Atomový zákon" (zákon 
č. 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření) a související normy a předpisy. Je 
to především vyhláška SÚJB č. 184/1997 - novelizována vyhláškou SÚJB č.307/2002 a nakonec 
vyhláškou SÚJB č.499/2005, dále vyhlášky SÚJB č. 146/1997 a SÚJB č. 214/1997. Atomový zákon 
stanovuje nejobecnější pravidla pro práci se zdroji ionizujícího záření, zejména jsou důležité cíle 
radiační ochrany – vyloučení deterministických účinků a omezení stochastických účinků na minimum, 
dále principy práce s IZ – zdůvodnění činností (riziko versus profit), optimalizace (ozáření lidí versus 
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náklady na jeho zmenšení), limitování (přírodní zdroje, lékařské expozice...).

  Pro dohled a koordinaci celého komplexu opatření pro bezpečné používání zdrojů ionizujícího záření 
byl zřízen Státní ústav jaderné bezpečnosti (SÚJB). Kromě legislativní činnosti SÚJB posuzuje 
projekty pracovišť se zdroji ionizujícího záření, vydává příslušná povolení a vykonává inspekční činnost 
na těchto pracovištích. 

  Na každém pracovišti s ionizujícím zářením je kromě toho ustaven dohlížející pracovník, který se přímo 
na místě zabývá otázkami radiační ochrany a vede příslušnou dokumentaci. Dohlížející pracovník se 
účastní kursů a seminářů pořádaných SÚJB a dalšími organizacemi a odbornými společnostmi. Na 
větších pracovištích nukleární medicíny (jako je KNM FNsP Ostrava) je zřízen Technicko-fyzikální 
úsek (TFÚ), který spolu s ostatní fyzikální a technickou problematikou pracoviště po odborné 
stránce zajišťuje i metodiku ochrany před zářením. V některých velkých zdravotnických ústavech je 
zřízeno centrální Oddělení lékařské radiační fyziky a hygieny, které koordinuje veškeré otázky 
aplikace záření a radiační ochrany.

  Soubor hlavních zásad, opatření a metodika měřících postupů pro zajištění optimální úrovně 
radiační ochrany na konkrétním pracovišti, jsou sepsány v tzv. Monitorovacím programu pracoviště (co 
se měří, jak často se měří, kde se měří, jak a čím se měří, interpretace výsledků měření a jejich 
dokumentace). Součástí monitorovacího programu je stanovení referenčních úrovní – záznamová, 
vyšetřovací, zásahová.

  Dalším souvisejícím materiálem je Program zabezpečování kvality pro diagnostickou a 
terapeutickou činnost pracoviště, což je soubor kontrolních a adjustačních činností pro zajištění 
správné funkce přístrojů a potřebné kvality radiofarmak; toto je podmínkou přesných a spolehlivých 
výsledků měření a vyšetření. S problematikou ochrany před zářením to souvisí prostřednictvím 
optimalizace mezi přínosem a riziky aplikace ionizujícího záření: čím jsou validnější výsledky diagnostiky 
a lepší účinky terapie, tím více převažuje zdravotní profit pacientů nad rizikem nežádoucích 
účinků ionizujícího záření – a naopak.

  Soubor opatření včetně postupů dekontaminace a kontrolních měření při radiačních haváriích a 
jiných mimořádných událostech na pracovišti jsou shrnuty v Havarijním řádu pracoviště. Rovněž 
v Provozním řádu pracoviště je obsažena řada konkrétních zásad pro správnou a bezpečnou práci se 
zdroji ionizujícího záření. 
.................... 
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......... 
Jelikož organizační a legislativní problematika je značně vzdálena profesnímu zaměření autora (fyzika), k 
podrobnostem bude vhodné odkázat přímo na www-stránky SÚJB: http://www.sujb.cz .

