
  1 

UNIVERZITA KARLOVA 
PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 

ÚSTAV PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka,  
veřejná výzkumná instituce  

 
 
 
 
 
 
 
 

Studie chování 137Cs, 90Sr a 3H v okolí Jaderné elektrárny 
Temelín 

 
 
 
 
 

Diana Ivanovová 

Disertační práce 

 
 
 
 
 
 
 
 

Školitel: Ing. Libuše Benešová, CSc. 
Školitel-konzultant: Ing. Eduard Hanslík, CSc. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Praha, Květen 2010 



  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto disertační práci vypracovala samostatně s využitím uvedené 

literatury a informací, na něž odkazuji. Svoluji k jejímu zapůjčení s tím, že veškeré přejaté 

informace budou řádně citovány.  

Práce ani  její podstatná část nebyla nepředložena k získání jiného nebo stejného 

akademického titulu. 

 

V Praze   26.5. 2010   



  3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodem bych chtěla poděkovat svému školiteli-konzultantovi Ing. Eduardu 

Hanslíkovi, CSc. za odborné vedení práce v celém jejím průběhu 

a Ing. Libuši Benešové, CSc. za připomínky k rukopisu. 

Děkuji všem pracovníkům z oddělení Radioekologie VÚV T.G.M., v.v.i v Praze 

za spolupráci a laboratorní zpracování vzorků.  

Poděkování patří i celé rodině a přátelům za podporu během studia. 



  4 

Abstrakt 

Práce se zabývá zpracováním výsledků dlouhodobého studia 137Cs, 90Sr a 3H ve vodním 
prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín. 

Jsou využity výsledky projektů z let 1990-2008: Státní úkol N 03-331-867 Výzkum vlivu 
jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru a další složky životního prostředí, VaV/510/1/96 
Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí, VaV/640/8/03 
Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů vývoje krajiny v užším 
a širším zázemí Jaderné elektrárny Temelín, Program sledování a hodnocení vlivu jaderné 
elektrárny Temelín na životní prostředí, Sledování pro ČEZ a.s., Jaderná elektrárna 
Temelín. Práce byla vypracována ve VÚV TGM, v.v.i.  

Sledování radionuklidů bylo prováděno v povrchové vodě, říčních sedimentech, vodních 
rostlinách a rybách. Hlavním cílem práce bylo komplexně zpracovat poznatky o výskytu 
a chování těchto radionuklidů pocházejících především z residuální kontaminace, aby bylo 
možné reálně posoudit vlivy JE Temelín na hydrosféru v těchto ukazatelích 
za standardního provozu i v případě havarijních situací. Byly hodnoceny jejich  
časo-prostorové změny ve sledovaných složkách a bilanční toky zejména s ohledem  
na vodní nádrž Orlík. Byly vyhodnoceny základní radioekologické charakteristiky, které 
jsou využitelné jako prvotní podklad pro hodnocení dlouhodobého vývoje a chování  
radionuklidů v životním prostředí v případě jejich havarijního úniku, ať už na území České 
republiky nebo mimo něj.   

Ve všech sledovaných složkách životního prostředí byl pozorován pokles koncentrací 137Cs 
a 90Sr, pro který byly vypočteny charakteristické efektivní a ekologické poločasy. 
V případě 137Cs v povrchové vodě a rybách byla zjištěna rozdílná rychlost poklesu 
v prvním a druhém sledovaném období. Pro 90Sr nebyla zjištěna změna rychlosti poklesu 
v průběhu sledování. Bylo zjištěno, že v VN Orlík dochází v průměru k záchytu 86 % 
nerozpuštěných látek a 60,7 % přitékajícího 137Cs. V případě 90Sr záchyt v nádrži nebyl 
pozorován. Byl hodnocen odtok aktivity 137Cs a 90Sr vztažený k aktivitě těchto 
radionuklidů deponované na jednotlivá povodí do roku 1986, tj. v důsledku černobylské 
havárie včetně příspěvku spadu po testech jaderných zbraní. Pro celé povodí Vltavy, 
Lužnice a Otavy až do profilu Vltava Solenice představoval celkový odtok 137Cs a 90Sr  
za období 1986-2008 pouze 0,48 % aktivity 137Cs a 3,2 % aktivity 90Sr deponované 
v celém povodí. Ze sumárního hodnocení sedimentů byla vyhodnocena průměrná hodnota 
distribučního koeficientu Kd137Cs 2,4.104 l/kg a Kd90Sr 413 l/kg. V rybách byla vyhodnocena 
průměrná hodnota koncentračního faktoru CF137Cs 298 l/kg a CF90Sr 117 l/kg.  
Byly vyhodnoceny koncentrační faktory pro skupinu rákosů, průměrná hodnota CF137Cs 
byla 49,8 l/kg, resp. CF90Sr 19 l/kg. V případě 3H byl pozorován velmi pomalý pokles 
koncentrace na neovlivněných profilech. Na profilech pod JE Temelín byly zaznamenány 
významně vyšší koncentrace 3H a tedy zřejmý vliv elektrárny. 
 
Klí čová slova: cesium 137, stroncium 90, tritium, efektivní poločas, ekologický poločas, 
koncentrační faktor, distribuční koeficient, radioekologie, povrchová voda, sedimenty  
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Abstract 

The thesis focuses on an analysis of the results of long-term monitoring  
of the concentrations of 137Cs, 90Sr and 3H in hydrosphere in the vicinity of Temelín 
Nuclear Power Plant.  

The monitoring was carried out during the period 1990-2008 subsequently in several 
projects, which include Research of impacts of Temelín Nuclear Power Plant  
on hydrosphere and other components of the environment (National project  
no. N 03-331-867), Research on impacts of nuclear facilities on the environment 
(VaV/510/1/96), Strategy and methodology of integrated studies of long-term trends  
in landscape development in close and wide vicinity of Temelín Nuclear Power Plant 
(VaV/640/8/03), Programme on monitoring and assessment of impacts of Temelín Nuclear 
Power Plant on the environment, and Monitoring for Czech Power Works, a.s., Nuclear 
Power Plant. The thesis was carried out in T. G. Masaryk Water Research Institute, public 
research institution.  

The radionuclides were monitored in surface water, river sediments, aquatic flora and fish 
species. The main objective of the thesis was to analyse and integrate all of the knowledge 
on concentrations and behaviour of these radionuclides, which originate mainly  
from residual contamination, in order to assess the impacts of Temelín Nuclear Power 
Plant (Temelín plant) on hydrosphere in these indicators during its standard operation  
and possible accidents. The radionuclides were analysed in terms of spatial and temporal 
variability in their concentrations and their inflows and outflows, mainly into and from 
Orlík Reservoir. The analysis included standard radioecological characteristics, which are 
applicable for assessing long-term development and behaviour of radionuclides  
in the environment affected by their possible accidental releases on the territory  
of the Czech Republic or outside this territory.  

For all of the components of the environment, the concentrations of 137Cs and 90Sr,  
which were used for calculation of their effective and ecological half-times, were 
decreasing. For 137Cs in surface water and fish, the rates of the decrease in the first  
and second monitoring period were different. The rate of the decrease in 90Sr concentration 
was invariable. The results of the monitoring showed that 86 % of suspended solids  
and 60.7 % of 137Cs inflowing into Orlík Reservoir accumulates in the reservoir while 
accumulation of 90Sr was not substantiated. Outflows of 137Cs and 90Sr activities were 
assessed in relation to their concentrations that were accumulated in individual basins  
until 1986 consequently to Chernobyl accident and tests of atmospheric nuclear weapons.  
The results for the whole area of the Vltava, Lužnice and Otava River basins upstream 
from the Vltava River at Solenice showed that during the period 1986-2008 only 0.48 %  
of 137Cs activity and 3.2 % of 90Sr activity that accumulated in the basins was washed  
and flowed out from the area. Distribution coefficients derived from summary analysis  
of sediments were 2.4 104 l/kg for Kd137Cs and 413 l/kg for Kd90Sr. Mean values  
of concentration factor in fish were 298 l/kg for CF137Cs and 117 l/kg for CF90Sr, and in reed 
49.8 l/kg for CF137Cs and 19 l/kg for CF90Sr. Concentrations of 3H in river sites not affected 
by Temelín plant were slowly decreasing and their values were substantially below those 
from the sites affected by the plant. 
 
Key words: caesium 137, strontium 90, tritium, effective half-time, ecological half-time, 
concentration factor, distribution coefficient, radioecology, surface water, sediments  
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1. Úvod  

Práce se zabývá zpracováním výsledků dlouhodobého studia radionuklidů  

ve vodním prostředí v okolí jaderné elektrárny Temelín.  

V souvislosti s výstavbou a provozem jaderné elektrárny Temelín byla uskutečněna 

řada projektů zabývajících se možnými vlivy provozu elektrárny na životní prostředí. 

Jednalo se o Státní úkol N 03-331-867 Výzkum vlivu jaderné elektrárny Temelín  

na hydrosféru a další složky životního prostředí (1989─1995) (Hanslík, 1995), 

VaV/510/1/96 Výzkum vlivu jaderně energetických zařízení na životní prostředí (Hanslík, 

1998a), VaV/640/8/03 Koncepce a metodologie komplexního studia dlouhodobých trendů 

vývoje krajiny v užším a širším zázemí Jaderné elektrárny Temelín (Hanslík a kol., 2004)  

a dále Program sledování a hodnocení vlivu jaderné elektrárny Temelín na životní 

prostředí (Mynář a kol. 1999) a Sledování pro ČEZ a.s., Jaderná elektrárna Temelín 

(Hanslík, E., 2000─2009). Byla získána téměř dvacetiletá řada výsledků, které byly 

průběžně zpracovávány a publikovány. Do roku 2000 se práce soustředily na hodnocení 

„předprovozního stavu“, tj. hodnocení referenčních úrovní. Od roku 2001 je hlavním cílem 

prací hodnocení možného vlivu JE Temelín na životní prostředí, resp. hydrosféru.  

Od roku 2000 jsem se podílela na získávání výsledků nejprve stanovením stroncia 

90 (Ivanovová, 2002) a následně i dalších ukazatelů, od roku 2004 vedením ostatních 

pracovníků Referenční laboratoře složek životního prostředí, v rámci oddělení 

Radioekologie Výzkumného ústavu vodohospodářského, T. G. Masaryka, veřejná 

výzkumná instituce, při realizaci jmenovaných studií. 

Provoz jaderné elektrárny je doprovázen vypouštěním odpadních vod, které kromě 

jiného obsahují i radioaktivní látky. Jedná se o směs radionuklidů, z nichž vzhledem 

k množství vypuštěné aktivity je nejvýznamnější tritium. Dále se jedná o celou řadu 

radioizotopů, které elektrárna získává již z odebírané surové vody a pouze minoritní podíl 

(za standardního provozu) radioaktivních látek pochází z vlastního provozu elektrárny. 

Mezi nejvýznamnější potenciálně přítomné izotopy v odpadních vodách patří cesium 137  

a stroncium 90. Přestože se jedná o izotopy umělé, vyskytovaly se v měřitelných 

koncentracích v životním prostředí, tedy i v okolí JE Temelín ještě před jejím spuštěním. 

Důvodem je přetrvávající znečištění po testech jaderných zbraní v padesátých a šedesátých 

let dvacátého století a po jaderné havárii v Černobylu v roce 1986. 
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Cesium 137 a stroncium 90 jsou radioekologicky významné radionuklidy, které 

vzhledem k dlouhému poločasu rozpadu (30,2 , resp. 28,8 let) přetrvávají v prostředí 

dlouhou dobu. Ve výše uváděných studiích byla doposud hlavní pozornost věnována 

výskytu cesia, především z „technických“ důvodů. Cesium 137 je gamaspektrometricky 

stanovitelný radionuklid,  podmínkou pro možnost jeho stanovení je instrumentální 

vybavení. V případě stroncia 90 je situace opačná. Jedná se o beta zářič, pro jehož 

stanovení není třeba náročné instrumentální vybavení, ale jeho stanovení je  

radiochemicky, časově a tedy i finančně náročné. I to je důvodem, proč jsou dosavadní 

poznatky o jeho výskytu v prostředí oproti jiným radionuklidům značně omezené, a to 

nejen v České republice ale i v Evropě, resp. ve světě (Outola a kol., 2009). Tritiu je 

věnována velká pozornost zejména proto, že jeho aktivity vypuštěné do prostředí 

mnohonásobně překračují vypuštěné aktivity ostatních radionuklidů. 

V práci je uveden základní přehled dosavadních poznatků o sledovaných 

radionuklidech – jejich stručná charakteristika a zdroje v životním prostředí. Dále přehled 

poznatků o jejich chování v hydrosféře. Vlastní sledování radionuklidů bylo prováděno 

v povrchové vodě, říčních sedimentech, vodních rostlinách a rybách. Byly hodnoceny 

jejich časo-prostorové změny ve sledovaných složkách a bilanční toky zejména s ohledem 

na vodní nádrž Orlík.  

Hlavním cílem práce bylo komplexně zpracovat poznatky o výskytu a chování 

těchto radionuklidů pocházejících především z residuální kontaminace, aby bylo možné 

reálně posoudit vlivy JE Temelín na hydrosféru v těchto ukazatelích za standardního 

provozu i v případě havarijních situací. Byly vyhodnoceny základní radioekologické 

charakteristiky, které jsou využitelné jako prvotní podklad pro hodnocení dlouhodobého 

vývoje a chování  radionuklidů v životním prostředí v případě jejich havarijního úniku,  

ať už na území České republiky nebo mimo něj.   

Zpracování výsledků sledování cesia 137 navazuje na předchozí publikace 

řešitelského týmu (Hanslík a kol., 2005─2006, 2009a─d, Ivanovová a Švadlenková, 2006, 

Ivanovová a Hanslík, 2009). Nově byly zpracovány výsledky sledování stroncia 90 a tritia 

v této lokalitě. Byl vyhodnocen odtok cesia 137 a stroncia 90 ze sledovaného území  

ve vztahu k depozici těchto radionuklidů po jaderné havárii v Černobylu a vztahy 

vybraných chemických a radioekologických ukazatelů. 
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2. Charakteristika izotopů 137Cs, 90Sr, 3H 

2.1. Základní charakteristika 

137Cs je jeden z radioaktivních izotopů cesia (Z=55) s poločasem rozpadu T=30,17 

r. Druhým nejvýznamnějším radioaktivním izotopem cesia je 134Cs (T=2,062 r). Dále 

existují téměř tři desítky radioizotopů, které, s výjimkou izotopu 135, vzhledem k velmi 

krátkým poločasům rozpadu nemají radioekologický význam. Jediným stabilním izotopem 

je 133Cs. (Lederer a Shirley, 1978) 

90Sr je radioaktivní izotop stroncia (Z=38) s poločasem rozpadu T=28,8 r. Dále 

existuje téměř dvacet dalších nestabilních izotopů stroncia. Většina těchto izotopů 

má velmi krátký poločas rozpadu. Mezi významnější patří: 82Sr (T=25 d), 85Sr (T=64,8 d) 

a 89Sr (T=50,5 d). Existují 4 stabilní izotopy stroncia, a to s hmotnostními čísly 84  

(0,56 %), 86 (9,8 %), 87 (7 %) a 88 (82,6 %), číslo v závorce udává zastoupení 

v přírodních vzorcích. (Lederer a Shirley, 1978, Majer, 1981) 

3H je radioaktivní izotop vodíku s poločasem rozpadu T=12,33 r, který se přirozeně 

vyskytuje v množství 1 atom na 1018 atomů vodíku (Greenwood a Earnshaw, 1993). 

Zatím co, tritium vzniká i přirozenými procesy (bude popsáno později), 137Cs a 90Sr 

jsou izotopy, které vznikají pouze při uměle vyvolaných jaderných reakcích. Do prostředí 

se dostávají výhradně v souvislosti s lidským využíváním jaderné energie a ionizujícího 

záření, ať už mírovým (jaderné elektrárny + palivový cyklus) nebo vojenským (jaderné 

zbraně, včetně cyklu jaderného materiálu).  

137Cs a 90Sr vznikají štěpením 235U. Po zachycení  neutronu se jádro 235U rozštěpí 

na dva fragmenty střední hmotnosti, což je doprovázeno emisí neutronů. Primární 

fragmenty jsou vzhledem k nadbytku neutronů nestabilní a postupně se přeměňují na své 

stabilní izobary. Vytváří se tak krátké rozpadové řady, které mají v průměru 3 maximálně  

7 členů. Při štěpení vzniká řada nuklidů, bylo zjištěno asi 200 štěpných produktů (Šáro  

a Tölgyessy, 1985), jejichž hmotnostní číslo leží v rozmezí 72─161. S největší 

pravděpodobností (přes 90 %) vznikají produkty asymetrického štěpení, které poskytuje 

lehké odštěpky s maximálním výtěžkem pro A=95 (kam patří i 90Sr) a těžké odštěpky  

pro A=139 (kam patří i 137Cs). Celkový štěpný výtěžek posledního členu přeměnové řady 

se nazývá výtěžek řady s daným hmotnostním číslem (pro 137Cs a  90Sr viz Tab. 1)  

(Majer, 1981). 
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137Cs je třetím členem řady začínající u 137I: 
137I(23s) → ~4% 136Xe + n 
              | 
              → ~96% 137Xe(3,9 min) → 137Cs(30,2 r) → 93,5% 137mBa(2,55min)                ( 1 ) 
                                                                               |                   ↓ 
                                                                                → 6,5% 137Ba  

90Sr je čtvrtým členem řady začínající u 90Br:                                               

90Br(1,6s) → 90Kr(33s) → 90Rb(2,5min) → 90Sr(28,8r) → 90Y(64,8h)→ 90Zr(stab.)       ( 2 ) 

Tritium vzniká jak přirozenými, tak uměle vyvolanými procesy. Přirozeně vzniká 

jadernými reakcemi vyvolanými kosmickým zářením v horních vrstvách atmosféry, patří 

mezi tzv. kosmogení radionuklidy (největší význam má rovnice (3)) (Greenwood  

a Earnshaw, 1993):          

14N + 1n →  3H + 12C                                                                                                         ( 3 ) 
14N + 1H →  3H+ fragmenty                                                                                              ( 4 ) 
2H + 2H →  3H + 1H                                                                                                           ( 5 ) 
16O + 1n →  3H + 14N                                                                                                         ( 6 ) 
16O + 1H →  3H + 14C                                                                                                        ( 7 ) 

Z uměle vyvolených procesů mají největší význam reakce využívané v jaderných 

elektrárnách a reakce doprovázející výbuch jaderné bomby. V jaderném reaktoru vzniká 

tritium při štěpných procesech (ternární štěpení) a aktivačních procesech v konstrukčních 

materiálech, chladivu a moderátoru. Nejvýznamnější jsou reakce (Tvrzník, 1981): 

10B + 1n →  2α + 3H                                                                                                           ( 8 ) 
2H + 1n  →  γ + 3H                                                                                                             ( 9 ) 
6Li + 1n →  2α + 3H                                                                                                         ( 10 ) 

Obdobně jako v jaderném reaktoru vznikají jak tritium tak i 137Cs a  90Sr při 

výbuchu jaderné bomby. Přibližný výtěžek těchto radionuklidů při výbuchu 

ekvivalentnímu 1 Mt TNT je spolu s jejich základní charakteristikou uveden v Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled charakteriských údajů sledovaných radionuklidů a jejich přibližný výtěžek 
při výbuchu jaderné bomby ekvivalentnímu 1 Mt TNT (UNSCEAR, 2000a) 

Izotop Poločas rozpadu 
(r) 

Kumulativní výtěžek řady 
(% 235U) 

Výtěžek 
PBq . (Mt TNT)-1 ekvivalentu 

3H 12,33  740 
90Sr 28,8 5,83 3,88 

137Cs 30,17 6,24 5,90 
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2.2. Chemické vlastnosti  

Cesium patří mezi alkalické kovy. Vyskytuje se v minerálech lepidotit a polucit.  

