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Úvod:  
zjednodušený průběh havárie JE s dopadem do  zemědělství 

• fáze nehody a které radionuklidy způsobí problémy v 
zemědělství   

• Problém prvního roku : povrchová kontaminace rostlin (krajiny)  

• Problém dalších let : kořenový přestup z půd   

• Jaké problémy můžeme očekávat?    



Hodnocení závažnosti mimořádných událostí podle škály INES (INES the international nuclear event scale, 

MAAE 1990)   

Stupnice hodnocení závažnosti jaderných a 

radiačních mimořádných událostí. 

https://www.sujb.cz/jaderna-

bezpecnost/ines/stupnice-ines/ 

Stupnice INES 
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Únik radionuklidů   
(hlavní zpravidla vzdušnou cestou) 

(jde o stovky různých radioizotopů s poločasy od 
zlomků sekund do desetitisíců let)  

celková aktivita může dosahovat 1019 Bq 

Skupina vzácných plynů (Kr-85; Kr-85m; Kr-87; Kr-88; Xe-133; Xe-135; Xe-

135m..);    
z hlediska dopadu do zemědělství nezajímavé - nedeponují se v krajině 

 
Skupina radiojodů : I-131 (poločas 8 dní); I-132; I-133; I-134; 
I-135; (Te-132..) „krátkodobé“ – pokud uniknou jsou významné 
první 2-3 měsíce po nehodě 
 
Cesium (a stroncium ): Cs-137, (Cs-134); (Sr-90 ) - poločas 30 
let. Pokud uniknou jsou klíčové pro dopad do zemědělství!! 
(další zotopy …Zr, Nb, Ce, Ru, Ba, La,  …….. 

 
Transurany (Pu, Am..)   jen v nejbližším okolí (částečky paliva) poločas až 
desetitisíce let, naštěstí jich unikne málo. 



Fáze radiační havárie (únik především do ovzduší) 

• Předúniková ( vážná hrozba úniku,  
neodkladná opatření) 

• Úniková (únik kontaminace v oblaku a spad,  
neodkladná opatření) 

• Poúniková (radioakt. spad,  následná 
opatření) 

Neodkladná opatření k ochraně obyvatelstva 
 

• Ukrytí 

• Jodová profylaxe 

• Evakuace 

• Opatření v potravinovém řetězci 

Pokles 
dávkového 

příkonu gama  

v čase 

~ T-1,2 

(za týden pokles 10x) 



„Krátké období s kontaminací I-131“ (první 2-3 měsíce po havárii) 

Ve vegetační sezoně  

povrchová kontaminace plodin, krmiv a přestup do hospodářských zvířat z krmiv 
(částečně inhalace)           kontaminace mléka a masa.       

Pokles aktivity I131 s poločasem 8 dní (ostatní izotopy jodu mají poločas kratší) 
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Mimo vegetační sezonu :  kontaminace půd, potravin a krmiv ve skladech – přestup 
do hosp.zvířat (mléko i maso) 



Období  s kontaminací krajinného krytu radionuklidy „Cs-137 a Sr-90“ 
(poločas 30 let)  

trvá desítky až stovky  let  po havárii 

Ve vegetační  sezoně  

• povrchová kontaminace  plodin (zejména s velkou plochou pro záchyt– listová 
zelenina), i krmiv – následný přestup do hosp.zvířat (mléko i maso),  

• část radionuklidů kontaminuje půdu a  zůstává v krajině, projeví se dlouhodobě v 
dalších letech - kořenový přestup do rostlin…. 

 

 

Mimo  sezonu :   

• povrchová kontaminace a přestup do půdy – projeví se v dalších letech 

• Možná kontaminace produktů a krmiv ve skladech – přestup do hosp.zvířat (mléko 
i maso) 



Odlišnost prvního roku od dalších let po havárii ! 
První rok (pokud ve vegetační sezoně) Další roky 

 depozice radionuklidů přímo na povrchy (listy, 
plodiny) 

Dominuje kořenový přestup radionuklidů z půdy – ten  
zpravidla mnohem méně než 1 %   

proto velká měrná aktivita vzrostlých povrchově 
kontaminovaných plodin a krmiv  

měrná aktivita v rostlinách, plodinách, krmivech je o 
řády nižší! 

tím i kontaminace hospodářských zvířat Tím je nižší i kontaminace hosp.zvířat 

pokud se podaří odstranit kontaminaci rostlin první rok (než přejde do půdy) má toto opatření vysoký dopad do budoucnosti 
zemědělského hospodaření 

1000 Bq/m2 

1000 Bq/kg 

1000 Bq/m2 

1 Bq/kg 
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V dalších letech migruje Cs137 pomalu hlouběji do půdy (a mění patrně i chemickou 
vazbu), přestup do plodin se mění  

Příklad dlouhodobé změny  kontaminace (Cs-137 ) potraviny 
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Plné vegetační období 

Jaká plošná kontaminace je „riziková“ pro produkci potravin podle sezony? 

Z hlediska možnosti likvidace kontaminace v krajině je 
to ale obráceně (mnohem snazší odstranit 

kontaminovanou sklizeň než kontaminovanou půdu) 

Směrné hodnoty pro 
potraviny  

~1000 Bq/kg 



„Jaderná havárie s dopadem na okolí  
je především zemědělskou havárií “ (cit kolegů RIR Gomel, Bělorusko)  

Některé problémy: 
• co s plodinami ( potravinami) nad referenčními hodnotami? 
• Jak zajistit krmivo pro hospodářská zvířata a jejich krmení v kontaminovaných oblastech? 
• Je nutné je likvidovat  ? 
• Co s kontaminovanými plodinami a biologickými odpady? (jde o velké objemy) 
• Lze první rok významně odstranit kontaminaci z krajiny (a jak ve vegetační sezoně a mimo 

ni)?  
• Jak optimalizovat opatření vs.dávky (ozáření populace, ozáření personálu během 

dekontaminačních prací) 
• Jaké plodiny a hospodářská zvířata pěstovat ? (management udržitelného hospodaření ) 
• Má smysl některá území uzavřít pro zemedělské hospodaření? 
• Lze postupně dlouhodobě čistit a vyčistit kontaminovanou půdu? 
• Jak vrátit  do oblasti přesídlené obyvatelstvo ?  
• ……….. 



 

 

Děkuji za pozornost. 