Pro podrobnější popis problematiky radiační ochrany (zvláště v oblasti otevřených zářičů a nukleární medicíny) 
můžeme dále odkázat na práce našeho předního specialisty v této oblasti Prof.Ing. Václava Hušáka, CSc. a 
dalších odborníků zabývajících se radiační ochranou: 
Hušák V.: ............. 
Hušák V., Pašková Z.: Radiační ochrana v nukleární medicíně. In: Principy a praxe radiační ochrany. SÚJB, Praha 2002 
............. - doplnit 
Některé aspekty jsou stručně zmíněny i v sylabu "Radiační ochrana".

4. Scintigrafie  

Zpět: Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření

Jaderná a radiační fyzika Detekce a spektrometrie záření Aplikace záření

S c i n t i g r a f i e Počítačové vyhodnocování scintigrafie Radiační ochrana

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu   |  Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann
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RNDr. Vojtěch Ullmann

Vojtěch Ullmann, nar. 14.4.1949 v Konici (okr.Prostějov).  
Po skončení Základní devítileté školy v Konici a maturitě na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli 

studoval fyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy University v Praze.

Profesní zaměření a činnosti : 
Od r.1973 působí jako fyzik na Klinice nukleární medicíny FNsP v Ostravě, kde je vedoucím 
Fyzikálně-technického úseku. Zabývá se jadernou fyzikou a fyzikou ionizujícího záření, fyzikálně-
matematickými aspekty radioisotopové scintigrafie, dále pak obecnou teorií relativity, 
relativistickou astrofyzikou a kosmologií :

Jaderná fyzika a fyzika ionizujícího záření Scintigrafie

Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu

Antropický princip aneb kosmický Bůh

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Mimoprofesní zájmy a aktivity : 
Fotografie, elektronika, chalupa, hudba klasická, duchovní a etnická, příroda, filosofie :

Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská

Věda a víra Křesťanství a komunismus Socialismus: Totalita nebo humanita?

Restituce jsou zvěrstvo Československo -naše vlast Agrese proti Jugoslávii - Proti Iráku

Chalupa pro kulturní rekreaci Japonská zahrada Pergola, krb + udírna | Minidisky

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Osobní: Život v přírodě - vzpomínky z Konice s fotografiemi z oblíbených míst.

Kontakty : 
E-mail: vojtech.ullmann@fnspo.cz , telefon do zaměstnání: 59 737 3429 
Adresa: 
Domů: Vojtěch Ullmann, V.Vacka 1672, 708 00 Ostrava - Poruba 
Do zaměstnání: Klin. nukleární medicíny FNsP, 17.listodadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba
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Přednášky a publikace (výběr)

Osobní poznámky :

Na tomto místě bych si dovolil napsat pár řádek určených hlavně přátelům a známým, s nimiž mne spojuje 
vztah k určitým lidem a místům; další poznámky o vztazích k některým idejím a koncepcím vědy a filosofie, 
duchovním či společenským otázkám, lze najít v "Poznámkách autora" po otevření každého ze čtyř 
tématických rámů na úvodní straně.  
Pro většinu čtenářů jsou tyto osobní poznámky jistě nezajímavé. Jedinou výjimkou je snad vzpomínka na pana 
učitele Jáchyma, který byl natolik světlou osobností, že může zaujmout a potěšit i jiné, kteří ho sice osobně 
neznali, ale u nichž možná vyvolá vzpomínku na jejich učitele.  
Dále snad:  
Život na venkově - s fotografiemi z oblíbených míst.

Můj rodný dům leží na jižním okraji malého městečka Konice, v pěkném přírodním prostředí u tří rybníků 
("Nohávka", "Kameňák", "Střelnice" či "Šištót") a u lesa zvaného "Bor". Otec byl zahradníkem, pěstoval zeleninu, 
květiny a ovocné stromky. Naše poměrně velká zahrada se táhla až skoro k samému lesu. Měli jsme dva 
skleníky (jeden u domu, druhý na zahradě) a několik pařenišť pro pěstování sazenic a květin. Na zahradě bylo 
mnoho ovocných stromů (švestky, jabloně, ryngle, ořechy, mirabelky atd.), keřových i stromkových angreštů a 
rybízů, záhony jahod a malin. Též hodně květin - tulipány, pivoňky, růže, lilie, zlatý déšť, jasmín atd. Na jaře a v 
létě kromě toho kvetlo všude mnoho lučních květin ...