Je velmi rozpustné, v rozpuštěné formě se vyskytuje ve formě kationu Cs+. Z chemického 

hlediska se jedná o homolog draslíku. (Greenwood a Earnshaw, 1993) 

V půdách se rychle sorbuje na jílové minerály, což má zásadní význam pro jeho 

mobilitu v prostředí – migraci v půdě, odtok z povodí. Vazbou na jílové minerály v půdě se 

stává relativně imobilní a povrchový odtok nijak zásadně neovlivňuje snížení celkové 

zásoby cesia. (Smith a kol., 2000a, Erlinger a kol., 2009) Příjem živými organismy  

a případnou bioakumulaci zásadně ovlivňuje množství iontů K+ a NH4
+, se kterými soutěží 

o vazebná místa v krystalové mřížce minerálů. V prostředí s nízkým obsahem živin, hlavně 

K+, byl pozorován významně vyšší příjem radiocesia organismy, a naopak přídavek hnojiv 

obsahujících K+ příjem radiocesia rostlinami snižuje. Obdobně i bioakumulace cesia je 

závislá na množství dostupného draslíku. Vyšší bioakulmulace radiocesia byla pozorována 

v prostředí s nedostatkem draslíku (Smith a Beresford, 2005). Příjem ovlivňuje i množství 

organické hmoty v půdě. V půdách s vyšším obsahem organické hmoty byl pozorován 

zvýšený příjem radiocesia rostlinami (Ould-Dada, 2001). 

Stroncium patří do skupiny kovů alkalických zemin. Vyskytuje se v minerálech 

celezit a stroncianit. Svými vlastnostmi i chováním je velmi podobné vápníku. Jedná se  

o dvojmocný prvek, který tvoří Sr2+ kationy. Předpokládá se, že na rozdíl od cesia, 

v půdách nedochází k jeho fixaci do krystalové mřížky, ale pouze k absorpci na relativně 

snadno dostupná místa na povrchu minerálů a organických částicích. Síla této vazby je 

dána jednak kationtovou výměnou kapacitou půdy nebo sedimentu, a jednak přítomností 

dalších kationtů, zejména Ca2+ a Mg2+. Předpokládá se, že tato vazba je reversibilní, a tedy, 

že biologická dostupnost stroncia v čase se významně nemění. Příjem stroncia organismy 

má stejný mechanismus jako příjem vápníku a je významně ovlivněn jeho dostupným 

množstvím. Akumulace stroncia vodními organismy má inversní charakter ke koncentraci 

vápníku ve vodě (Smith a Beresford, 2005). 

Tritium se v atmosféře vyskytuje ve formách: T2 nebo HT a T2O nebo HTO, 

případně CH3T.  U forem T2 a HT dochází k rychlé oxidaci na HTO, která vzniká dále  

i procesy izotopické výměny se vzdušnou vlhkostí, případně fotochemickou reakcí s OH 

radikály. Dominantní formou výskytu tritia v atmosféře je tedy HTO (Van der Stricht  

a Kirchmann, 2001). 
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2.3. Radioekologický význam 

Radioekologický význam radionuklidů je dán typem a energií jejich rozpadového 

záření, poločasem rozpadu a jeho chemickými vlastnostmi. 137Cs, jak už bylo řečeno, je 

homologem draslíku v organismech se kumuluje především ve svalových tkání. Jedná se  

o beta zářič s dlouhým poločasem rozpadu a s Emax=0,514 MeV, resp. 1,176 MeV, jeho 

dceřinný produkt 137mBa se rychle (T=2,55 min) rozpadá na  137Ba, což je doprovázeno 

zářením gama o E=0,622 MeV. 

90Sr je také beta zářič s dlouhým poločasem rozpadu. Jedná se o homolog vápníku, 

takže v organismech se kumuluje především v kostní tkáni. Jeho dceřinný produkt  90Y má 

výrazně kratší poločas (T=64,8 h) a Emax=2,24 MeV, které působí významné ozáření kostní 

tkáně a dřeně.  

Tritium je beta zářič s velmi nízkou energií (Emax=0,018 6 MeV). V prostředí se 

stává součástí vodíkového cyklu, včetně oběhu vody a biologických procesů. 

Z radioekologického hlediska je nejvýznamnější jeho inkorporace do molekuly DNA (Van 

der Stricht a Kirchmann, 2001). 

Radiologické riziko je vyjádřeno jejich zařazením do tříd radiotoxicity. 137Cs je 

zařazeno do 1., 90Sr  do 2. a 3H do 4. třídy radiotoxicity (Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb.). 
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3. Zdroje 137Cs, 90Sr a 3H v životním prostředí 

Jak už bylo uvedeno, 137Cs a 90Sr jsou umělé radionuklidy, které se do životního 

prostředí dostávají v souvislosti s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření, jak  

pro vojenské, tak mírové účely. Tritium je radionuklid, který vzniká i přírodními procesy. 

Hlavními zdroji těchto radionuklidů v životním prostředí významných pro naše 

území byly dosud testy jaderných zbraní v atmosféře a havárie jaderných zařízení 

především havárie jaderné elektrárny v Černobylu. Dalšími zdroji byly podzemní jaderné 

testy, výroba a zpracování jaderných materiálů pro vojenské účely, jaderná energetika  

a využívání radioizotopů pro medicínské a průmyslové účely. 

3.1. Přirozené procesy vzniku tritia 

Přirozené procesy vzniku tritia byly popsány v kapitole 2.1. Odhady množství takto 

vzniklého tritia se různí. UNSCEAR (1977) shrnuje odhady o bilanci tritia produkovaného 

přirozenými procesy publikované v období 1953─1967, které se pohybovaly v rozmezí  

630─6500 PBq/r, UNSCEAR (2000a) uvádí roční produkci 72 P/Bq.r, čemuž odpovídá 

globální zásoba tritia 1 275 PBq. Objemová aktivita tritia odpovídající přirozeným 

procesům se uvádí asi 0,1 Bq/l pro srážky nad oceánem a 0,2─0,9 Bq/l pro srážky  

nad pevninou a povrchovou vodu na pevninách (Van der Stricht a Kirchmann, 2001). 

Hanslík a kol. (1999) uvádí průměrnou objemovou aktivitu tritia v povrchových vodách 

odpovídající přirozeným procesům 0,38 Bq/l.  

3.2. Testy jaderných zbraní v atmosféře 

Atmosférické jaderné testy byly prováděny v období 1945─1980 především 

Spojenými státy americkými a bývalým Sovětským svazem. Další státy, které také tyto 

testy realizovaly byly zejména Velká Británie, Francie a Čína. Nejvíce testů bylo 

uskutečněno  v obdobích 1951─1958 a 1961─1962. Na základě jednání mezi oběma 

mocnostmi došlo ke krátkodobému omezení testů v letech 1959─1960, které bylo ovšem 

následováno mohutnými testy v následujícím období. Politická situace nakonec vedla 

k dohodě mocností a v roce 1963 byla uzavřena Smlouva o částečném zákazu jaderných 

zkoušek (Partial Test Ban Treaty), která zakazovala jaderné testy v atmosféře, pod vodou  

a ve vesmíru. Některé země, např.  Francie a Čína, k dohodě nikdy nepřistoupily  

a pokračovaly s nadzemními testy až do roku 1974, resp. 1980. Mezinárodní snahy  
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o zakázání testů jaderných zbraní vedly k uzavření Smlouvy o úplném zákazu jaderných 

zkoušek (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) v roce 1996. Tato smlouva ovšem 

dosud nevstoupila v platnost. Počty uskutečněných nadzemních i podzemních testů 

zachycuje Obr. 1 (Internet 1). Uvádí se, že celkem bylo uskutečněno 540 atmosférických 

testů s celkovým výtěžkem 440 Mt. Štěpný výtěžek všech testů se odhaduje na 189 Mt,  

z toho pouze asi 29 Mt bylo deponováno lokálně a regionálně a tedy 160 Mt připadlo  

na globální spad. Celkové množství radionuklidů připadající na globální spad se odhaduje 

na 186.103 PBq 3H, 622 PBq 90Sr a 948 PBq 137Cs. Odhady byly potvrzeny měřením 90Sr 

ve spadu. Měření probíhala v celosvětové síti stanic od roku 1957. Od roku 1983 jsou 

zjišťované hodnoty pod mezí dané metody.  Kromě měření byl spad rovněž modelován  

na základě informací o počtech provedených testů a jejich výtěžcích. Velmi dobrá shoda 

obou metod je vidět na Obr. 2. Pro ostatní radionuklidy, včetně 137Cs, byly odhady o jejich 

depozici odvozovány modelově na základě štěpných výtěžků a poločasů rozpadů  

a korigovány podle skutečných měření 90Sr. Vzhledem k dlouhým poločasům 137Cs a 90Sr 

byl jejich příspěvek významný i po roce 2000 (UNSCEAR, 2000a). 

 

Obr. 1 Přehled uskutečněných jaderných testů v období 1948─2009 (podle Internet 1) 
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Z Obr. 2 a Obr. 3 je patrný významný rozdíl v depozici  90Sr a 137Cs na severní  

a jižní polokouli. Většina testů se odehrála na severní polokouli, kde byl následně i výrazně 

vyšší spad. Nejvýznamnější byl spad v oblastech mezi 40° a 50° severní šířky. Na jižní 

polokouli byl spad nižší (Simms a kol., 2008). 

 

Obr. 2 Koncentrace 90Sr ve vzduchu v oblastech střední zeměpisné šířky, porovnání 
změřených hodnot a modelových výpočtů (UNSCEAR, 2000a) 

3.3. Havárie jaderné elektrárny v Černobylu 

 Černobylská havárie, ke které došlo 26. 5. 1986, byla nejvážnější havárie v historii 

jaderné energetiky jak co do množství uniklé aktivity, tak co do rozsahu kontaminace 

území. Celková aktivita produktů havárie, které unikly do prostředí, se odhaduje na 2.103 

PBq (Warner a Harrison, 1993). Do prostředí se dostalo velké množství radionuklidů, 

především s krátkým poločasem rozpadu, z nichž nejvýznamnější byl 131I. Z radionuklidů 

s dlouhým poločasem bylo nejvýznamnější 137Cs. Odhady o množství uniklých 

radionuklidů byly postupně upřesňovány. Jsou shrnuty v Tab. 2. Číslo v závorce uvádí 

údaj, ke kterému se přiklání UNSCEAR (2000b). Jsou zde uvedeny pouze radionuklidy,  
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na které se práce zaměřila. V radioaktivním spadu bylo obsaženo velké množství dalších 

radionuklidů. Pro rozlišení „po testového“ a černobylského spadu bylo například 

významné 134Cs. Vzhledem k jejich poměru v reaktoru v době výbuchu: 134Cs : 137Cs ~0,55, 

byl tento charakteristický poměr využíván k odlišení černobylského cesia od cesia 

deponovaného po testech jaderných zbraní. Metoda byla použitelná přibližně deset let,  

pak se 134Cs, které má výrazně kratší poločas (T=2,1 r), stalo neměřitelným. Obdobně bylo 

charakteristické zastoupení i jiných radionuklidů.  

 

 

Obr. 3 Odhady množství deponovaného 137Cs vypočtené na základě znalosti o štěpných 
výtěžcích s použitím atmosférického modelu (UNSCEAR, 2000a) 

Tab. 2 Množství uniklých vybraných radionuklidů při černobylské havárii podle 
UNSCEAR, 2000b 

Radionuklid Odhad obsahu radionuklidu 
v reaktoru v době nehody 

(PBq) 

% uniklého 
množství 

uniklé množství  
(PBq) 

3H 1,4   
90Sr 200─230 (220) 4,3 10 

137Cs 260─290 (260) 33 85 
131I 1300─3200 (3200) 57 1800 

K hlavnímu úniku radioaktivních látek do prostředí došlo během prvních deseti dnů 

po havárii. Ještě více jak měsíc ale docházelo k menším únikům. Během této doby se 

měnilo složení unikajících radioaktivních látek i jejich forma. Během prvotního výbuchu  

a následného požáru byly hlavním „nosičem“ radioaktivity tzv. „hot particles“ – částice 

paliva z reaktoru o průměrné velikosti 10 µm. Vzhledem ke své velikosti byly z větší části 

deponovány v blízkosti reaktoru (asi do 30 km). Předpokládá se, že 90 % uniklého 90Sr 
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bylo vázáno právě na tyto částice a tedy, že většina  90Sr byla deponována v okolí 

elektrárny. V případě 137Cs byla situace jiná. Část radiocesia byla rovněž vázána na částice 

paliva a následně 50─75 %  se deponovalo v zóně do 30 km. Část radiocesia unikala 

s dalšími těkavými prvky z paliva výparem a následně se navázaly na vzdušný aerosol 

nebo zůstaly v plynné podobě (dominantní pro radiojód).  Forma výskytu radioizotopů 

měla zásadní vliv i na způsob jejich depozice a vzdálenost, ve které k ní docházelo.  

Pro izotopy jódu, které byly převážně v plynné podobě byla nejvýznamnější cesta suché 

depozice, zatímco pro radiocesium to byla mokrá depozice, tedy srážky (Smith  

a Beresford, 2005). Meteorologické podmínky tak významně ovlivnily rozsah 

kontaminace jednotlivých zemí. První dva dny převládalo severozápadní proudění, tímto 

radioaktivním mrakem byla kromě evropské části bývalého sovětského svazu zasažena  

i Skandinávie a východní část Polska. Následně západní proudění zasáhlo v podstatě celou 

západní a střední Evropu, včetně tehdejšího Československa. (Sabol, 1989). Převládající 

směry proudění a šíření radioaktivního spadu zobrazuje Obr. 4.  

Jako ukazatel kontaminace bylo vybráno 137Cs. Jako kontaminovaná byla označena 

území, kde depozice 137Cs dosáhla 37 kBq/m2 (1Ci km2). Většina takto označených území 

se nachází v Bělorusku, Ukrajině a bývalém Sovětském svazu. Mezi další nejvíce zasažené 

země patřily skandinávské země a Rakousko (UNSCEAR, 2000b). Mapa kontaminace 

Evropy 137Cs je na Obr. 5. V mapě je zachycená celková depozice 137Cs, tzn. i podíl 137Cs 

připadající na pozůstatek po testech jaderných zbraní. 

Informace o radiační situaci na území České republiky shrnuje Zpráva Institutu 

hygieny a epidemiologie (IHE CHZ, 1987). Odhady o množství deponovaného 137Cs  

na území ČR pochází především z průzkumu provedeného Centrem hygieny záření 

Institutu hygieny a epidemiologie v červnu 1986 (IHE CHZ, 1987), které bylo později 

doplněno leteckým mapováním (Gnojek a kol., 1997) a byla vytvořena mapa plošné 

kontaminace (Hanslík, 1998b) (Obr. 6). V mapě je tedy zahrnut i příspěvek 137Cs 

z atmosférických testů jaderných zbraní, který UNSCEAR (2000a) pro rok 1986 odhaduje 

na 1,9 kBq/m2 (kumulativní depozice).  Nejvíce zasažené plochy našeho území s plošnou 

depozicí nad 10 kBq/m2 nacházíme ve směru SV─SZ, což odpovídá směru proudění 

v době prvního průchodu kontaminovaných vzdušných hmot. Druhá a třetí vlna zasáhla 

naše území v JV─SZ směru. Objemová aktivita 137Cs v povrchových vodách byla na území 

ČR v období 1.5.–10.6.1986 zaznamenána v rozmezí 0,08─8,0 Bq/l (IHE CHZ, 1987). 
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Obr. 4 Hlavní směry šíření radioaktivního spadu na základě převládajících 
meteorologických podmínek v období 26.4.─4.5. 1986 (GMT) podle UNSCEAR (2000b) 

 

 

Obr. 5 Plošná depozice 137Cs po černobylské havárii UNSCEAR (2000b) 
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Obr. 6 Mapa plošné aktivity 137Cs v půdě (kBq/m2) po havárii jaderné elektrárny 
v Černobylu v roce 1986 včetně příspěvku 137Cs z testů jaderných zbraní podle Hanslík 
(1998b) 

Atlas (1998) uvádí průměrnou plošnou depozici 137Cs v ČR 7,6 kBq/m2. Porovnání 

s ostatními evropskými zeměmi je zobrazeno na Obr. 7.  
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Obr. 7  Průměrná plošná depozice 137Cs v evropských zemích po havárii jaderné 
elektrárny v Černobylu v roce 1986 podle Atlas (1998) 

Okolí jaderné elektrárny Temelín patří mezi území zasažená prvním radioaktivním 

mrakem na našem území. IHE CHZ (1987) uvádí spad v dané lokalitě 2,3–13 kBq/m2. 

Dědáček a kol. (1992) provedli v roce 1992 detailní letecký průzkum, který byl následně 
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upřesněn měřeními v roce 1996 (Gnojek a kol., 1997), ze kterých vyplývá plošná 

kontaminace 137Cs v okolí JETE v roce 1996 v rozmezí 1─16 kBq/m2, což by odpovídalo 

spadu v roce 1986 1,3─20,2 kBq/m2. 

Údajů o 90Sr ve spadu po havárii je výrazně méně, oficiální údaje o celkové 

depozici 90Sr nebyly publikovány. Odvozovat odhady depozice např. od poměru 90Sr  

a 137Cs v reaktoru v době nehody, který byl 0,12, tak jako se to používá v případě 134Cs 

(0,55) (Smith a Beresford, 2005), není možné vzhledem k odlišnému charakteru depozice. 

Např. Outola a kol. (2009) uvádí zaznamenané poměry 90Sr a 137Cs ve spadu  

po černobylské havárii na území Finska v rozmezí 0,015─0,333. IHE CHZ (1987) uvádí 

poměr 90Sr a 137Cs v přízemní vrstvě atmosféry měřené v lokalitě Praha – Libuš v rozmezí 

0,02─0,13. Příspěvek 90Sr, tj. kumulativní depozice 90Sr z atmosférických testů jaderných 

zbraní v roce 1986 odhaduje UNSCEAR (2000a) na 1,23 kBq/m2. 

