
Minimalizace dopadů radiační 
kontaminace 

na krajinu v havarijní
zóně JE Temelín

Nástroje GIS pro prostorové hodnocení 
radioaktivní kontaminace zemědělských 

plodin a půdy 

Jakub Brom et al.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská 

fakulta
Práce byla finančně podpořena projektem Ministerstva vnitra ČR BV III/1-VS VI20172020098 Likvidace radiačně 
kontaminované biomasy po havárii JE-distribuce v krajině, logistika sklizně, využití bioplynovou technologií.



SARCA - Software pro hodnocení prostorové 
radioaktivní kontaminace zemědělských plodin 
(Spatial Assessment of Radioactive Contamination 
of Agricultural Crops)

• Včasný odhad radioaktivní kontaminace 
zemědělských plodin a zemědělské půdy v zájmovém 
prostoru
• Hodnocení prostorové distribuce zemědělských plodin a 

jejich produkčních charakteristik v zájmovém území
• Radiační situace po havárii
• Aktuální meteorologická situace (úhrn srážek)



Význam
• Včasné prostorové vyhodnocení radioaktivní kontaminace 

zemědělských plodin a zemědělské půdy v rané fázi  
radiační havárie

• Pro rozhodování o následných opatřeních po radiační 
havárii na zemědělských plochách s cílem snížení 
radioaktivní kontaminace těchto ploch

• Využití dotčenými orgány státní správy zodpovědnými za 
radiační ochranu zemědělské krajiny

• Orientační ekonomické vyhodnocení následných opatření
• Environmentální modelování produkčních charakteristik 

plodin



Stručná charakteristika SARCA

Samostatně stojící jednoúčelový GIS software

Syntéza dat o krajině, porostech, radiační situaci a 
časové dispozici.

Rychlá informace

Návaznost na ostatní GIS nástroje a snadná možnost 
rozšíření

Otevřená platforma, nezávislý na OS



SARCA















Výstupy

● Produkční charakteristiky plodin (množství 
sušiny a živé biomasy, LAI)

● Depozice radionuklidu:
● Povrch půdy

● Povrch porostu

● Referenční úrovně

● Hygienický limit a jeho překročení hygienického limitu

● Orientační odhad nákladů na odvoz biomasy

● Doporučení pro opatření













Připravujeme

•Logistický model pro řešení odvozu biomasy z pozemků na 
skládky bioplynových stanic → logistika a ekonomika

•Model pohybu radionuklidu v ŽP ve střednědobém a 
dlouhodobém měřítku

• Hydrologie – odnos vodou

• Eroze – odnos v částicích půdy

• Zemědělství – odnos v biomase (sklizeň), transfer půda-
rostlina

• Rozpad radionuklidu

➢Otevřená platforma, minimální datové vstupy





Děkuji za pozornost!
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