Dalším přírodním "rájem" byly pro nás rybníky (tehdy ještě neznečistěné a nezdevastované) s břehy zarostlými 
hustým rákosím a orobincem. Na hladině plaval okřehek, z hlubokého a pro nás tajemného černého bahna 
vyrůstaly lekníny a další vodní rostliny. Ve vodě spousta ryb, žab, vodních brouků, pijavic, obludných larev 
vážek, drobného vodního hmyzu. Po hladině klouzaly vodoměrky a létaly nad ní krásné pestrobarevné vážky. Z 
vodního ptactva se hojně vyskytovaly potápky, vodní kachny, někdy i labutě. Kouzelné byly zvláště jarní večery 
u rybníků s hlasitým žabím koncertem a vůní kvetoucích stromů. ...

Les Bor byl krásný smíšený jehličnato-listnatý les (převaha borovic a smrků) rostoucí na pahorcích táhnoucích 
se od Konice směrem na Strážisko. Bylo v něm mnoho překrásných lesních zákoutí, sečí, roklí s potůčky a 
malými vodopády, výhledů do okolní krajiny s poli, lukami, vesnicemi a dalšími lesy ("Skalky", "Zvoňák" s 
pověstí o podzemním zvonu, "Otínsko", "Loupežník" ...). V létě mnoho hub, lesních jahod, borůvek. Tento les byl 
hlavním zdrojem inspirace pro mou fotografickou zálibu a i nyní při každé cestě do Konice v něm strávím 
několik hodin, někdy i s fotoaparátem. Bor není sice již tak krásný jako za časů mého dětství nebo jak jej mám 
zachycený na fotografiích z 60. a 70. let (hodně se tam v posledních letech kácelo, mnohá místa jsou zarostlá 
plevelným neudržovaným křovím), ale i nyní se tam najde řada pěkných míst.

Nyní bych uvedl pár poznámek a vzpomínek o některých pozoruhodných lidech s nimiž jsem se setkal. Začnu 
samozřejmě od těch nejbližších - svých rodičů, příbuzných, učitelů. Hlavním zájmem mého otce byla příroda - a 
to nejen v rámci své zahradnické profese, ale především les a lesní zvěř. Každou zimu, když zahradnické práce 
bylo málo, pracoval v lese a my s bratrem jsme mu často pomáhali. Po večerech nám vyprávěl různé příhody z 
lesa, ať již to byly jeho vlastní příhody nebo příhody jeho známých lesáků, myslivců a pytláků. Také rád četl 
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knihy o lese a myslivosti; nebyl organizovaným myslivcem, ale tak trochu "pytlákem" jak to tehdy na venkově 
bývalo... V mém zájmu o fyziku, matematiku, radiotechniku, vesmír a pod., mně sice nebránil, ale byl by raději, 
kdybych se stal lesním inženýrem. Moje maminka byla skromná vesnická žena, pracovala v malé místní oděvní 
dílně, její zálibou byla četba. K zájmu o kulturu mne však přiváděla hlavně má teta Marie, která nejen hodně 
četla, ale též poslouchala rozhlas - hlavně rozhlasové hry a literární a hudební pořady. Vzpomínám si, že když 
jsem v létě v podvečer plaval třebas na druhém konci rybníka, ozvalo se hlasité volání: "Vojto, už vylez z vody a 
utři se, za chvilku půjde to čtení na pokračování!". A podobně i při sáňkování či jiných hrách venku. Tak jsem 
poslouchal díla Moliéra, Jiráska, Shakespeara, Tyla, Tolstého atd. Tato obliba literatury, divadla a hudby, jakož i 
poslech kulturních pořadů v rozhlase (později zvláště stanice Vltava), mně již zůstala.