3.4. Další zdroje umělých radionuklidů v životním prostředí 

Dalšími zdroji, sledovaných radionuklidů, které ale mají význam spíše z lokálního 

hlediska jsou především závody na zpracování jaderných materiálů. Tato zařízení byla 

v minulosti pro místní obyvatelstvo významným zdrojem těchto radionuklidů i při rutinním 

provozu. Oproti tomu současné jaderné elektrárny jsou za běžného provozu  

pro obyvatelstvo jako celek ve srovnání s přírodními zdroji ionizujícího záření minimálním 

zdrojem ozáření. Uvádí se, že průměrná dávka z provozu jaderných elektráren ve světě je 

pro jednotlivce z obyvatelstva 1 µSv/r, zatímco průměrná dávka z přírodních zdrojů je  

2,4 mSv/r (UNSCEAR, 2000a). Objemová aktivita tritia v povrchových vodách odvozená 

z bilance emisí tritia z jaderných zařízení ve světě je odhadována na 0,1 Bq/l (Hanslík  

a kol., 1999). 

Dále se může jednat o radioaktivní úniky při převozu jaderných zbraní nebo  

při ukládání jaderných materiálů do moře (Salbu, 2009).  

Využívání radioaktivních izotopů pro průmyslové a medicínské účely je 

významným zdrojem pro ozáření jednotlivých osob, z globálního hlediska, je ale není 

nutné uvažovat. 
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4. Radionuklidy ve vodním prostředí 

Radionuklidy se do vodního prostředí mohou dostávat několika cestami: přímými 

výpustmi, depozicí z atmosféry na vodní hladinu, vymýváním a erozí z plochy povodí, 

případně uvolňováním z mořských úložišť. Pro rutinní provoz jaderných zařízení jako 

jaderných elektráren, případně závodů na přepracování jaderného paliva je nejvýznamnější 

cestou přímé vypouštění do vodotečí. Výpustě do atmosféry představují za nehavarijních 

situací minimální vstup radionuklidů do vodního prostředí. Depozice radionuklidů  

na vodní hladinu nabývá významu v havarijních situacích. V čase ovšem nabývají 

významu další cesty. Radionuklidy deponované na území v povodí jsou v závislosti  

na svých chemických vlastnostech vázány různě silnými vazbami a dochází k jejich 

uvolňování vymýváním nebo erozí a odnosem. Tyto procesy mají sice ve srovnání 

s počátečním vstupem výrazně menší podíl, ale z dlouhodobého hlediska mohou znamenat 

trvalý vstup radionuklidů do hydrosféry, se kterým je třeba následně počítat. (Van der 

Stricht a Kirchmann, 2001) 

Ve vodním prostředí podléhají radionuklidy řadě fyzikálně chemickým procesům. 

Jsou to zejména dispergance, sorpce na suspendované látky a jejich následná sedimentace, 

resuspenzace a desorpce, srážení a radioaktivní rozpad. Hlavními procesy, které určují 

formu výskytu radionuklidu v hydrosféře, a tedy jejich transport a biologickou dostupnost, 

jsou procesy sorpce a desorpce na suspendované částice (IAEA, 2010). 

Pro popis rozdělení aktivity mezi vodnou a pevnou fází se používá distribuční 

koeficient (Kd), podíl aktivity v pevné fázi Cs (Bq/kg) a aktivity ve vodě Cv (Bq/l). Dále je 

důležité znát podíl frakce aktivity vázané na pevnou fázi (fp) (Smith a Beresford, 2005): 

v

s
d C

C
K =  (l/kg)  ( 11 ) a 

)1( d

d
p sK

sK
f

+
=   ( 12 ) 

kde s je koncentrace nerozpuštěných látek (kg/l) 

Odhady distribučních koeficientů podle Smith a Beresford (2005) a podle IAEA 

(2010) jsou uvedeny v Tab. 3 včetně „nejlepšího“ odhadu. Je zřejmé, že odhady se velmi 

liší, někdy i o několik řádů. Je tedy evidencetní vliv specifických regionálních podmínek. 

Pro odhady chování radionuklidů ve vodním prostředí je tak nutné znát a popsat tyto 

podmínky.  
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Pro povrchové vody s koncentrací nerozpuštěných látek 0,1─50 mg/l se uvádí,  

že podíl aktivity cesia vázané na pevnou složku je přibližně 4─80 %, zatímco v případě 

stroncia je to 0,05─5 % (Smith a Beresford, 2005).  

Tab. 3 Distribuční koeficienty uváděné v literatuře podle Smith a Beresford ( 2005) a podle 
údajů IAEA (2010)  

Smith a Beresford (2005) IAEA (2010) 
 

Rozmezí „Nejlepší 
odhad“ 

Rozmezí Geometrický průměr 
zpracovaných dat 

Radionuklid Kd (l/kg) 
90Sr 8.100─4.103 1.103 2,3.102─6,3.103 1,2.103 

137Cs 5.101─2,7.106 8.104 1,6.103─5,2.105 2,9.104 

4.1. Příjem radionuklidů živými organismy 

Příjem radionuklidů vodními organismy se může dít jak pasivní (nemetabolickou), 

tak aktivní (metabolickou) cestou. V případě ryb je to přímý příjem přes žábry a potravou. 

V případě vodních rostlin, zejména druhů s velkých povrchem, jako jsou mechy nebo řasy, 

může být významný podíl vázaný na suspendované látky, které jsou zachycené na povrchu 

rostliny. Metodika odběru rostlinného materiálu může mít proto zásadní vliv na zjišťované 

aktivity v rostliném materiálu. 

Pro popis míry kontaminace vodních organismů určitým radionuklidem se obvykle 

používá koncentrační (někdy bioakumulační) faktor (CF): 

v

o

C

C
CF =    (l/kg)                                                                                                             ( 13 ) 

kde Co je aktivita radionuklidu v živém organismu, Bq/kg „čerstvé“ (mokré) hmotnosti  

a Cv aktivita ve vodě (Bq/l). Základním předpokladem pro vyhodnocení CF jsou 

rovnovážné podmínky (Smith a Beresford, 2005). Např. Outola a kol. (2009) uvádí,  

že rovnovážných podmínek je dosaženo až po 10─12 letech po „radiační události, vstupu 

radionuklidů“. CF nevypovídá o kinetice příjmu a vylučování tohoto prvku, ani  

o charakteru kumulačních procesů. V praxi je ale významným parametrem 

(Švadlenková,1999), který slouží např. jako podklad pro modelování vývoje radionuklidů 

v čase. 

Množství tritia ve vodním organismu, resp. HTO v čerstvé hmotnosti ryb 

HTO
fC  (Bq/kg čerstvé hmotnosti), vyjadřuje IAEA (2010) vztahem: 
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vp
HTO
f CWCC .=                                                                                                              ( 14 ) 

kde WCp je obsah vody v rybě, uvádí se 0,78 a Cv je aktivita HTO ve vodě. 

Bioakumulace je ovlivněna řadou faktorů – chemickými vlastnostmi radionuklidu, 

druhem organismu jeho trofickou úrovní, délkou potravního řetězce, teplotou vody a jejím 

chemickým složením. 

Pro akumulaci radiocesia nebo radiostroncia má největší význam přítomnost jejich 

chemických homologů – draslíku a vápníku. Byla popsána nepřímá závislost 

koncentračního faktoru pro radiocesium v rybách na koncentraci draslíku ve vodě. 

V případě radiostroncia existuje méně informací, ale obdobně byla popsána nepřímá 

závislost na množství vápníku ve vodě. Vzhledem k tomu, že stroncium je kumulováno 

v kostech, šupinách, ploutvích a hlavě, je v „jedlých“ částech pouze asi do 5 %. Jeho 

význam z hlediska příjmu člověkem touto cestou je daleko menší něž v případě cesia, které 

je naopak kumulováno ve svalovině (Outola a kol., 2009).  

Závislost koncentračního faktoru cesia na koncentraci draslíku zkoumal např. Smith 

a kol. (2000b), který navrhl empirický vztah: 

[ ]+=
K

7590)-1780 zí4880(rozme
  ryby)  všežravé(dravé, CF                                               ( 15 ) 

[ ]+=
K

3280)-1740 zí2390(rozme
  ryby) (nedravé CF                                                              ( 16 ) 

kde [K+] je koncentrace draslíku v mg/l. 

Obdobně pro stroncium uvádí Smith a kol. (2009): 

 [ ]Ca

)61101770(3940
  ryba) (celá CF

−=                                                                               ( 17 ) 

kde [Ca] je koncentrace vápníku v mg/l. 

 

4.2. Vývoj koncentrace radionuklidů v čase 

Časové změny radionuklidu v určitém prostředí nebo matrici je možné popsat 

exponenciální rovnicí (18), resp. sérií těchto rovnic. 

t
t

efeCC .
0. λ−=                                                                                                                   ( 18 ) 
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kde C0 je počáteční koncentrace radionuklidu a λef (1/r) efektivní (pozorována) konstanta 

ubývání radionuklidu, která je tvořena rozpadovou konstantou (λ), tj. fyzikálním 

rozpadem, a konstantou vyjadřující ekologický poločas ubývání (λekol), tj.: 

λef = λ + λekol                                                                                                                   ( 19 ) 

Následně je možné vypočítat efektivní (pozorovaný) poločas ubývání radionuklidu 

Tef (r): 

Tef = ln2/λef                                                                                                                      ( 20 )  

1/Tef = 1/Tekol + 1/T                                                                                                          ( 21 ) 

Ukazuje se, že v delším časové měřítku není rovnice (18) dostatečná a je nutné 

použít sérii těchto rovnic. 

V případě cesia se obvykle popisují 3 fáze jeho ubývání v čase: počáteční rychlý 

úbytek, pomalý pokles daný imobilizačními a redistribučními procesy a následně 

dlouhodobou „rovnovážnou“ fázi. V případě stroncia jsou obvykle uváděné 2 fáze (Pröhl  

a kol., 2006). Řada studií ukázala, že v dlouhobém měřítku je mobilita radiocesia  

a radiostroncia v životním prostředí závislá především na charakteristikách daného povodí. 

Znalost regionálních podmínek je proto zásadní (Kumlad a kol., 2006, Sasina a kol., 2007).  

Obdobně je možné popsat úbytek určitého radionuklidu v povrchových vodách, 

sedimentech, vodních organismech, obecně v různých matricích, v potravinách a podobně 

IAEA, 2010).  
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5. Základní charakteristika JE Temelín  

5.1. Základní charakteristika elektrárny 

Výstavba jaderné elektrárny Temelín byla schválena již v roce 1980, vlastní 

realizace byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 byla její dostavba definitivně 

schválena v roce 1993. Z původně plánovaných 4 bloků byly postaveny 2. Jedná se  

o heterogenní, tlakovodní reaktory VVER 1000, typ V 320. Je využíváno palivo obohacené 

o 235U na 1,3─3,8 %. Palivo do prvního reaktoru bylo zavezeno ke konci roku 2000  

a následně byla spuštěna štěpná reakce. Vlastní zkušební provoz byl zahájen v červnu 

2002. instalovaný výkon je 2 x 1000 MV a nominální tepelný výkon 2 x 3000 MWt. 

(Internet 2) 

Postupné navyšování výkonu elektrárny je zobrazeno na Obr. 8. S tím souvisejí 

narůstající výpustě tritia a ostatních aktivačních a štěpných produktů, které jsou zobrazeny 

na Obr. 9 a Obr. 10. 
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Obr. 8 Výkon JE Temelín do roku 2008 

5.2. Vodní hospodářství 

Zdrojem surové vody pro JE Temelín je povrchová voda z řeky Vltavy, která je 

odebírána z vodního díla Hněvkovice  na 210 ř. km. Všechny odpadní vody se vypouští 

přes malou vodní elektrárnu v Kořensku na 200,4 ř. km 

Dešťové odpadní vody z celé plochy elektrárny jsou po přečištění od hrubých 

nečistot a nepolárních extrahovatelných látek vypouštěny přes dvě pojistné nádrže  
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do potoka Strouha, který ústí do Vltavy ve vzdutí nádrže Hněvkovice. Kvalita 

vypouštěných srážkových vod není limitována.  
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Obr. 9 Roční výpustě aktivity tritia s odpadními vodami z JE Temelín do roku 2008 podle 
Fechtnerová (2002─2006), Lysáček (2007─2009) 
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Obr. 10 Roční výpustě aktivity ostatních aktivačních a štěpných produktů s odpadními 
vodami z JE Temelín do roku 20082008 podle Fechtnerová (2002─2006), Lysáček 
(2007─2009) 

Splaškové vody z nekontrolované zóny jsou svedeny na biologickou čistírnu 

odpadních vod. Splaškové vody z kontrolované zóny jsou sváděny odděleně a jsou čištěny 

na lince pro aktivní odpadní vody. Složení těchto vod odpovídá složení běžných 

splaškových vod a obsah radioaktivních látek je velmi nízký. 

Technologické odpadní vody, u kterých se předpokládá výskyt radioaktivních látek, 

jedná se o odpadní vody primárního okruhu a kontaminované odpadní vody, se destilují  
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a koncentrát se zpracovává na ionexových filtrech. Po kontrole se vody vedou zpět  

do okruhu. Koncentrát z odparek a znehodnocené sorbenty z filtrů se zpracovávají jako 

kapalné radioaktivní odpady. Významné jsou dále tritiové vody, které vznikají 

v reaktorové části, jednak únikem tritia z palivových článků a dále aktivací deuteria 

v chladicím médiu. Denně musí být z primárního okruhu odpouštěno 6 m3 vody,  

aby objemová aktivita tritia v primárním okruhu nepřekročila hodnotu 11,6 GBq/m3. Tyto 

vody jsou po destilaci dočišťovány na ionexových filtrech. Po radiometrické kontrole 

v kontrolních nádržích se tyto vody vypouštějí spolu s vodami z chladicího okruhu  

přes sběrnou jímku a následně vodní elektrárnu ve VN Kořensko do řeky Vltavy.  

Technologické vody neaktivní jsou tvořeny především odluhem z chladicích věží. 

Tyto vody představují v současnosti více jak 95 % odpadních vod z JE Temelín 

(Rozhodnutí čj. KUJCK, 2004) 

5.3. Limity  

Limity pro kvalitu a množství vypouštěných odpadních vod byly stanoveny  

v  rozhodnutí Okresního úřadu RŽP (1993). Limity stanovené tímto Rozhodnutím 

vycházely z předpokladu, že veškerá technologická voda bude vzhledem ke kvalitě surové 

vody čiřena. Limity pro organické látky byly relativně přísné, zatímco limity pro sírany  

a chloridy poměrně vysoké. V roce 2001 zažádal provozovatel na základě výsledků Studie 

vlivu vypouštění čiřených a nečiřených odpadních vod z JE Temelín na kvalitu vody  

ve Vltavě (Hanslík, 2001) o změnu limitů. Bylo doporučeno používat čiření pouze  

pro snižování obsahu organických látek, ale ne pro snižování nerozpuštěných látek. Limity 

byly změněny rozhodnutím Okresního úřadu RŽP (2002), ve kterém byl upraven i rozsah 

ukazatelů. Ukazatel nerozpuštěné látky byl dále měněn rozhodnutím Krajského úřadu 

Jihočeského kraje (2004). Rozhodnutím Krajského úřadu Jihočeského kraje (2007) došlo 

dále ke změně ukazatelů radioaktivity a rozhodnutím Městského úřadu Týn nad Vltavou 

(2007) ke změně povolení k odběru povrchových vod. 

Limity pro množství odebíraných povrchových vod a množství vypouštěných 

odpadních vod podle rozhodnutí Okresního úřadu RŽP (1993), resp. Rozhodnutí 

Městského úřadu Týn nad Vltavou (2007) jsou shrnuty v Tab. 4. Hodnoty jednotlivých 

fyzikálně chemických ukazatelů jakosti ve spojeném odtoku odpadních vod z provozu  

JE Temelín podle příslušných rozhodnutí jsou shrnuty v Tab. 5. Vypouštění radioaktivních 

látek do řeky Vltavy v profilu Vltava Kořensko dále limituje rozhodnutí SÚJB (2009), 
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podle kterého součet efektivních dávek ze zevního ozáření a úvazků efektivních dávek 

z vnitřního ozáření nepřesáhne za kalendářní rok pro jednotlivce z kritické skupiny 

obyvatelstva limit 3 µSv. 

Tab. 4 Limity pro množství odebíraných povrchových vod a množství vypouštěných 
odpadních vod podle rozhodnutí OkÚ RŽP (1993), resp. rozhodnutí MÚ Týn nad Vltavou 
(2007) 

Qprům Qmax Qměs Qrok  
 

l/s l/s m3/měs m3/rok 
1993 1 625 1 875 5 022 000 38 019 000 Odběr povrchových 

vod 2007 1 800 3 000 6 000 000 42 000 000 
Vypouštění 
odpadních vod 

  501,0  9 342 000 
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Tab. 5 Koncentrační a bilanční hodnoty jednotlivých fyzikálně-chemických ukazatelů 
v odpadních vodách z provozu Jaderné elektrárny Temelín podle rozhodnutí OkÚ RŽP 
(1993), resp. podle rozhodnutí OkÚ RŽP (2002) a rozhodnutí KUJCK (2004) a rozhodnutí 
KUJCK (2007) (vyznačeno červeně) 

Koncentrace vodách v odpadních 
Ukazatel  

Prům. (mg/l) Max. (mg/l) Prům. (g/s) Max.   (t/r) 

BSK5 6/24 7/30 2,9/9 58/150 

CHSKMn 29/40 32/50 16/15 148/262 

CHSKCr 40/170 56/200 25/60 360/860 

Cl- 111/- 203/- 77,2/- 1 020/- 

SO4
2- 420/400 608/500 263,6/155 3850/2850 

NO3
- 28 42 19,2 260 

NH4+ 4/- 13/- 5/- 37/- 

/dusík anorganický /20 /25 /7,5 140 

PO4
3- 2/0,7 2,5/1,0 1,0/0,3 15,0/5,0 

/Fosfor celkový -/1,5 -/2,0 -/0,6 -/9,6 

Ca2+ 160/- 210/- 94,7/- 1470/- 

Mg2+ 24/- 34/- 15,6/- 222,0/- 

Na 115/- 200/- 76,2/- 1 060/- 

RL 938 1420 600,7 8 600 

RAS 600 800 240 3750 

RAS* 950 1200 355 6072 

NL 21/20/40 25/25/60 9,4/7,5/15 195/140/280 

Ropné látky/NEL 0,2/- 0,25/0,25 0,08/0,07 2,0/1,0 

Tenzidy aniontové 1 1,3 0,6/0,4 9,0/7,5 

pH 6,5─9 

Teplota 32,3°C 

Ukazatele radioaktivity Prům. (Bq/l) Max. (Bq/l) Prům. (Bq/s) Max.   (Bq/r) 

Celková objemová 
aktivita beta bez tritia 

/21 21/27 /2 700 1.109 

Celková objemová 
aktivita tritia 

/2,56.105 34,8. 104 /3,33.107 
40.1012/ 

66.1012 
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6. Metodika  

6.1. Sledované složky životního prostředí 

137Cs, 90Sr a 3H bylo stanovováno v povrchové vodě ve veškerých látkách a 137Cs  

a 90Sr v sedimentech a doplňkově v rybách a vodních rostlinách.  

Sledování povrchových vod bylo zahájeno v roce 1990 na profilech Vltava 

Hněvkovice, Lužnice Koloděje, Otava Písek1 (profily v budoucnu neovlivněné odpadními 

vodami z JE Temelín, dále označované pouze jako neovlivněné profily) a Vltava Solenice 

(profil v budoucnu ovlivněný výpustmi). Od roku 1996 bylo sledování rozšířeno o profil 

Vltava Hladná, profil cca 4 km pod zaústěním odpadních vod. Rozmístění odběrových 

profilů je zobrazeno na Obr. 11. Vzorky byly odebírány čtvrtletně. 

Nejdříve bylo sledováno 137Cs. Stanovení 90Sr prováděla Mikátová (1995) v letech 

1993 a 1994, pravidelné sledování 90Sr je prováděno od roku 1996. Sledování 3H bylo 

zahájeno před spuštěním zkušebního provozu JE Temelín v roce 2000. 

Sedimenty byly vzorkovány od roku 1990, a to jedenkrát ročně v profilech Vltava 

pod Týnem, Lužnice Koloděje, Otava Zvíkov2 (neovlivněné profily) a Vltava Doubrava, 

Chrást a u hráze VN Orlík (ovlivněné profily). Byla odebírána vrstva 0─10 cm sedimentu. 

Odběr byl prováděn potápěčem (Ing. S. Otáhalem, CSc., fy EKOAQEX). Od začátku bylo 

sledováno 137Cs. Stanovení 90Sr prováděla Mikátová (1995) v letech 1993 a 1994, v letech 

1999─2001 Ivanovová (2002) a od roku 2005 je prováděno každoročně. 

Odběry ryb zajišťovali pracovníci Výzkumného ústavu rybářského  

a hydrobiologického s.p., Vodňany a Povodí Vltavy, případně i VÚV T.G.M.. Jednalo se  

o druhy kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), sumec velký (Silurus 

glanis), Okoun říční (Perca fluviatilis), bolen dravý (Aspius aspius), štika obecná (Esox 

lucius), jelec tloušť (Leuciscus cephalus). Do zpracování byly zahrnuty i vzorky z archivu 

PřF UK odebrané v letech 1986─1990. Vlastní sledování bylo uskutečněno v roce 1994  

a 1995 a od roku 1998 každoročně. Bylo stanovováno 137Cs a v některých letech i 90Sr. 

Vodní rostliny byly odebírány Ing. M. Švadlenkovou, CSc. (Jihočeská univerzita, 

České Budějovice) z profilů Vltava Hněvkovice, Lužnice Koloděje (neovlivněné profily)  
                                                 
1 Profil Otava Písek byl v roce 2001 nahrazen odběrem z profilu Otava Topělec. V práci bude pro celé období 
použit název Otava Písek   
2 Profil Otava Zvíkov byl v roce 2002 nahrazen odběrem z profilu Otava Topělec. V práci bude pro celé 
období použit název Otava Zvíkov   
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a Vltava Hladná, Solenice a Štěchovice (ovlivněné profily) jedenkrát ročně v letech  

1996─2004. V letech 1989─1991 a 2005─2008 zajišťovali odběry pracovníci VÚV 

T.G.M. Byly zvoleny následující skupiny rostlin: 

Příbřežní – Glyceria maxima, Phalaris arundinacea, Polygonum hydropiper 

Vodní mechy – Hygrohypnum ochraceum, Fontinalis antipyretika 

Řasy – Oedegonium sp., Vancheri sp., Mikrospora amonia 

Ostatní ponořené – Batrachium fluitans 

Od roku 2006 jsou sledovány pouze příbřežní rostliny, resp. rákosy Glyceria 

maxima a Phalaris arundinacea. Bylo stanovováno 137Cs a v některých letech ve vzorcích 

rákosů i 90Sr. 

6.2. Odběr a předúprava vzorků 

Odběr vzorků byl prováděn podle norem řady ČSN 75 7051 Jakost vod – Odběr 

vzorků. Jednalo se o normy ČSN EN ISO 5667-1 (2007), resp. ČSN EN 25667-1 (1995)  

a ČSN EN 25667-2 (1995), ČSN EN ISO 5667-3 (2004, resp. 1996), ČSN EN ISO 5667-4 

(1994), ČSN EN ISO 5667-6 (2008, resp. 1994), ČSN EN ISO 5667-12 (1997). 

Vzorky povrchových vod byly odebírány v množství 50 l (vzorek pro stanovení  
137Cs a  90Sr), 0,25 l (3H) a 1 l (nerozpuštěné látky). Vzorky na stanovení 3H byly 

konzervovány chlazením. Velkoobjemové vzorky byly konzervovány kyselinou dusičnou 

na pH<2. Ke vzorku byl přidán směsný nosič. Vzorky byly odpařovány pod bodem varu  

do sucha, následně byly sušeny při 105 ºC a žíhány při 350 ºC. Vyžíhaný odparek byl 

uzavřen do příslušné měřicí nádoby. Stanovení 137Cs, 90Sr tedy postihuje veškeré látky. 

Stanovení NL bylo prováděno podle ČSN EN 872 (1998, resp. 2005). 

Pevné vzorky byly po odebírány do PE nádob, případně sáčků. V laboratoři byly 

sušeny  při 105 ºC. Sedimenty byly po vysušení přesítovány. Pro měření byla použita 

frakce menší než 2 mm. Ryby byly vyvrženy, zváženy, rozmělněny, vysušeny a následně 

rozdrceny a uzavřeny do měřicí nádoby. Měření se uskutečnilo v sušině a zpětně byla 

hmotnostní aktivita přepočítána na čerstvou hmotnost. Vzorky rostlin byly po vysušení 

nastříhány a uzavřeny do měřicí nádoby.  

Ve vzorcích bylo nejdříve stanoveno gamaspektrometricky 137Cs a následně bylo 

analyzováno 90Sr. 
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Obr. 11 Mapa odběrových profilů 
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6.3. Stanovení 137Cs 

Stanovení 137Cs bylo prováděno podle standardního operačního postupu RA-6 

Stanovení radionuklidů  emitujících  záření  gama  podle ČSN ISO 10 703 (1997,  

resp. 2008). Principem metody je gamaspektrometrické měření 137Cs obsaženého ve 

vzorku, resp. jeho dceřinného produktu 137mBa.  

Kapalné vzorky po úpravě (odpaření do sucha, vyžíhání) byly měřeny 

v geometriích Petriho miska 6,6 ml a 13,2 ml (Petriho miska vyložená 1,  

resp. 2 redukčními kroužky). Pevné vzorky byly měřeny v Marinelliho nádobě o objemu 

0,450 l.  

Pro stanovení byla použita gamaspektrometrická trasa s polovodičovým 

germaniovým detektorem REGe s relativní účinností 30 % a  s rozlišením FWHM  1,9 keV 

pro pík 60Co s energií 1332 keV fy Canberra Packard. Stínění detektoru je tvořeno vrstvou 

olova, mědi a plastu. K vyhodnocování byl do roku 2004 používán program S100, 

následně pak program Genie 2000, oba fy Canberra Packard. Pro energetickou kalibraci 

byly použity etalony 152Eu (typ MBSS 1 a CBSS 1). Účinnostní kalibrace byla prováděna 

směsnými standardy (typ MBSS 2 a CBSS 2) příslušné geometrie.  

Doba měření byla podle typu vzorku 8 h (sedimenty) - 48 h (odparky, ryby, 

rostliny).  Nejmenší detekovatelná objemová, resp. hmotnostní aktivita cND, resp aND   

na hladině významnosti α = β = 0,05 byla v závislosti na době měření a množství 

zpracovaného vzorku 0,5 mBq/l (odparky), 0,5 Bq/kg (sedimenty), 0,1 Bq/kg (ryby),  

1 Bq/kg (rostliny). Nejistota měření je udaná na hladině 2 sigma. 

6.4. Stanovení 90Sr 

Stanovení 90Sr bylo prováděno šťavelanovou srážecí metodou podle standardního 

operačního postupu RA-9 Stanovení objemové aktivity stroncia-90 podle Kolektiv autorů 

(1973). 

Principem metody je oddělení stroncia spolusrážením se šťavelanem vápenatým.  

Po přečištění možných radiochemických nečistot srážením hydroxidů, chromanů  

a uhličitanů se nechá ustanovit rovnováha s dceřiným produktem 90Y. Yttrium je následně 

odděleno jako šťavelan yttritý a proměřeno na proporcionálním detektoru. Vzorek se měří 

první tři dny po srážení yttria a 20 dní po srážení pro kontrolu radiochemické čistoty 
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preparátu. Podrobný postup byl popsán v Ivanovová (2002). Je sledován výtěžek vápníku  

a yttria, kterými je korigován výpočet aktivity.  

Pro stanovení se používají vzorky po stanovení 137Cs. Vzorky se předupravují 

loužením v 6 M HCl (odparky a sedimenty).  Biologický materiál se nejdříve žíhá  

při 550 ºC a následně louží v 6 M HNO3. 

Doba každého měření byla 2 x 1000s. K měření byl použit proporcionální detektor 

fy TESLA, přístroj je kalibrován plošným etalonem 90Sr─90Y typu EM 145.  Nejmenší 

detekovatelná objemová, resp. hmotnostní aktivita cND, resp aND  na hladině významnosti  

α=β=0,05 byla závislosti na době měření a množství zpracovaného vzorku a chemického 

výtěžku 2 mBq/l (odparky), 1,5 Bq/kg (sedimenty), 0,2 Bq/kg (ryby), 1 Bq/kg (rostliny). 

Nejistota měření je udaná na hladině 2 sigma. 

6.5. Stanovení 3H 

Stanovení objemové aktivity tritia bylo prováděno podle SOP RA-7 Stanovení 

objemové aktivity tritia podle ČSN ISO 9698 (1995).  

Vzorky jsou předupraveny destilací. Měří se směs 8 ml vzorku a 12 ml 

scintilačního roztoku OptiPhase Hisafe 3, resp. Ultima Gold LLT na bázi di-

isopropylnaphtalenu v 20 ml polyethylenové nádobce od fy Canberra Packard. Měření 

probíhá na nízkopozaďovém kapalinovém scintilačním spektrometru Quantulus 1220  

od fy WALLAC. Pro danou geometrii měření je relativní účinnost měření v závislosti  

na použitém scintilačním roztoku ~ 22, resp. 26 %. Doba měření jednotlivých vzorků byla 

optimalizována v závislosti na míře ovlivnění jednotlivých profilů. Do roku 2001 byly 

všechny vzorky a po zahájení provozu JE Temelín vzorky z profilů neovlivněných 

výpustmi měřeny 800 min. Vzorky z ovlivněných profilů byly měřeny 300 min. Nejmenší 

detekovatelná aktivita cND na hladině významnosti α = β = 0,05 je pro zvolený objem 

vzorku a dobu měření a 1,15 Bq/l; resp. 2,2 Bq/l. 

6.6. Laboratoř, oddělení Radioekologie 

Analýza vzorků se uskutečnila ve VÚV T.G.M., v.v.i Praha, oddělení 

Radioekologie, které je součástí Referenční laboratoře složek  životního prostředí  

a odpadů. Laboratoř je posouzená podle ČSN ISO/IEC 17025  

(resp. ČSN ISO/IEC 17025:2005). Měřidla jsou pravidelně ověřována v souladu 

s požadavky zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii u Českého metrologického institutu, 
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Inspektorátu pro ionizující záření Praha, Radiová 1, 102 00 Praha 10 (ČMI IIZ). 

Referenční materiály jsou získávány také od ČMI IIZ. Laboratoř se zúčastňuje 

mezilaboratorního porovnávání zkoušek pořádaných Výskumným ústavem vodného 

hospodárstva v Bratislavě, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Mezinárodní 

atomovou agenturou ve Vídni. 

6.7. Výpočty 

Objemová, resp. hmotnostní aktivita 137Cs a nejmenší detekovatelná objemová 

(cCs), resp. hmotnostní aktivita 137Cs (aCs), byla počítána programem S100 a následně 

Genie 2000. Pokud byl  výsledek stanovení menší než nejmenší detekovatelná objemová, 

resp. hmotnostní aktivita, byl výsledek vyjádřen jako „<cCsND, resp. aCsND“. 

Objemová (c90Sr), resp. hmotnostní aktivita 90Sr (a90Sr) byla vypočtena podle (SOP 

RA-9):  
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kde Nv  je počet impulsů vzorku 90Y extrapolovaný na čas separace yttria, 

 Np počet impulsů pozadí, 

 tv doba měření vzorku (s), 

 tp doba měření pozadí (s), 

 b   výtěžek vápníku (odpovídá výtěžku stroncia) (%), 

 c   výtěžek yttria, 

 λ   přeměnová konstanta 90Y, (0,2567d-1), 

 t   doba nárůstu 90Y (d), 

 V nebo m  objem vzorku (ml)/hmotnost vzorku (kg),  

 η účinnost měření 90Y vypočtená podle: 
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 kde  NS  je  počet impulsů standardu extrapolovaný na čas separace yttria,  

  tS doba měření standardu (s), 

  c výtěžek yttria, 

  AS aktivita standardu (Bq). 
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Objemová aktivita tritia (c3H) se vypočte podle (SOP RA-7): 
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kde Nv  je počet impulsů vzorku, 

 Np počet impulsů slepého vzorku, 

 tv doba měření vzorku, 

 tp doba měření slepého vzorku, 

 V objem vzorku, 

 η účinnost měření vypočtená podle: 
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 kde  NS je  počet impulsů standardu,  

  tS doba měření standardu (s), 

  AS aktivita standardu (Bq). 

Nejmenší detekovatelná objemová (cND), resp. hmotnostní aktivita (aND) se vypočte 

podle ČSN 75 76 00 (1988, resp. 2003): 
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 kde u je kvantil normálního rozdělení je 1,645 na hladině významnosti α=β=0,05, 

 Np, tv, tp, b, c, λ, V nebo m, η viz rovnice 22─25.  

 V případě hodnot menších než nejmenší detekovatelná aktivita byl pro jejich další 

zpracování aplikován postup Směrnice Komise 2009/90/ES, resp. Nesměráka (2009).  

Byl použit redukční koeficient k=0,5, tj. byla použita hodnota rovná ½ cND, resp. aND. 

V případě porovnávání průměrných hodnot, byla statistická významnost shody, 

resp. rozdílnosti průměrných hodnot zjišťována t-testem, shoda rozptylu souborů byla 

ověřována F testem. 

Pro hodnocení vývoje koncentrací radionuklidů v čase byla použita regresní 

analýza. Úpravou rovnice (18) byl získán vztah: 
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lnCt = - λef .t + Co                                                                                                             ( 27 ) 

kde Ct je aktivita radionuklidu v čase t, 

 λef efektivní (pozorována) konstanta ubývání radionuklidu, získaná jako 
směrnice přímky poklesu (1/r), 

 t čas (r), 

 C0 přirozený logaritmus aktivity v čase t=0. 

Statistická významnost regresní křivky byla ověřena F-testem.  

Roční bilance aktivity radionuklidu v profilu (Bj) (podle Hanslík a kol., 2009d):  

Bj [Bq] = ĉj.Qj.t                                                                                                              ( 28 ) 

kde ĉj je roční průměrná aktivita radionuklidu v profilu v roce j (Bq/m3), 

 Qj roční průměrný průtok v profilu v roce j (m3/s), 

 t doba trvání 1 roku (s), 

 

Roční záchyt aktivity radionuklidu ve VN Orlík (Zj) (podle Hanslík a kol., 2009d): 
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 kde Bp,j je roční bilance aktivity radionuklidu v přítocích VN Orlík p (Vltava 
Hněvkovice, Lužnice Koloděje, Otava Písek) v roce j (Bq) vypočtená 
podle (28), 

 Bm,j roční bilance aktivity radionuklidu v přítoku VN Orlík z mezipovodí  
v roce j (Bq) vypočtená podle: 

  Bm,j [Bq] = ĉm,j.Qm,j.t                                                                                  ( 30 )                                                             

  kde  ĉm,j je vážený roční průměr ĉj přítoků Vltava Hněvkovice, Lužnice 
Koloděje, Otava Písek v roce j (Bq/m3), 

   Qm,j roční průměrný průtok z mezpovodí  (m3/s), 

   t doba trvání 1 roku (s), 

 Bo,j je roční bilance aktivity radionuklidu v odtoku z VN Orlík (Vltava Solenice) 
v roce j (Bq) vypočtená podle (28). 

Procentuální záchyt aktivity radionuklidu ve VN Orlík (Zj) (podle Hanslík a kol., 

2009d): 
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Bp,j, Bm,j a Bo,j viz rovnice (28, 30) 

Depozice radionuklidu v daném povodí korigovaná na úbytek radioaktivním 

rozpadem a úbytek odtokem aktivity radionuklidu (upraveno podle Hanslík a kol., 2006): 

D1 = D0.e
-λ.t – B1 

D2 = D1.e
-λ.t – B2 

…. 

Dj = Dj-1.e
-λ.t – Bj-1                                                                                                            ( 32 ) 

kde D1-j je celková aktivita radionuklidu v povodí v letech 1-j (Bq), 

 B1-j roční bilance aktivity radionuklidu v profilu v letech 1-j (Bq) 

vypočtená podle (28), 

 λ přeměnová konstanta radionuklidu (1/r), 

 t doba trvání 1 roku (s). 

 

Bilance aktivity radionuklidu (Brel.,j) vztažená k celkové aktivitě radionuklidu 

v daném povodí (upraveno podle Hanslík a kol., 2006): 

[ ] 100.%.,
j

j
jrel D

B
B =                                                                                                          ( 33 ) 

kde Bj je roční bilance aktivity radionuklidu v profilu v roce j (Bq) vypočtená 
podle (28), 

 Dj celková aktivita radionuklidu v povodí v roce j (Bq) vypočtená  
podle (32), 

Roční bilance nerozpuštěných látek v profilu (BNL,j) (podle Hanslík a kol., 2009d): 

BNL,j [Bq] = ĉNL,j.Qj.t                                                                                                        ( 34 )        

kde ĉNL,j  je roční průměrná koncentrace NL v profilu v roce j (kg/m3), 

 Qj roční průměrný průtok v profilu v roce j (m3/s), 

 t doba trvání 1 roku (s), 

 

Roční záchyt nerozpuštěných látek ve VN Orlík (Z NL,j) (podle Hanslík a kol., 

2009d): 
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 kde BNLp,j  je roční bilance nerozpuštěných látek v přítocích VN Orlík p (Vltava 
Hněvkovice, Lužnice Koloděje, Otava Písek) v roce j (Bq) vypočtená 
podle (34), 

 BNLm,j roční bilance nerozpuštěných látek v přítoku VN Orlík z mezipovodí  
v roce j (Bq) vypočtená podle: 

  BNL,m,j [Bq] = ĉNL,m,j.Qm,j.t                                                                            ( 36 )               

  kde  ĉNL,m,j je vážený roční průměr ĉ NL, j přítoků Vltava Hněvkovice, 

Lužnice Koloděje, Otava Písek v roce j (Bq/m3), 

   Qm,j roční průměrný průtok z mezpovodí  (m3/s), 

   t doba trvání 1 roku (s), 

 BNLo,j je roční bilance nerozpuštěných látek v odtoku z VN Orlík (Vltava 
Solenice) v roce j (Bq) vypočtená podle (34). 