Na chalupě v Bořenovicích při 
poslechu duchovní hudby

Od školních let mne vedle fyziky zajímaly zvláště otázky filosofie poznání (gnoseologie, noetiky), zvláště 
poznání přírodovědného - co je to hmota, prostor, čas, jaký je jejich vztah k našemu vědomí; jak vznikl život, 
zda je život i jinde ve vesmíru; zda existuje Bůh a jak ho chápat atd. Rovněž od školních let jsem se zajímal o 
filosofii a teologii nejen zdejší ("západní", křesťanskou), ale i východní; zvláště mne oslovil buddhismus, který 
svou tolerancí, hlásáním neubližování a blaženosti pro všechny tvory, velmi rezonoval s mým nitrem. Později 
jsem se seznámil i s některými směry hinduismu, s taoismem, konfucionismem. I v těchto filosofických a 
duchovních směrech jsem nalezl mnoho krásných a inspirujících myšlenek, zvláště o jednotě veškerého bytí, 
harmonii s přírodou, víru v možnost humanistické lidské společnosti. Hledání Boha u mne nakonec vyústilo v 
něco, co by se snad dalo nazvat "oduševnělý ateismus" či panteismus - Bůh jako duchovní princip obsažený 
v samotné podstatě věcí a událostí. Tato koncepce se mi jeví jako plně slučitelná s přírodovědeckým 
materialismem, který je pro každého fyzika (a přírodovědce vůbec) přirozenou profesionální platformou.

Má etická a společenská orientace byla (vedle genetických dispozic, které máme každý poněkud odlišné) 
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formována především rodinným prostředím, v němž jsem vyrůstal. Moji rodiče a teta, která u nás bydlela, byli 
prostí lidé, velice skromní a absolutně poctiví, bez ctižádostí a ambicí vyvyšovat se nad druhé. Praktikovali to, 
čemu se říká "křesťanská láska", ale bez modlářství a bygotnosti, nenutili mne ani bratra do náboženství či 
kostela. Nebyli nikdy v žádné straně, stejně jako potom ani já. Můj otec ještě jako chlapec zažil Rakousko-
uherskou monarchii, útisk na velkostatku, později i německou okupaci. Z jeho vyprávění jsem se dozvídal o 
zpupnosti a bezcharakternosti bohatých a mocných, o pokrytectví modlářů a "nebeských koz", ale na 
druhé straně též o dobrotě a čestnosti mnohých prostých lidí i některých učitelů, kněží, lékařů (takovým 
lékařem kterého otec dobře znal byl Dr.Karafiát). 
Ve škole ovlivnili mé etické a společenské postoje někteří výborní učitelé, především pan učitel František 
Jáchym - typ moudrého a vzdělaného učitele, jakoby slučujícího ušlechtilé snahy někdejšího národního 
obrození s exaktním myšlením moderní doby.

Všechny tyto vlivy, spolu s mým vnitřním založením, vyústili v mou jednoznačně levicovou orientaci, v úctu ke 
všem slušným lidem bez ohledu na jejich majetek a postavení (ba spíše naopak - k bohatým a vlivným cítím 
instinktivní nedůvěru, zvláště pokud je to na jejich chování "vidět"). Hodnotím lidi podle toho, co jsou ochotni 
udělat pro jiné a pro dobrou věc, nikoli podle toho, co jsou schopni získat (či přesněji řečeno "urvat") pro 
sebe.

Náš dům byl v pěkném přírodním prostředí u rybníků a u lesa (Život na venkově), což dávalo možnost 
stimulovat lásku k přírodě, přírodovědné a estetické sklony, které jsem pak realizoval ve své celoživotní zálibě - 
fotografii přírody. Fotografoval jsem od dětství a tuto dovednost jsem později využil i v technické fotografii a 
vytváření obrázků pro odborné publikace.

Antropický princip aneb kosmický Bůh Japonská zahrada

Věda a víra Gravitace, černé díry a fyzika prostoročasu Krby, udírny, pergoly

Hudba: Indická Čínská Tibetská Japonská Pravoslavná Katolická Islámská

AstroNuklFyzika ® Jaderná fyzika - Astrofyzika - Kosmologie - Filosofie

Vojtěch Ullmann , fyzik
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