Procentuální záchyt nerozpuštěných látek ve VN Orlík (Z NL,j) (podle Hanslík  

a kol., 2009d): 
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Bp,j, Bm,j a Bo,j viz rovnice (34,36) 

Pro porovnání závislosti koncentrační faktoru 137Cs v rybách na koncentraci 

draslíku ve vodě s modelem podle Smith a kol. (2000b) byl vypočítán parametr CF137CsK: 

CF137CsK [mg/kg] = CF.K                                                                                                ( 38 ) 

kde CF137Cs je koncentrační faktor 137Cs v rybách (l/kg) podle (13), 

 K koncentrace K+ ve vodě (mg/l). 

Pro porovnání závislosti koncentrační faktoru 90Sr v rybách s modelem podle Smith 

a kol. (2009) byl vypočítán parametr CF90SrCa: 

CF90SrCa [mg/kg] = CF.Ca                                                                                              ( 39 ) 

kde CF90Sr je koncentrační faktor 90Sr v rybách (l/kg) podle (13), 

 Ca koncentrace Ca2+ ve vodě (mg/l). 
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7. Výsledky 

7.1. Vývoj objemové aktivit sledovaných radionuklidů v povrchových vodách 

7.1.1. Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchových vodách 

Byly hodnoceny změny objemových aktivit 137Cs na jednotlivých sledovaných 

profilech a dále bylo vyhodnocení provedeno pro přítoky do vodní nádrže Orlík, a to jako 

průměr z profilů neovlivněných odpadními vodami z JE Temelín, tj. Vltava Hněvkovice, 

Lužnice Koloděje a Otava Písek. Hodnocení bylo provedeno, samostatně pro období 

1990─1994 (F1) a 1995─2008 (F2). Dále bylo hodnoceno období provozu JE Temelín, 

2001─2008 (F3). Graficky je vývoj na jednotlivých profilech zpracován na Obr. 12─ Obr. 

16. Průměr neovlivněných profilů, tj. přítoků do VN Orlík je zpracován na Obr. 17. 
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Obr. 12 Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchové vodě na profilu Vltava Hněvkovice za 
období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─1994 (F1), 1995─2008 
(F2) a 2001─2008(F3) 

Na všech sledovaných profilech byl pozorován pokles objemových aktivit 137Cs 

(c137Cs) i průměrných ročních aktivit (ĉ137Cs). Nejvyšší hodnoty c137Cs byly na všech 

profilech zaznamenány na začátku sledovaného období (F1) a nejnižší v závěru (F2,  

resp. F3). Maximální c137Cs (98,8 mBq/l) byla zaznamenána na profilu Otava Písek v roce 

1990. I průměrné hodnoty (Ĉ137Cs) za obě sledovaná období  byly na tomto profilu nejvyšší 

– 18,3 mBq/l  (ĈF1,137Cs), resp. 2,7 mBq/l  (ĈF2,137Cs). Dále následovaly (sestupně) profily 

Lužnice Koloděje ─ 9,0 mBq/l (ĈF1,137Cs), resp. 2,4 mBq/l (ĈF2,137Cs), Vltava  

Hněvkovice ─ 6,7 mBq/l  (ĈF1,137Cs), resp. 1,6 mBq/l (ĈF2,137Cs) a Vltava  

Solenice – 3,9 mBq/l (ĈF1,137Cs), resp. 1,1 mBq/l (ĈF2,137Cs). Na profile Vltava Hladná byla 

Ĉ137Cs 2,0 mBq/l (ĈF2,137Cs, resp.1996─2008). 
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Z vývoje c137Cs na jednotlivých profilech byly vyhodnoceny podle rovnice (27) 

samostatně pro období F1 a F2 efektivní a ekologické konstanty a poločasy ubývání, které 

jsou včetně korelačních koeficientů shrnuty v Tab. 6. Všechny vyhodnocené trendy 

poklesu byly statisticky významné. První období charakterizují efektivní poločasy 

v rozmezí 1,1─2,2 r a ekologické 1,2─2,4 r. Pro přítoky VN Orlík to bylo průměrně 1,2 r 

(efektivní i ekologický poločas). V druhém období bylo na všech profilech zaznamenáno 

zpomalení poklesu c137Cs. Vyhodnocené efektivní poločasy pro toto období jsou v rozmezí 

5,9─10,4 r pro jednotlivé profily a průměrně 8,0 r pro přítoky do VN Orlík. Ekologické 

poločasy byly v rozmezí 7,4─15,8 r, resp. 10,9 r pro přítoky VN Orlík. 
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Obr. 13 Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchové vodě na profilu Lužnice Koloděje  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─1994 (F1), 
1995─2008 (F2) a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 14 Vývoj objemové aktivity 137Cs  v povrchové vodě na profilu Otava Písek  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─1994 (F1), 
1995─2008 (F2) a 2001─2008 (F3) 



  41 

Trend poklesu (statisticky významný) byl pozorován na všech profilech i po 

zahájení provozu JE Temelín (F3). Hodnoty ĈF3,137Cs byly v rozmezí 0,7─2,1 mBq/l, byly 

zaznamenávány i hodnoty menší než cND137Cs, jejichž počet postupně narůstal. Zejména  

na profilu Vltava Solenice jejich počet v závěru období (2001─2008) převládal  

nad skutečně změřenými hodnotami. V roce 2008 byly ĉ137Cs v rozmezí 0,4─1,2 mBq/l. 

Efektivní poločasy charakterizující toto období jsou velmi podobné na všech profilech, 

ovlivněných i neovlivněných, a to v rozmezí 5,1─5,8 r a průměrně pro přítoky VN Orlík 

5,8 r. Ekologické poločasy byly v tomto období 6,1─7,2 r pro jednotlivé profily  

a průměrně 6,4 r pro přítoky VN Orlík. 
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Obr. 15 Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchové vodě na profilu Vltava Hladná  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1996─2008 (F2)  
a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 16 Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchové vodě na profilu Vltava Solenice  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─1994 (F1), 
1995─2008 (F2) a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 17 Vývoj objemové aktivity 137Cs v povrchové vodě na přítocích VN Orlík 
neovlivněných výpustmi JE Temelín za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu 
v období 1990─1994 (F1), 1995─2008 (F2) a 2001─2008 (F3) 

Tab. 6 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu objemové aktivity 137Cs v povrchové 
vodě na sledovaných profilech v obdobích 1990─1994, 1995─2008 a 2001─2008  

 Vltava 
Hněvkovice 

Otava 
Písek 

Lužnice 
Koloděje 

Přítoky 
VN Orlík 

Vltava 
Hladná 

Vltava 
Solenice 

λef (1/r) -0,460 -0,619 -0,313 -0,587 -0,477 

R2 0,470 0,447 0,633 0,547 0,645 

Tef (r) 1,5 1,1 2,2 1,2 1,5 

19
90
─

19
94

 

Tekol (r) 1,6 1,2 2,4 1,2 

 

1,5 

λef (1/r) -0,092 -0,107 -0,067 -0,086 -0,071 -0,117 

R2 0,366 0,313 0,198 0,417 0,184 0,394 

Tef (r) 7,5 6,5 10,4 8,0 9,8 5,9 

19
95
─

20
08

 

Tekol (r) 10,1 8,3 15,8 10,9 14,6 7,4 

λef (1/r) -0,134 -0,129 -0,136 -0,132 -0,120 -0,129 

R2 0,254 0,253 0,244 0,435 0,168 0,258 

Tef (r) 5,4 5,2 5,1 5,3 5,8 5,4 

20
01
─

20
08

 

Tekol (r) 6,5 6,2 6,1 6,4 7,2 6,6 

7.1.2. Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchových vodách 

Tak jako v případě objemových aktivit 137Cs byly hodnoceny změny objemových 

aktivit 90Sr na jednotlivých sledovaných profilech a v přítocích do vodní nádrže Orlík. 

Hodnocení bylo provedeno pro celé období 1993─2008 (F1), kdy bylo 90Sr v povrchových 

vodách stanovováno a pro období provozu JE Temelín 2001─2008 (F3). Graficky je vývoj 
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na jednotlivých profilech zpracován na Obr. 18 ─ Obr. 22. Průměr neovlivněných profilů, 

tj. přítoků do VN Orlík je zpracován na Obr. 23 . 
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Obr. 18 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na profilu Vltava Hněvkovice  
za období 1993─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1993─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 

0

1

10

100

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

c 9
0S

r (
m

B
q/

l)

objemová aktivita 90Sr

roční průměrná objemová aktivita 90Sr

F1
F3

 
 

Obr. 19 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na profilu Lužnice Koloděje  
za období 1993─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1993─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 

Na všech sledovaných profilech byl tak jako v případě 137Cs pozorován pokles 

objemových aktivit 90Sr (c90Sr) i průměrných ročních aktivit (ĉ90Sr). Nejvyšší c90Sr  

(15,9 mBq/l) byla zaznamenána na profilu Lužnice Koloděje v roce 1994. I nejvyšší 

průměrná hodnota za celé sledované období (ĈF2,90Sr) byla  na tomto profilu – 6,5 mBq/l. 
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Dále sestupně to byly profily Vltava Solenice – 6,2 mBq/l, Vltava Hladná – 5,9 mBq/l, 

Vltava Hněvkovice – 5,2 mBq/l  a  4,2 mBq/l  na profilu Otava Písek. 

Z vývoje c90Sr na jednotlivých profilech byly vyhodnoceny podle rovnice (27) 

efektivní a ekologické konstanty a poločasy ubývání, které jsou včetně korelačních 

koeficientů shrnuty v Tab. 7. Všechny vyhodnocené trendy poklesu byly statisticky 

významné. Vyhodnocené poločasy jsou srovnatelné s poločasy poklesu c137Cs v druhém 

období. Vyhodnocené efektivní poločasy jsou v rozmezí 6,8─12,4 r pro jednotlivé profily 

a průměrně 8,8 r pro přítoky do VN Orlík. Ekologické poločasy byly v rozmezí 9,0─21,8 r, 

resp. 12,6 r pro přítoky VN Orlík. Nejdelší poločasy byly vyhodnoceny pro profil Vltava 

Hněvkovice (Tef=12,4 r, Tekol=21,8 r) 
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Obr. 20 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na profilu Otava Písek za období 
1993─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1993─2008 (F1)  a 2001─2008 (F3) 

Trend poklesu byl pozorován na všech profilech i po zahájení provozu JE Temelín 

(F3). Hodnoty ĈF3,90Sr byly v rozmezí 3,3─5,3 mBq/l, byly zaznamenávány i hodnoty 

menší než cND90Sr, jejichž počet postupně narůstal. V roce 2008 byly ĉ90Sr na jednotlivých 

profilech v rozmezí 2─4,1 mBq/l. Efektivní poločasy charakterizující období 2001─2008 

byly v rozmezí 4,4─23,9 r a průměrně pro přítoky VN Orlík 8,9 r. Ekologické poločasy 

byly v tomto období 4,1─140,5 r pro jednotlivé profily a průměrně 6,4 r pro přítoky  

VN Orlík. S výjimkou profilu Vltava Hněvkovice byl zvolený popis statisticky významný. 

Na profilu Vltava Hněvkovice se efektivní poločas rozpadu blíží fyzikálnímu Tef=23,9 r, 

resp. Tekol=140,5 r, tento trend nebyl statisticky významný. 
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Obr. 21 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na profilu Vltava Hladná za období 
1993─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1993─2008 (F1) a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 22 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na profilu Vltava Solenice  
za období 1993─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1993─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 23 Vývoj objemové aktivity 90Sr v povrchové vodě na přítocích VN Orlík 
neovlivněných výpustmi JE Temelín za období za období 1993─2008, s vyznačením trendu 
poklesu v období 1993─2008 (F1) a 2001─2008 (F3) 

Tab. 7 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu objemové aktivity 90Sr v povrchové 
vodě na sledovaných profilech v obdobích 1993─2008 a 2001─2008  

 Vltava 
Hněvkovice 

Otava 
Písek 

Lužnice 
Koloděje 

Přítoky 
VN Orlík 

Vltava 
Hladná 

Vltava 
Solenice 

λef (1/r) -0,056 -0,084 -0,101 -0,079 -0,093 -0,082 

R2 0,215 0,420 0,385 0,433 0,369 0,345 

Tef (r) 12,4 8,3 6,8 8,8 7,4 8,5 

19
93
─

20
08

 

Tekol (r) 21,8 11,6 9,0 12,6 10,0 12,0 

λef (1/r) -0,029 -0,108 -0,119 -0,078 -0,193 -0,157 

R2 0,024 0,244 0,190 0,164 0,357 0,292 

Tef (r) 23,9 6,4 3,6 8,9 3,6 4,4 

20
01
─

20
08

 

Tekol (r) 140,5 8,2 4,1 13,0 4,1 5,2 
 

7.1.3. Vývoj objemové aktivity 3H v povrchových vodách 

Sledování objemové aktivity tritia v povrchových vodách bylo zahájeno  

až před uvedením JE Temelín do provozu, hodnocení bylo tedy provedeno pouze  

pro období F3 (2000─2008). V případě tritia je evidentní rozdíl ve vývoji objemových 

aktivit na neovlivněných a ovlivněných profilech. 

Vývoj objemových aktivit tritia (c3H) a ročních průměrných aktivit (ĉ3H)  

na neovlivněných profilech je zpracován na Obr. 24 ─ Obr. 26. Průměrná aktivita za celé 

období byla na těchto profilech 1,1 Bq/l. Na všech profilech je významný podíl hodnot 

menších než cND3H. Trend poklesu byl statisticky významný pouze na profilu Otava Písek, 
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kde byl vyhodnocen efektivní poločas 9,6 r a ekologický 44,0 r. Na profilech Vltava 

Hněvkovice a Lužnice Koloděje nebyl trend poklesu statisticky významný a vyhodnocené 

efektivní poločasy byly delší než fyzikální poločas. Hodnocení bylo tedy dále provedeno 

pro hodnoty opravené o složku přírodního pozadí a příspěvek tritia z jaderných zařízení 

mimo území ČR. Byl použit odhad pro obě tyto složky 0,48 Bq/l (Hanslík a kol., 1999). 

Jako příklad je uvedeno grafické zpracování pro přítoky do VN Orlík na Obr. 27.  

Po odečtení příspěvku pozadí byl statisticky významný trend poklesu na profilech Otava 

Písek a Vltava Hněvkovice. V případě profilu Lužnice Koloděje a přítoků do VN Orlík 

trend nebyl významný. 
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Obr. 24 Vývoj objemové aktivity 3H v povrchové vodě na profilu Vltava Hněvkovice  
za období 2000─2008, s vyznačením trendu poklesu 
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Obr. 25 Vývoj objemové aktivity 3H v povrchové vodě na profilu Lužnice Koloděje  
za období 2000─2008, s vyznačením trendu poklesu 
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Obr. 26 Vývoj objemové aktivity 3H v povrchové vodě na profilu Otava Písek  
za období 2000─2008, s vyznačením trendu poklesu 
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Obr. 27 Vývoj objemové aktivity 3H  v povrchové vodě na přítocích VN Orlík 
neovlivněných výpustmi JE Temelín za období 2000─2008, s vyznačením trendu poklesu,  
a po opravě na složku přírodního pozadí a příspěvek tritia z jaderných zařízení mimo 
území ČR za období 2000─2008, s vyznačením trendu poklesu 

Na profilech ovlivněných výpustmi JE Temelín je zřejmý nárůst c3H i ĉ3H. 

Zaznamenané c3H na profilu Vltava Hladná byly v rozmezí <1,22─136 Bq/l, průměrně  

15,0 Bq/l (medián hodnot byl 2,34 Bq/l), na profilu Vltava Solenice <1,21─29,7 Bq/l, 

v průměru 8,05 Bq/l (medián hodnot byl 3,73 Bq/l). Průměrné hodnoty na obou profilech 

jsou statisticky významně vyšší než na neovlivněných profilech. Vývoj c3H a ĉ3H  

na ovlivněných profilech je zobrazen na Obr. 28 a Obr. 29. 
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Tab. 8 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu objemové aktivity 3H v povrchové vodě 
na profilech neovlivněných výpustmi JE Temelín a charakteristiky po odečtení příspěvku 
přirozeného pozadí a příspěvku jaderných zdrojů ve světě za období 2000─2008 

 
Vltava 

Hněvkovice 
Otava 
Písek 

Lužnice 
Koloděje 

Přítoky VN 
Orlík 

λef (1/r) -0,0272 -0,0721 -0,0384 -0,0448 

R2 0,022 0,159 0,050 0,100 

Tef (r) 25,5 9,6 18,1 15,5 

Tekol (r) ─ 44,0 ─ ─ 

charakteristiky po odečtení příspěvku přirozeného pozadí a příspěvku 
jaderných zdrojů ve světě 

λef (1/r) -0,669 -0,178 -0,352 -0,105 

R2 0,034 0,191 0,086 0,111 

Tef (r) 9,0 4,1 6,2 6,6 

Tekol (r) 33,2 6,0 12,3 14,1 
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Obr. 28 Vývoj objemové aktivity 3H v povrchové vodě na profilu Vltava Hladná  
za období 2000─2008 
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Obr. 29 Vývoj objemové aktivity 3H v povrchové vodě na profilu Vltava Solenice  
za období 2000─2008 

7.2. Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a  90Sr  v sedimentech 

7.2.1. Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech 

Hodnocení hmotnostních aktivit 137Cs (aS,137Cs) v sedimentech bylo provedeno 

samostatně pro jednotlivé profily (Obr. 30 ─ Obr. 35) a dále pro průměr ovlivněných  

a neovlivněných profilů a sumárně pro sedimenty ze všech profilů (Obr. 36).  
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Obr. 30 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Vltava Týn nad Vltavou 
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 

Nejvyšší průměrná hodnota za celé období (1990─2008) (ÂS,137Cs) byla 

vyhodnocena na profilu Vltava Doubrava (106 Bq/kg). Hodnoty ÂS,137Cs byly na dalších 
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profilech 90,7 Bq/kg  na profilu Otava Zvíkov, 85,1 Bq/kg na profilu Vltavě Týn,  

71,3 Bq/kg  ve Vltavě Orlík hráz, 70,1 Bq/kg v Lužnici Kolodějích a 38,0 Bq/kg na profilu 

Vltava Chrást. Nejvyšší zaznamenaná aS,137Cs byla 367 Bq/kg na profilu Otava Zvíkov 

(1992). Průměrná aktivita v sedimentech v celém sledovaném období byla 80,6 Bq/kg. 
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Obr. 31 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Lužnice Koloděje  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 32 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Otava Zvíkov za období 
1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1) a 2001─2008 (F3) 

Na všech sledovaných profilech byl zaznamenán pokles aS,137Cs ve sledovaném 

období 1990─2008, který byl s výjimkou profilu Otava Zvíkov statisticky významný. 

Nebyla pozorována změna rychlosti poklesu hmotnostních aktivit po roce 1994, tak jako 

tomu bylo v případě c137Cs v povrchových vodách. Vyhodnocené efektivní poločasy byly 
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v rozmezí 3,0─7,6 r, průměrně pro všechny profily 6,2 r. Ekologické poločasy pro období 

1990─2008 byly na jednotlivých profilech v rozmezí 3,3─10,2 r, průměrně 7,8 r. 
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Obr. 33 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Vltava Doubrava  
za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 
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Obr. 34 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Vltava Chrást  za období 
1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1) a 2001─2008 (F3) 

V samostatně hodnoceném období 2001─2008 (F3), již nebyl pozorován, 

s výjimkou profilu Vltava Orlík hráz, významný trend poklesu. Na profilu Otava Zvíkov 

nebyl pozorován žádný trend. Nejvyšší průměrná hodnota ÂS,F3,137Cs byla vyhodnocena  

na profilu Otava Zvíkov (59,1 Bq/kg). Na dalších profilech byly hodnoty ÂS,F3,137Cs  

41,5 Bq/kg (Vltava Doubrava), 37,2 Bq/kg (Vltava Týn), 36,3 Bq/kg (Lužnice Koloděje), 
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26,6 Bq/kg (Vltava Orlík hráz) a 8,2 Bq/kg (Vltava Chrást). Průměrná aktivita 

v sedimentech v tomto období byla 34,8 Bq/kg. 

Vyhodnocené charakteristiky poklesu hmotnostních aktivit 137Cs v sedimentech  

pro období 1990─2008 a 2001─2008 na jednotlivých profilech jsou shrnuty v Tab. 9,  

při hodnocení ovlivněných, neovlivněných profilů a sedimentů sumárně v Tab. 10. 
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Obr. 35 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilu Vltava VN Orlík hráz  
 za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 (F1)  
a 2001─2008 (F3) 

 

10

100

1000

1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010

 a
S

,1
37

C
s 

(B
q/

kg
)

Neovlivněné profily

Ovlivněné profily

Průměr

F1

F3

 
 

Obr. 36 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v sedimentech na profilech neovlivněných výpustmi 
JE Temelín (profily Vltava Týn n. Vl., Lužnice Koloděje, Otava Zvíkov), profilech 
ovlivněných (Vltava Doubrava, Chrást, VN Orlík hráz) a při souhrnném vyhodnocení 
všech profilů za období 1990─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1990─2008 
(F1) a 2001─2008 (F3) 
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Tab. 9 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu hmotnostní aktivity 137Cs 
v sedimentech na sledovaných profilech v období 1990─2008 a 2001─2008 

 Vltava 
Týn n.Vl. 

Otava 
Zvíkov 

Lužnice 
Koloděje 

Vltava 
Doubrava 

Vltava 
Chrást 

Vltava VN 
Orlík hráz 

λef (1/r) -0,125 -0,091 -0,110 -0,121 -0,231 -0,165 

R2 0,683 0,190 0,336 0,772 0,693 0,501 

Tef (r) 5,5 7,6 6,3 5,7 3,0 4,2 

19
90
─

20
08

 

Tekol (r) 6,8 10,2 8,0 7,1 3,3 4,9 

λef (1/r) -0,079 -0,115 -0,047 -0,095 .0,338 

R2 0,181 0,128 0,064 0,040 0,534 

Tef (r) 8,7 6,0 14,7 7,3 2,1 

20
01
─

20
08

 

Tekol (r) 12,3 

*) 

7,5 28,8 9,7 2,2 
*) nebyl pozorován trend poklesu 

Tab. 10 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu hmotnostní aktivity 137Cs 
v sedimentech na profilech neovlivněných výpustmi JE Temelín (profily Vltava Týn n. Vl., 
Lužnice Koloděje, Otava Zvíkov), profilech ovlivněných (Vltava Doubrava, Chrást,  
VN Orlík hráz)  a při souhrnném vyhodnocení všech profilů za období 1990─2008  
a 2001─2008 

 Neovlivněné profily Ovlivněné profily Sedimenty sumárně 

λef (1/r) -0,089 -0,144 -0,111 

R2 0,586 0,829 0,801 

Tef (r) 7,8 4,8 6,2 

19
90
─

20
08

 

Tekol (r) 10,6 5,7 7,8 

λef (1/r) -0,034 -0,149 -0,077 

R2 0,082 0,469 0,321 

Tef (r) 20,7 4,6 9,0 

20
01
─

20
08

 

Tekol (r) 65,8 5,5 12,8 
 

7.2.2. Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v sedimentech 

Hmotnostní aktivita 90Sr (aS,90Sr) v sedimentech nebyla stanovována pravidelně,  

tak jako a137Cs, hodnocení tedy bylo provedeno méně podrobně. Průměrná hmotnostní 

aktivita 90Sr na jednotlivých profilech v celém sledovaném období (ÂS,90Sr) byla 3,1 Bq/kg 

(Vltava Týn), 2 Bq/kg (Lužnice Koloděje a Vltava Orlík hráz), 1,9 Bq/kg (Vltava 

Doubrava), 1,7 Bq/kg (Otava Zvíkov) a 1,1 Bq/kg (Vltava Chrást), průměrně pro všechny 

profily to byly 2 Bq/kg. Maximální hodnota a90Sr 6,7 Bq/kg byla zaznamenaná na profilu 

Vltava Týn v roce 1994. V závěru sledovaného období (2007─2008) byla na všech 

sledovaných profilech zaznamenaná aS,90Sr menší než aND90Sr.  
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Trendy poklesu byly hodnoceny pouze pro průměr ovlivněných a neovlivněných 

profilů a sedimenty sumárně. Pro celé hodnocené období (1993─2008) byl trend poklesu  

i když statisticky nevýznamný vyhodnocen pro neovlivněné profily, pro ovlivněné nebyl 

zaznamenán žádný trend. I v samostatně hodnoceném období 2001─2008 byly 

vyhodnocené trendy poklesu statisticky nevýznamné. Charakteristiky jsou shrnuty  

v Tab. 11. 
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Obr. 37 Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v sedimentech na profilech neovlivněných výpustmi 
JE Temelín (profily Vltava Týn n. Vl., Lužnice Koloděje, Otava Zvíkov), profilech 
ovlivněných výpustmi (Vltava Doubrava, Chrást, VN Orlík hráz) a při souhrnném 
vyhodnocení všech profilů za období 1993─2008  

 

Tab. 11 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu hmotnostní aktivity 90Sr 
v sedimentech na profilech neovlivněných výpustmi JE Temelín (profily Vltava Týn n. Vl., 
Lužnice Koloděje, Otava Zvíkov), profilech ovlivněných výpustmi (Vltava Doubrava, 
Chrást, VN Orlík hráz )  a při souhrnném vyhodnocení všech profilů za období 1993─2008 
a 2001─2008 

 Neovlivněné profily Ovlivněné profily Sedimenty sumárně 

λef (1/r) -0,049 -0,027 

R2 0,191 0,078 

Tef (r) 14,1 26,2 

19
93
─

20
08

 

Tekol (r) 27,6 

*) 

285 

λef (1/r) -0,090 -0,023 -0,053 

R2 0,160 0,046 0,116 

Tef (r) 7,7 30,1 13,1 

20
01
─

20
08

 

Tekol (r) 10,5 ─ 24,2 
*) nebyl pozorován trend poklesu 

 



  56 

7.3. Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a  90Sr  v rybách 

7.3.1. Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v rybách 

Hodnocení hmotnostní aktivity 137Cs  v rybách (v čerstvé hmotnosti) (aR,137Cs) bylo 

provedeno souhrnně pro vzorky z celé nádrže Orlík a přítoků, a to samostatně pro období 

1986─1990 (F1), 1994─2008 (F2) a 2001─2008 (F3). Vývoj průměrných hmotnostních 

aktivit je zobrazen na Obr. 38.  Nejvyšší hodnota aR,137Cs byla zaznamenána těsně  

po havárii v Černobylu 51,4 Bq/kg (VII.1986). Průměrná aktivita (Â137Cs) v tomto období 

(ÂR,F1,137Cs) byla 20,2 Bq/kg. Vyšší hodnota ÂR,F1,137Cs byla vyhodnocena pro dravé ryby 

23,9 Bq/kg než pro nedravé 17,7 Bq/kg. V druhém období byly zaznamenané hodnoty 

aR,137Cs v rozmezí 0,30─1,47 Bq/kg. I hodnota ÂR,F2,137Cs byla vyšší (1,47 Bq/kg) v dravých 

rybách, pro nedravé ryby to bylo 1,11 Bq/kg. Tyto rozdíly nebyly jak v období F1 tak v F2 

statisticky významné. 

 Z vývoje aR,137Cs v období F1 byl vyhodnocen efektivní poločas rozpadu 1,0 r  

a ekologický 1,1 r. Trend poklesu pokračoval i ve druhém sledovaném období. Tak jako 

v případě povrchový vod bylo pozorováno zpomalení trendu poklesu v období F2. 

Vyhodnocený efektivní poločas pro toto období byl 6,1 r a ekologický 7,7 r. Trend poklesu 

byl zaznamenán i v samostatně hodnoceném období 2001─2008, kdy byl vyhodnocen 

efektivní poločas 4,4 r a ekologický 5,1 r. Vyhodnocené trendy ve všech třech 

hodnocených obdobích byly statisticky významné.    
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Obr. 38 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v rybách (čerstvé hmotnosti) za období 
1986─2008, s vyznačením trendu poklesu v období 1986─1990 (F1), 1994─2008 (F2)   
a 2001─2008 (F3) 
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7.3.2. Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v rybách 

Vzhledem k menšímu počtu výsledků byla hmotnostní aktivita 90Sr (aR,90Sr) 

v rybách (v čerstvé hmotnosti) hodnocena pouze pro období 1990─2008. Nebyl pozorován 

rozdíl v průměrných ročních aktivitách v dravých a nedravých rybách. Hodnoty aR,90Sr byly 

v celém sledovaném období v rozmezí <0,1─2,0 Bq/kg. Byl pozorován trend poklesu a90Sr 

charakterizovaný efektivním poločasem 5,7 r a ekologickým 7,1 r. Vyhodnocený trend je 

statisticky významný. Vývoj aR,90Sr je zobrazen na Obr. 39. 
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Obr. 39 Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v rybách (čerstvé hmotnosti) za období 1990─2008, 
s vyznačením trendu poklesu 

7.4.  Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a  90Sr  ve vodních rostlinách 

7.4.1. Vývoj hmotnostních aktivit 137Cs v rostlinách 

Hodnocení hmotnostní aktivity 137Cs (aM,137Cs) v rostlinách (v sušině) bylo 

provedeno pro období 1996─2008. S výjimkou skupiny rákosů, bylo provedeno hodnocení 

souhrnně pro vzorky ze všech sledovaných profilů. Pouze v případě rákosů bylo možné 

provést hodnocení zvlášť pro vzorky z profilů ovlivněných a neovlivněných. 

Přehled výsledků stanovení 137Cs v jednotlivých skupinách rostlin je uveden  

v Tab. 12. Nejvyšší aM,137Cs byly zaznamenané v roce 1996 ve skupině vodních řas  

(21,8 Bq/kg) a mechů (17,9 Bq/kg). Podrobněji bylo provedeno hodnocení pro skupinu 

příbřežních rostlin, resp. rákosů. Vývoj aM,137Cs v příbřežních rostlinách a rákosech 

samostatně je uveden na Obr. 40. Průměrné roční hmotnostní aktivity 137Cs (âM,137Cs) 

v příbřežních rostlinách byly v rozmezí 5,8 Bq/kg (1996) – 1,4 Bq/kg (2003). Z poklesu 

âM,137Cs za období 1996─2005 byl vyhodnocen efektivní poločas 5,1 r, resp. ekologický  
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6,2 r. Samostatně byla hodnocena skupina rákosů, ve které byly zjištěny celkově nižší 

âM,137Cs. I v této skupině byl vyhodnocen trend poklesu, a to s efektivním poločasem 7,9 r  

a ekologickým 10,7 r pro období 1996─2008. Trendy byly statisticky významné.  

Při rozdělení rákosů na profily ovlivněné a neovlivněné byl trend poklesu významný pouze 

v případě profilů neovlivněných. Dále bylo v případě rákosů hodnoceno období po roce 

2001. I v tomto období pokračoval trend poklesu âM,137Cs na profilech ovlivněných  

i neovlivněných, ale tento trend již nebyl statisticky významný. Přehled charakteristik 

poklesu âM,137Cs ve skupině příbřežních rostlin a samostatně pro rákosy je uveden  

v Tab. 13. 

 Tab. 12 Rozmezí hmotnostních aktivit 137Cs a počty vzorků  v jednotlivých skupinách 
vodních rostlin 

a (137Cs) 
(Bq/kg) 

příbřežní 
rostliny 

vodní mechy řasy 

1996 3,5─9,3 (4) 3,6─17,9 (2) 7,7─21,8 (2) 

1997 1,3─9,8 (7) 4,6─6,6 (2) 6,1─7,6 (3) 

1998 1,3─5,5 (7) 2,8─5,3 (3) 5,8─10,4 (2) 

1999 0,8─6,4 (6) 4,8─11,7 (3) ─ 

2000 <0,9─6,5 (6) 1,3─8,1 (3) 4,0 (1) 

2001 0,5─1,9 (6) 3,9─14,4 (2) 0,2 (1) 

2002 0,4─6,6 (8) 0,9─7,5 (7) ─ 

2003 < 0,7─2,7 (8) 2,0─9,6 (3) ─ 

2004 < 1,7─2,5 (6) 1,9─6,8 (2) ─ 

2005 < 0,1–6,1 (8) ─ ─ 

2006 <0,7─2,8 (6) ─ ─ 

2007 <0,7─1,0 (5) ─ ─ 

2008 <1,1─1,4 (4) ─ ─ 
 

7.4.2. Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v rostlinách 

Hmotnostní aktivita 90Sr (aM,90Sr) byla stanovována pouze v rákosech v některých 

letech. Vývoj hmotnostní aktivity aM,90Sr rákosech (sušině) za období 1989─2008 je 

zobrazen na Obr. 42. Zatímco na začátku sledovaného období v roce 1989 byla aM,90Sr  

6,1 Bq/kg, v závěru sledovaného období byly všechny zjištěné aM,90Sr menší než aND90Sr. 

Z poklesu âM,90Sr byl vyhodnocen efektivní poločas 5,8 r, resp. ekologický 7,2 r. 

Vyhodnocený trend je statisticky významný. 
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Obr. 40 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v příbřežních rostlinách a rákosech (sušině)  
za období 1996─2008 
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Obr. 41 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs v rákosech (sušině) s rozdělením na ovlivněné  
a neovlivněné profily za období 1996─2008 
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Tab. 13 Vyhodnocené charakteristiky trendu poklesu hmotnostní aktivity 137Cs 
v příbřežních rostlinách a rákosech na profilu neovlivněném výpustmi JE Temelín (profily 
Vltava Hněvkovice a Lužnice Koloděje), profilech ovlivněných (Vltava Hladná, Vltava 
Solenice a Štěchovice)  a při souhrnném vyhodnocení všech profilů za období 1996─2008 
a 2001─2008 

 Rákosy   Příbřežní 
rostliny Neovlivněné 

profily 
Ovlivněné 

profily 
Průměr   

1996─2005 1996─2008 

λef (1/r) -0,135 -0,143 -0,058 -0,088 

R2 0,649 0,801 0,188 0,597 

Tef (r) 5,1 4,9 12,0 8,2 

Tekol (r) 6,2 5,8 19,8 11,3 

 2001─2008 

λef (1/r) -0,102 -0,066 -0,065 

R2 0,487 0,232 0,317 

Tef (r) 6,8 10,5 10,6 

Tekol (r) 

*) 

8,7 16,2 16,4 
*) nebylo hodnoceno, sledování ukončeno 2005 
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Obr. 42 Vývoj hmotnostní aktivity 90Sr v příbřežních rostlinách (sušině)  
za období 1989─2008 

7.5. Hodnocení bilance aktivity sledovaných radionuklidů – porovnání příspěvku 

JE Temelín a vlivu VN Orlík 

Z průměrných ročních aktivit sledovaných radionuklidů (ĉ137Cs, ĉ90Sr, ĉ3H)  

a průměrných ročních průtoků na jednotlivých profilech podle ČHMÚ (1991─2009) byla 

podle vztahu (28) vypočtena roční bilance aktivity 137Cs, 90Sr a 3H (B137Cs, B90Sr a B3H). 

Vypočtené bilance byly porovnány s údaji provozovatele ČEZ a.s. JETE podle 
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Fechtnerová (2002─2006) a Lysáček (2007─2009) o ročních výpustech tritia a ostatních 

aktivačních a štěpných produktů (AAŠP). Dále byl hodnocen vliv VN Orlík na odtok 

aktivity  137Cs a 90Sr ze sledovaného území. 

7.5.1. Hodnocení bilance aktivity 137Cs, 90Sr a 3H a výpustí JE Temelín   

Vzhledem k tomu, že běžně se uvádí pouze údaje o výpustech tritia a ostatních 

AAŠP (Fechtnerová, 2002─2006, Lysáček, 2007─2009) byl pro porovnání s B137Cs a B90Sr 

na sledovaných profilech použit pro hodnocení výpustí  137Cs a 90Sr souhrnný údaj  

o AAŠP. Konzervativně bylo uvažováno, že tato hodnota je tvořena pouze  137Cs nebo 90Sr. 

Podle Fechtnerová (2002─2006) a Lysáček (2007─2009) byly výpustě AAŠP  

v letech 2000─2008 0─0,45 GBq/r a tritia 0,007─54,3 TBq/r (viz Obr. 9 a Obr. 10).  

Vyhodnocené B137Cs v období 1996─2008 byly na profilu Vltava Hněvkovice 

v rozmezí 0,59─5,62 GBq/r, průměrně 1,12 GBq/r, na profilu Lužnice Koloděje  

0,54─4,61 GBq/r, průměrně 1,55 GBq/r. V případě B90Sr to bylo 2,12─10,7 GBq/r, 

v průměru 4,68 GBq/r pro Vltavu a 1,43─11,3 GBq/r, v průměru 4,44 GBq/r pro Lužnici. 

Z průměrných hodnot byl vyloučen rok 2002, který byl ovlivněn extrémními průtoky. 

V součtu je tedy průměrné „pozadí“ těchto radionuklidů v místě vyústění odpadních vod, 

vypočtené jako součet bilancí Vltavy v Hněvkovicích a Lužnice v Kolodějích 2,67 GBq/r 

pro 137Cs a 9,12 GBq/r pro 90Sr. Je tedy zřejmé, že B137Cs a B90Sr, které byly způsobeny 

atmosférickými testy jaderných zbraní a havárií v Černobylu v minulém století, dosud 

významně převyšují výpustě AAŠP z JE Temelín (Obr. 43 a Obr. 44).    
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Obr. 43 Porovnání B137Cs na neovlivněných profilech Vltava Hněvkovice a Lužnice 
Koloděje s údaji o ročních výpustech AAŠP  a B137Cs na profilu Vltava Hladná. 
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V případě tritia je situace odlišná. Objemové aktivity tritia v prostředí i výpustě 

tritia z JE Temelín jsou o několik řádů vyšší než výpustě ostatních AAŠP. Bilance 

„pozadí“ pro tento radionuklid vypočtená jako součet bilancí Vltavy v Hněvkovicích  

a Lužnice v Kolodějích byla ve sledovaném období 1,20─4,28 TBq/r, v průměru  

1,73 TBq/r (po vyloučení roku 2002). Průměrné výpustě tritia v období 2002─2008, tedy 

po uvedení elektrárny do plného provozu, byly 30 TBq/r. Z Obr. 45 je zřejmý nárůst B3H 

ve Vltavě Hladné od roku 2002. Pouze v některých letech byla ale zaznamenaná shoda B3H 

ve Vltavě Hladné a údajů o výpustech tritia. Podrobně bude diskutováno později. 
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Obr. 44 Porovnání B90Sr na neovlivněných profilech Vltava Hněvkovice a Lužnice Koloděje 
s údaji o ročních výpustech AAŠP  a vypočtenou B90Sr pro profil Vltava Hladná. 
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Obr. 45 Porovnání B3H na neovlivněných profilech Vltava Hněvkovice a Lužnice Koloděje 
s údaji o ročních výpustech 3H  a vypočtenou B3H pro profil Vltava Hladná. 
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7.5.2. Hodnocení vlivu VN Orlík na odtok aktivity  137Cs a 90Sr ze sledovaného území 

Byla porovnána bilance přítoků VN Orlík, tj. B137Cs a B90Sr Vltavy v Hněvkovicích, 

Lužnice v Kolodějích a Otavy v Písku a odtoku z VN Orlík, tj. B137Cs a B90Sr Vltavy 

v Solenicích.  

Vývoj B137Cs na přítocích VN Orlík, přítoku sumárně a odtoku z VN Orlík v celém 

sledovaném období 1990─2008 je zobrazen na Obr. 46. V nejvyšší průměrná roční bilance 

CsB137  byla vyhodnocena pro Otavu – 5,10 GBq/r (B137Cs v rozmezí 0,63─38,5 GBq/r). 

Zjištěné CsB137 ve Vltavě a Lužnici byly přibližně shodné – ve Vltavě v průměru  

2,47 GBq/r (B137Cs v rozmezí 0,59─8,49 GBq/r), v Lužnici v průměru 2,41 GBq/r (B137Cs  

v rozmezí 0,54─6,07 GBq/r). B137Cs ve Vltavě v Solenicích, tj. na odtoku z VN Orlík byly 

v rozmezí 0,94─12,4 GBq/r, CsB137  4,0 GBq/r. Tak jako v případě ĉ137Cs byl pozorován  

i pokles B137Cs.  
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Obr. 46 Roční bilance aktivity 137Cs v jednotlivých profilech, přítoku a odtoku VN Orlík 

Na základě vyhodnocených bilancí byl porovnán přítok a odtok 137Cs z VN Orlík. 

Byl hodnocen poměr přítoku a odtoku aktivity 137Cs z VN Orlík v jednotlivých letech. 

Zjištěný poměr v období 1990─2008 byl v rozmezí 1,56─4,11, v průměru 2,76. Je tedy 

zřejmé, že dochází k záchytu aktivity 137Cs. Podle rovnice (29) a (30) byl vypočten  záchyt 

aktivity 137Cs (Z137Cs) ve VN Orlík. Vyhodnocené  Z137Cs,j byly v rozmezí 36,0─75,7 %, 

v průměru 60,7 %. V jednotkách aktivity se jedná o 1,0─38,4 GBq/r, v průměru 6,6 GBq/r 

(Obr. 47). Tak jako v případě ĉ137Cs a B137Cs byl pozorován trend poklesu Z137Cs  

ve VN Orlík. Z poklesu Z137Cs v období 1990─2008 byl vyhodnocen efektivní poločas  

7,1 r a ekologický 9,3 r. Vývoj Z137Cs ve VN Orlík je zobrazen na Obr. 48. Bylo ověřováno 
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rozdělení trendu poklesu na 2 fáze, tak jako bylo vyhodnoceno v případě poklesu 

objemové aktivity 137Cs ve vodě. V tomto případě, byly zjištěny efektivní poločasy 2,6 r 

pro období 1990─1994 a 9,6 r pro období 1995─2008. Pro období 1990─1994 ale nebyl 

zvolený trend statisticky významný. 
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Obr. 47 Roční bilance aktivity 137Cs přítoků a odtoku VN Orlík a jejich poměr 
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Obr. 48 Záchyt aktivity 137Cs ve VN Orlík 

Vývoj B90Sr na přítocích VN Orlík, přítoku sumárně a odtoku z VN Orlík a v celém 

sledovaném období 1996─2008 je zobrazen na Obr. 49. Nejvyšší průměrné roční SrB90  

byly vyhodnoceny pro odtok z VN Orlík ve Vltavě v Solenicích – 17,1 GBq/r (B90Sr  

v rozmezí 4,69─39,3 GBq/r). Zjištěné SrB90  na přítoku ve Vltavě a Lužnici byly přibližně 
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shodné – ve Vltavě 5,14 GBq/r (B90Sr v rozmezí 2,12─10,7 GBq/r), v Lužnici 4,97 GBq/r 

(B90Sr v rozmezí 1,43─11,3 GBq/r). Tak jako v případě ĉ90Sr byl pozorován i pokles B90Sr. 

Na základě vyhodnocených bilancí byl porovnán přítok a odtok 90Sr z VN Orlík. 

Byl hodnocen poměr přítoku a odtoku aktivity 90Sr z VN Orlík v jednotlivých letech. 

Zjištěný poměr v období 1996─2008 byl v rozmezí 0,58─3,91, v průměru 0,89 (Obr. 50). 

V průměru  tedy dochází spíše k uvolňování aktivity 90Sr z VN Orlík (Z90Sr). V procentech 

byl pozorovaný záchyt v rozmezí (-72)─(+37,8) %, v průměru (-20,3) %. V jednotkách 

aktivity se jedná o (-9,28)─(+2,85) GBq/r, v průměru (-2,97) GBq/r.  
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Obr. 49 Roční bilance aktivity 90Sr v jednotlivých profilech, přítoku a odtoku VN Orlík 
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Obr. 50 Roční bilance aktivity 90Sr přítoků a odtoku VN Orlík a jejich poměr 
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7.5.3. Porovnání odtoku aktivity  137Cs a 90Sr s depozicí těchto radionuklidů 

Z mapy plošné aktivity 137Cs v půdě po havárii jaderné elektrárny v Černobylu 

(Obr. 6) byla odhadnuta depozice 137Cs na jednotlivá sledovaná povodí. V této depozici je 

zahrnut i příspěvek 137Cs z atmosférických testů jaderných zbraní. Pro jednotlivá povodí to 

bylo 31,8 TBq pro Vltavu do Hněvkovic, 24,9 TBq  Lužnici v Kolodějích, 28,6 TBq  

pro Otavu v Písku, celkem pro celé povodí Vltavy až do Solenic 86,1 TBq. Na mezipovodí 

tedy připadá asi 0,75 TBq. V případě, že by docházelo pouze k fyzikálnímu rozpadu 137Cs, 

byla by současná aktivita (resp. aktivita v roce 2008) v jednotlivých povodích 18,9 TBq 

(Vltava Hněvkovice), 14,8 TBq (Lužnice Koloděje), 17,0 TBq (Otava Písek), 0,45 TBq 

(mezipovodí), celkem tedy 51,1 TBq.  

Oficiální údaje o celkové depozici 90Sr  po černobylské havárii nebyly publikovány. 

Odhad depozice 90Sr pro jednotlivá povodí byl proveden z údajů o depozici aktivity 137Cs 

na základě poměru 90Sr a 137Cs v přízemní vrstvě atmosféry měřené v lokalitě  

Praha – Libuš, který IHE CHZ (1987) uvádí poměr v  rozmezí 0,02─0,13, v průměru  

0,076 a příspěvku 90Sr, tj. kumulativní depozice 90Sr z atmosférických testů jaderných 

zbraní v roce 1986, který odhaduje UNSCEAR (2000a) na 1,23 kBq/m2. Pro jednotlivá 

povodí to bylo 7,18 TBq pro Vltavu do Hněvkovic, 7,10 TBq  Lužnici v Kolodějích,  

6,89 TBq pro Otavu v Písku, celkem pro celé povodí Vltavy až do Solenic 21,4 TBq.  

Na mezipovodí tedy připadá asi 0,20 TBq. V případě, že by docházelo pouze 

k fyzikálnímu rozpadu 90Sr, byla by současná aktivita (resp. aktivita v roce 2008) 

v jednotlivých povodích 4,11 TBq (Vltava Hněvkovice), 4,06 TBq (Lužnice Koloděje), 

3,95 TBq (Otava Písek), 0,12 TBq (mezipovodí), celkem tedy 24,5 TBq. 

Byl hodnocen odtok aktivity 137Cs a 90Sr na jednotlivých profilech vztažených  

k aktivitě deponované na jednotlivých povodích v roce 1986. Pro období 1986─1989 byly 

použity ĉ137Cs a ĉ90Sr vypočtené (extrapolované) z charakteristik poklesu v období 

1990─1994 (Tab. 6 a Tab. 7). Byla vypočtena depozice 137Cs a 90Sr korigovaná na úbytek 

radioaktivním rozpadem a úbytek odtokem aktivity radionuklidu (D) podle (32) a následně 

bilance aktivity radionuklidu (Brel.,j) vztažená k celkové aktivitě radionuklidu v daném 

povodí.  

Vypočtený roční odtok (bilance) aktivity 137Cs Brel.,j na jednotlivých povodích 

představoval ve Vltavě v Hněvkovicích průměrně 0,028 % (v rozmezí 0,003─0,161 %) 

aktivity 137Cs v povodí. Pro profil Lužnice Koloděje to bylo průměrně 0,030 % (v rozmezí 

0,004─0,195 %), pro Otavu v Písku průměrně 0,135 % (v rozmezí 0,006─0,949 %)  
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a pro Vltavu v Solenicích průměrně 0,022 % (v rozmezí 0,002─0,146 %). Graficky je 

zobrazeno na Obr. 51. Příspěvek odtoku aktivity 137Cs k celkovému úbytku 137Cs v daném 

území je minimální. Pro celé sledované území, tj. Vltavu v Solenicích to bylo do roku 2008 

pouze 0,48 %. Graficky je pokles aktivity 137Cs v povodí VN Orlík zobrazen na Obr. 52. 
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Obr. 51 Odtok aktivity 137Cs na jednotlivých profilech vztažených k aktivitě 137Cs 
deponované na těchto povodích v roce 1986 
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Obr. 52 Vývoj aktivity 137Cs deponované v povodí VN Orlík, pokles v důsledku fyzikálního 
rozpadu a odtoku 

Vypočtený roční odtok (bilance) aktivity 90Sr na jednotlivých povodích 

představoval ve Vltavě v Hněvkovicích 0,111 % (v rozmezí 0,042─0,226 %) aktivity 90Sr 

v povodí. Pro profil Lužnice Koloděje to bylo průměrně 0,113 % (v rozmezí  

0,035─0,311 %), pro Otavu v Písku průměrně 0,090 % (v rozmezí 0,036─0,184 %)  



  68 

a pro Vltavu v Solenicích průměrně 0,143 % (v rozmezí 0,039─0,304 %). Graficky je 

zobrazeno na Obr. 53. Příspěvek odtoku aktivity 90Sr k celkovému úbytku 90Sr v daném 

území je tedy přibližně o řád vyšší než v případě 137Cs. Pro celé sledované území,  

tj. Vltavu v Solenicích to bylo do roku 2008 3,2 %. Graficky je pokles aktivity 90Sr 

v povodí VN Orlík zobrazen na Obr. 54. 
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Obr. 53 Odtok aktivity 90Sr na jednotlivých profilech vztažených k aktivitě 90Sr  deponované 
na těchto povodích v roce 1986 
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Obr. 54 Vývoj aktivity 90Sr v povodí VN Orlík, pokles v důsledku fyzikálního rozpadu  
a odtoku 
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7.6. Distribuční koeficienty 137Cs a 90Sr voda ─ sediment 

Z výsledků sledování ĉ137Cs a ĉ90Sr v povrchových vodách a âS,137Cs a âS,90Sr 

v sedimentech byly podle (11) vypočteny distribuční koeficienty voda─sediment pro 137Cs 

a 90Sr (Kd137Cs, Kd90Sr). Pro sedimenty z profilů Vltava Chrást a Vltava Orlík hráz byly  

pro výpočet použity průměry ročních hodnot přítoků VN Orlík (z neovlivněných profilů 

Vltava Hněvkovice, Lužnice Koloděje a Otava Písek). Distribuční koeficient 

charakterizuje rovnovážné podmínky. Z toho důvodu byly hodnoceny distribuční 

koeficienty samostatně pro období 1990─1995 a 1996─2008 (10 let po havárii). Průměrné 

hodnoty pro období se statisticky nelišily. V Tab. 14 jsou tedy shrnuty minimální, 

maximální a průměrné hodnoty Kd137Cs pro celé sledované období 1990─2008 a pro období 

1996─2008. Hodnoty  Kd137Cs, včetně průměrných, pro sedimenty jsou zobrazeny  

na Obr. 55. Z grafu je zřejmé, že nebyl zaznamenán trend poklesu nebo nárůstu hodnot. 

Tab. 14 Průměrné, minimální a maximální hodnoty Kd137Cs v sedimentech  
pro období 1990─2008 a 1996─2008 

1990─2008 1996─2008 Kd137Cs (l/kg) 

  průměr minimum maximum průměr minimum maximum 

Vltava Týn n.Vl 40,5.103 0,49.103 127.103 36,2.103 0,49.103 78,5.103 

Lužnice Koloděje 20,3.103 0,66.103 47,9.103 20,3.103 0,66.103 47,9.103 

Otava Zvíkov 30,1.103 1,33.103 91,5.103 35,5.103 1,59.103 91,5.103 

Vltava Doubrava 35,2.103 8,48.103 82,6.103 37,3.103 8,48.103 82,6.103 

Vltava Chrást 10,1.103 0,22.103 52,9.103 9,57.103 0,22.103 52,9.103 

Vltava VN Orlík hráz 19,2.103 0,20.103 42,7.103 20,8.103 2,83.103 42,7.103 

Průměr 24,0.103 5,11.103 43,9.103 25,2.103 10,9.103 43,7.103 

 Distribuční koeficienty voda─sediment pro 90Sr byly vypočteny z průměrných 

ročních hmotnostních aktivit sedimentů ze všech profilů a průměrů ročních objemových 

aktivit přítoků VN Orlík (z neovlivněných profilů Vltava Hněvkovice, Lužnice Koloděje  

a Otava Písek). Průměrné hodnoty pro období do roku 1996 se statisticky nelišily  

od hodnot z období 1996─2008. V Tab. 15 jsou shrnuty minimální, maximální a průměrné 

hodnoty Kd90Sr pro celé sledované období 1993─2008 a pro období 1996─2008. 

Vyhodnocené Kd90Sr v jednotlivých letech jsou zobrazeny na Obr. 56. Ani v případě Kd90Sr 

nebyl zaznamenán trend poklesu nebo nárůstu hodnot v průběhu sledovaného období. 
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Obr. 55 Distribuční koeficienty 137Cs (Kd137Cs) v sedimentech s uvedenými průměrnými 
hodnotami pro celé období (1990─2008) a období 1996─2008 

Tab. 15 Průměrné, minimální a maximální hodnoty Kd90Sr v sedimentech  
pro období 1993─2008 a 1996─2008 

1993─2008 1996─2008  

 průměr minimum maximum průměr minimum maximum 

Kd90Sr (l/kg) 413 180 778 455 180 778 
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Obr. 56 Distribuční koeficienty 90Sr (Kd90Sr) v sedimentech s uvedenými průměrnými 
hodnotami pro celé období (1993─2008) a období 1996─2008 

7.7. Koncentrační faktory 137Cs a 90Sr v rybách 

Z výsledků sledování ĉ137Cs a ĉ90Sr v povrchových vodách a âR,137Cs a âR,90Sr v rybách 

(v čerstvé hmotnosti) byly podle (13) vypočteny koncentrační faktory (CF) pro 137Cs a 90Sr 
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v rybách. Pro výpočet byly použity průměry ročních hodnot přítoků VN Orlík  

(z neovlivněných profilů Vltava Hněvkovice, Lužnice Koloděje a Otava Písek). Pro období 

1986─1990 byly použity hodnoty ĉ137Cs a ĉ90Sr v přítocích VN Orlík vypočtené 

(extrapolované) z charakteristik poklesu v období 1990─1994 (Tab. 6 a Tab. 7).  

Bylo ověřeno, že se statisticky neliší průměrné hodnoty CF z období 1986─1990  

a 1998─2008. Zjištěné CF137Cs včetně průměru za celé sledované období (298 l/kg)  

a období 1996─2008 (357 l/kg) jsou zobrazeny na Obr. 57.  

Dále bylo zjišťováno, zda se liší CF137Cs pro dravé (všežravé) a nedravé druhy ryb. 

Pro dravé (všežravé) druhy byly vyhodnoceny CF137Cs v rozmezí 100─565 l/kg 

s průměrnou hodnotou 298 l/kg, pro nedravé druhy v rozmezí 74─671 l/kg s průměrnou 

hodnotou 258 l/kg. CF137Cs zjištěné v dravých (všežravých) druzích byly v průměru vyšší, 

ale tento rozdíl nebyl statisticky významný. Graficky jsou CF137Cs pro dravé a nedravé ryby 

spolu s průměrnými ročními hodnotami zobrazeny na Obr. 58. 

Z výsledků sledování ĉR,90Sr a âR,90Sr v rybách (v čerstvé hmotnosti) v období 

1994─2008 byly vypočteny koncentrační faktory pro 90Sr (CF90Sr) v rybách. Byly 

vyhodnoceny CF90Sr v rozmezí 15─282 l/kg s průměrnou hodnotou 117 l/kg. Nebyl zjištěn 

rozdíl v CF90Sr pro dravé a nedravé ryby. 
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Obr. 57 Koncentrační faktory  137Cs (CF137Cs) v rybách (čerstvá hmotnost) s uvedenými 
průměrnými hodnotami pro celé období (1985─2008) a období 1998─2008 

7.8. Koncentrační faktory 137Cs a 90Sr v rostlinách 

Z výsledků sledování ĉ137Cs a ĉ90Sr v povrchových vodách a âM,137Cs a âM,90Sr 

v rostlinách (v sušině) byly podle (13) vypočteny koncentrační faktory (CF) pro 137Cs  
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a 90Sr v rostlinách. Pro výpočet byly použity průměry ročních hodnot přítoků VN Orlík 

(průměr z neovlivněných profilů Vltava Hněvkovice, Lužnice Koloděje a Otava Písek).  
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Obr. 58 Koncentrační faktory  137Cs (CF137Cs) v rybách (čerstvá hmotnost), při rozdělení 
dravci─nedravci─průměr 
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Obr. 59 Koncentrační faktory  90Sr (CF90Sr) v rybách (čerstvá hmotnost) pro celé období 
1994─2008 

Byly vyhodnoceny CF137Cs pro rákosy (1996─2008) a doplňkově pro rdesno 

(Polygonum hydropiper, 1996─2005). Hodnoty CF137Cs byly pro rákosy vyhodnoceny 

v rozmezí 374─1241 l/kg s průměrnou hodnotou 711 l/kg. Pro rdesna byly zjištěny 

hodnoty CF137Cs v rozmezí 825─9416 l/kg s průměrnou hodnotou 3537 l/kg. Graficky jsou 

vypočtené CF137Cs v rákosech a rdesnu zobrazeny na Obr. 60. Hodnoty CF137Cs 

nevykazovaly v průběhu sledovaného období trend poklesu nebo nárůstu. Většina autorů 

uvádí hodnoty CF vztažené na čerstvou hmotnost. Pro srovnání byly výsledky přepočítány 
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s použitím poměru sušina/čerstvá hmotnost = 0,07 podle Smith a Beresford (2005).  

Potom hodnota CF137Cs pro rákosy je 49,8 l/kg a pro rdesno 248 l/kg. 

CF90Sr  byly vyhodnoceny pro rákosy (2000─2008), a to v rozmezí 143─271 l/kg 

s průměrnou hodnotou 271 l/kg. Po přepočtu na čerstvou hmotnost je to 19 l/kg. Graficky 

jsou CF90Sr v rostlinách (rákosech) zobrazeny na Obr. 61. 
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Obr. 60 Koncentrační faktory  137Cs (CF137Cs) v rostlinách (rdesnu a rákosech) pro období 
1996─2008 
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Obr. 61 Koncentrační faktory  90Sr (CF90Sr) v rákosech pro období 2000─2008 

7.9. Vztah vybraných chemických a radioekologických parametrů 

7.9.1. Vztah záchytu nerozpuštěných látek a záchyt aktivity 137Cs ve VN Orlík 

Byl sledován obsah nerozpuštěných látek v odebíraných vzorcích, především  

pro hodnocení záchytu radionuklidů (hlavně 137Cs) ve VN Orlík. Vývoj roční průměrné 
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koncentrace NL (ĉNL) podle údajů ČHMÚ (2009) je na Obr. 62. Z grafu je zřejmé,  

že poměr ĉNL v přítocích a odtoku z VN Orlík je výrazně vyšší než 1 (průměrný poměr 4,5) 

a dochází tedy k záchytu NL v nádrži. Tento záchyt (ZNL) byl vyčíslen podobně jako 

záchyt aktivity 137Cs podle (34─36). Graficky je ZNL vyjádřený v tunách a procentech 

spolu se Z137Cs vyjádřeným v procentech zobrazen na Obr. 63. Z výsledků vyplývá,  

že ve VN Orlík dochází k záchytu 71─95 %, v průměru 86 % NL. 
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Obr. 62 Vývoj roční průměrné koncentrace NL (ĉNL) v přítocích VN Orlík včetně 
průměrných hodnot (ĈNL) a poměr ĉNL  v přítoku a odtoku VN Orlík  za období 1990─2008 
(podle údajů ČHMÚ, 2009)  
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Obr. 63 Záchyt NL vyjádřený v tunách a procentech a záchyt 137Cs vyjádřený v procentech 
v období 1990─2008 
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7.9.2. Vliv koncentrace draslíku na koncentrační faktor 137Cs v rybách  

Byla hodnocena souvislost koncentračního faktoru CF137Cs a koncentrace draslíku 

(cK) v povrchové vodě. Podle (38) byl vypočten parametr CF137CsK. Byly použity CF137Cs 

vypočtené v kapitole 7.7 (jednak průměrné roční CF137Cs pro všechny ryby a zvlášť CF137Cs 

v dravých a nedravých rybách) a průměrné roční hodnoty draslíku (ĉK) v přítocích  

VN Orlík podle údajů ČHMÚ (2009). Pro období 1986─1989, byla použita průměrná 

koncentrace draslíku (ĈK) za období 1990─2008. Vývoj koncentrace ĉK je na Obr. 64.  

Hodnota CF137CsK byla zjištěna pro průměrné roční CF137Cs v rozmezí 754─2100, 

průměrně 1234. Samostatně byl parametr vypočten pro dravé (všežravé) a nedravé druhy 

ryb. Pro dravé druhy byl zjištěn v rozmezí 596─3044, průměrně 1425, pro nedravé 

418─2290, průměrně 2100. 
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Obr. 64 Vývoj roční průměrné koncentrace K+ (ĉK) v přítocích VN Orlík včetně 
průměrných hodnot (ĈK) a poměr ĉK v  přítoku a odtoku VN Orlík  za období 1990─2008 
(podle údajů ČHMÚ, 2009) 

7.9.3. Vliv koncentrace vápníku na koncentrační faktor 90Sr v rybách  

Byla hodnocena souvislost koncentračního faktoru CF90Sr a koncentrace Ca2+ (cCa) 

v povrchové vodě. Podle (39) byl vypočten parametr CF90SrCa. Byly použity CF90Sr 

vypočtené v kapitole 7.7 (průměrné roční CF90Sr pro všechny ryby) a průměrné roční 

hodnoty Ca2+ (ĉCa) v přítocích VN Orlík podle údajů ČHMÚ (2009). Pro období 

1986─1989, byla použita průměrná koncentrace Ca2+ (ĈCa) za období 1990─2008. Vývoj 

ĉCa je na Obr. 65.  

Hodnota CF90SrCa byla zjištěna pro průměrné roční CF90Sr v rozmezí 210─4863, 

průměrně 2032. 
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Obr. 65 Vývoj roční průměrné koncentrace Ca2+ (ĉCa) v přítocích VN Orlík včetně 
průměrných hodnot (ĈCa) a poměr ĉCa v  přítoku a odtoku VN Orlík  za období 1990─2008 
(podle údajů ČHMÚ) 
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8. Diskuse 

8.1. Hodnocení radionuklidů v povrchových vodách 

Byly sledovány koncentrace 137Cs, 90Sr a 3H v povrchových vodách ve veškerých 

látkách a jejich vývoj v čase na příkladu hlavních přítoků a odtoku VN Orlík. Hodnoceno 

bylo období 1990─1994, 1995─2008 a samostatně 2001─2008. 

Nejvyšší průměrné koncentrace 137Cs byly zaznamenány pro profil Otava Písek, 

kde byl zaznamenán i nejrychlejší pokles 137Cs. V období 2001─2008 byla nejvyšší 

průměrná koncentrace 137Cs zjištěna pro profil Lužnice Koloděje. Nejnižší  koncentrace 
137Cs byly v celém období zjišťovány pro odtok VN Orlík – Vltavu v Solenicích. 

Porovnání koncentrace 137Cs v jednotlivých přítocích VN Orlík je zobrazeno na Obr. 66  

a v přítoku a odtoku VN Orlík na Obr. 67. 

Zjištěné koncentrace 137Cs ve vodě v přítocích VN Orlík jsou v průběhu celého 

období srovnatelné s jinými evropskými zeměmi zasaženými druhým radioaktivním 

mrakem po jaderné havárii v Černobylu, např. s italským jezerem Lago Maggiore a jeho 

přítoky (Putarskaya a kol., 2009). Autoři uvádí, že koncentrace 137Cs ve vodě v přítocích 

Lago Maggiore i vlastním jezeru byla v roce 2005 cca 1 mBq/l, což je téměř shodná 

koncentrace jako v přítocích VN Orlík.  
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Obr. 66 Vývoj koncentrace 137Cs na jednotlivých přítocích VN Orlík 

Podobné koncentrace 137Cs ve vodě byly dále zaznamenány např. v severním 

Finsku, které bylo při černobylské havárii zasaženo méně než jižní část. Zde byly v řekách 
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Kemijoki a Torninjoki v devadesátých letech uváděny koncentrace cca do 10 mBq/l. 

V jižní oblasti byly v devadesátých letech zjišťovány koncentrace cca 100mBq/l (Saxén  

a Ilus, 2001). V nejvíce zasažených oblastech blízkosti Černobylu, např. řece Pripyat,  

to bylo ještě o řád více (Smith a Beresford, 2005).  

Průměrné koncentrace 90Sr byly na všech sledovaných profilech velmi podobné. 

Nejnižší byla zaznamenána pro profil Otava Písek. Porovnání koncentrace 90Sr  

v  jednotlivých přítocích VN Orlík je zobrazeno na Obr. 68 a v přítoku a odtoku VN Orlík 

na Obr. 69. 

I zjištěné koncentrace 90Sr ve vodě v přítocích i odtoku VN Orlík jsou srovnatelné 

s koncentracemi zaznamenanými ve finských řekách v oblastech méně zasažených 

černobylským spadem (Outola a kol., 2009). Autoři uvádí, že koncentrace 90Sr ve vodě 

v několika řekách byly v závěru devadesátých let v rozmezí 5─23 mBq/l. Zatímco 

v nejvíce zasažené oblasti, řece Pripyat, byly i v průběhu devadesátých let měřeny 

koncentrace okolo 1 Bq/l (Smith a Beresford, 2005). 
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Obr. 67 Vývoj koncentrace 137Cs na přítoku a odtoku VN Orlík 

Jak v případě 137Cs, tak i pro 90Sr byl pozorován pokles koncentrací ve vodě 

v přítocích i odtoku VN Orlík v průběhu celého sledovaného období. Pro 137Cs byla 

vyhodnocena změna rychlosti ubývání v polovině devadesátých let. Zatímco v období 

1990─1994 byl pozorován pokles koncentrací charakterizovaný efektivním poločasem 

1,1─2,2 r. V období 1995─2008 bylo zaznamenáno výrazné zpomalení poklesu. Efektivní 

poločasy byly zjištěny v rozmezí 5,9─10,4 r. Tento pokles pokračoval i po uvedení  
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JE Temelín do provozu. Koncentrace 90Sr byly měřeny až od roku 1993. Nebyla 

pozorována změna v rychlosti poklesu koncentrací 90Sr. V průběhu celého sledovaného 

období 1993─2008 byly efektivní poločasy v rozmezí 7,4─12,4 r.  
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Obr. 68 Vývoj koncentrace 90Sr na jednotlivých přítocích VN Orlík 
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Obr. 69 Vývoj koncentrace 90Sr na přítoku a odtoku VN Orlík 

Rozdíl v poklesu koncentrací 137Cs a 90Sr byl popsán na různých evropských 

řekách. Příspěvek 137Cs z černobylské havárie ke globálnímu spadu po testech jaderných 

zbraní byl výrazně větší než v případě 90Sr. U obou radionuklidů byl pozorován rychlý 

počáteční úbytek. V případě 137Cs byl pozorován výraznější pokles i v následující fázi. 

Výrazné zpomalení poklesu, které vede k prodlužování efektivního poločasu nastává  

ve třetí fázi (Smith a kol., 2000a). Smith a Beresford (2005) uvádí přehled zjištěných 

efektivních poločasů pro různé evropské řeky v období 1987─1991 v rozmezí 1,1─5 r. 

Efektivní poločasy pozorované v přítocích i odtoku VN Orlík v období 1990─1994  
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se nejvíce podobají poločasům pozorovaným v letech 1987─1991 v ukrajinských  

a běloruských řekách, pro které jsou uváděny v rozmezí 1,1─2,3 r. (Vakulovsky a kol., 

1994). V polovině devadesátých let pak bylo pozorováno zpomalení poklesu.  Smith  

a Beresford (2005) uvádí zjištěné efektivní poločasy v evropských řekách po roce 1995 

v rozmezí 2,3─14,7 r. V případě 90Sr nebylo po počátečním rychlém poklesu aktivit 

pozorováno další zpomalování poklesu. Pozorované poločasy v evropských řekách jsou 

uváděny v rozmezí 4,9─28,8 r (Smith a Beresford, 2005) a neodlišují se od poločasů 

vyhodnocených před černobylskou havárií pro globální spad po testech jaderných zbraní 

(Smith a kol., 2009). Postupné zpomalování, resp. prodlužování efektivního poločasu 137Cs 

bylo pozorováno i ve VN Orlík a přítocích, jak vyplývá z Tab. 16. 

Tab. 16 Porovnání efektivní poločasů vyhodnocených pro 137Cs ve vybraných profilech v 
různých časových obdobích  

Tef (r) Vltava Hněvkovice Vltava Solenice 

1995─2005 *) 6,7 5,3 

1995─2006**) 7,3 5,5 

1995─2008   7,5 5,9 

*) Hanslík a kol. (2009a), **) Hanslík a kol. (2009b) 

Nejnižší  koncentrace 137Cs byly v celém období zjišťovány pro odtok  

VN Orlík – Vltavu v Solenicích vzhledem k vazbě 137Cs na nerozpuštěné látky a jejich 

sedimentací ve VN Orlík. Bylo zjištěno, že v nádrži dochází v průměru k záchytu 86 % 

nerozpuštěných látek. Obdobně byl vyhodnocen záchyt 137Cs. Bylo vypočteno,  

že ve VN Orlík je v průměru zachyceno 60,7 % přitékajícího 137Cs. I v případě záchytu 
137Cs byl pozorován pokles zachycené aktivity 137Cs, pro které byl vyhodnocen efektivní 

poločas 7,1 r. Obdobně byl popsán záchyt 137Cs v kaskádě nádrží na Dněpru (Internet 3) 

nebo např. v jezerech Lago di Lugano – Lago di Maggiore (Švýcarsko, Itálie). V horním 

jezeru   Lago di Lugano jsou trvale pozorovány o jeden až dva řády vyšší koncentrace 
137Cs než ve spodním jezeru  Lago di Maggiore (Putyrskaya a kol., 2009). V případě 90Sr 

nebyl pozorován záchyt v nádržích (Internet 3). V určitých obdobích může naopak 

docházet k remobilizaci 90Sr a tedy uvolňování z nádrže, což bylo pozorováno i v případě 

VN Orlík. Průměrný poměr aktivit 90Sr na přítoku a odtoku VN Orlík byl vyhodnocen 

0,89.   

Byl hodnocen odtok aktivity 137Cs a 90Sr vztažený k aktivitě těchto radionuklidů 

deponované na jednotlivá povodí do roku 1986, tj. v důsledku černobylské havárie včetně 
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příspěvku spadu po testech jaderných zbraní. Ve sledovaném období 1990─2008 nepřesáhl 

roční odtok aktivity 137Cs na jednotlivých sledovaných povodích 0,01 % celkové aktivity 

deponované v povodí. Na konci tohoto období to bylo pro přítoky a odtok VN Orlík 

0,002─0,004 % ročně. Podobně vyhodnotil Erlinger a kol. (2009) pro vybraná malá povodí 

v rakouských Alpách v roce 2005 roční odtok v rozmezí 0,0008─0,0031 %, průměrně 

0,002 %. Garcia-Sanchez (2008) konstatuje, že odtok aktivity 137Cs představuje jen 

minimální příspěvek k úbytku celkové aktivity 137Cs v povodí. Pro celé povodí Vltavy, 

Lužnice a Otavy až do profilu Vltava Solenice představoval celkový odtok 137Cs za období 

1986─2008 pouze 0,48 % aktivity 137Cs deponované v celém povodí. 

Vypočtený příspěvek odtoku aktivity 90Sr k celkovému úbytku 90Sr v daném území 

byl přibližně o řád vyšší než v případě 137Cs. Pro celé sledované území, tj. Vltavu  

v Solenicích to bylo do roku 2008 3,2 %. Podobně Saxén a Ilus (2001) uvádí, že příspěvek 

odtoku 90Sr z území je významnější než v případě 137Cs, protože imobilizace 90Sr  

do sedimentů je výrazně pomalejší než fixace 137Cs. 

Na rozdíl od 137Cs a  90Sr byl zaznamenán významný rozdíl ve vývoji koncentrace 
3H na neovlivněných a ovlivněných profilech. Průměrná koncentrace na neovlivněných 

profilech byla v období 2000─2008 asi 1,1 Bq/l. Na ovlivněných profilech Vltava Hladná 

a  Solenice byly zjištěny objemové aktivity 3H ve velkém rozmezí. Poměrně významně se 

liší průměr a medián na obou profilech (Vltava Hladná průměrně 15,0 Bq/l,  

medián 2,34 Bq/l, Vltava Solenice v průměru 8,05 Bq/l, medián 3,73 Bq/l). Hlavním 

důvodem je nerovnoměrné vypouštění odpadních vod z JE Temelín. Na neovlivněný 

profilech byl pozorován velmi pomalý pokles koncentrace 3H, který byl delší než fyzikální 

poločas. Je tedy zřejmý významný příspěvek přirozeného pozadí a tritia produkovaného 

jadernými zdroji jinde ve světě. Po odečtení tohoto příspěvku byly vyhodnocené efektivní 

poločasy v rozmezí 4,1─9,0 r. 

U všech hodnocených radionuklidů (s výjimkou tritia na ovlivněných profilech) byl 

v závěru sledovaného období pozorován významný podíl hodnot menších než minimální 

detekovatená aktivita. Jejich koncentrace se dostávají na hranici měřitelnosti současné 

metodiky, resp. přístrojového vybavení a nákladů na stanovení. 

Byly porovnány vypočtené roční bilance 137Cs, 90Sr a 3H na neovlivněných  

a ovlivněných profilech s údaji provozovatele ČEZ a.s. JETE o výpustech 3H a ostatních 

AAŠP. Z vypočtené bilance sledovaných radionuklidů v profilech Vltava Hněvkovice  
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a Lužnice Koloděje bylo odvozeno průměrné „pozadí“ za období 1990─2008 137Cs  

2,67 GBq/r, 90Sr 9,12 GBq/r a 1,73 TBq/r 3H. Průměrné roční výpustě tritia v období 

2002─2008 byly 30 TBq/r a maximální roční výpust ostatních AAŠP nepřesáhla 0,5 GBq/r 

(Fechtnerová, 2002─2006, Lysáček, 2007─2009). Současné „pozadí“ 137Cs a 90Sr zatím 

zcela překrývá výpustě JE Temelín ostatních AAŠP. Vypočtená bilance 3H v profilu 

Vltava Hladná byla v období 2002─2008 7,12─60,7 TBq/r, v průměru 28 TBq/r. 

V ukazateli 3H je tedy zřejmý vliv výpustí JE Temelín. Vypočtené roční bilance 3H 

v profilu Vltava Hladná se příliš neshodují s údaji provozovatele o výpustech 3H, průměrná 

hodnota je v dobré shodě. Hlavním důvodem je nerovnoměrné rozložení výpustí v čase  

i množství, blízkost zdroje a četnost odběrů vzorků. Vzhledem k blízkosti zdroje je 

vypočtená bilance 3H v profilu Vltava Hladná spíše orientační údaj, pro větší přesnost  

by bylo třeba výrazně větší četnosti vzorků. 

8.2. Hodnocení radionuklidů v sedimentech 

V sedimentech bylo sledováno a hodnoceno 137Cs a 90Sr. Průměrná koncentrace 
137Cs v sedimentech byla pro celé období zjištěna 80,6 Bq/kg, pro samostatně hodnocené 

období 2001─2008 to bylo 34,8 Bq/kg. Průměrná hodnota 137Cs v sedimentech pro celé 

území České republiky se pro období 2000─2008 uvádí 13,6 Bq/kg (Ivanovová a kol., 

2009). Je tedy zřejmé, že sedimenty přítoků a nádrže VN Orlík patří mezi nejvíce zatížené 
137Cs v České republice. Průměrná aktivita 90Sr v sedimentech byla významně nižší,  

pro celé sledované období 1993─2008 to byly 2 Bq/kg.  

Tak jako v povrchových vodách byl zaznamenán i pokles 137Cs a  90Sr 

v sedimentech na všech sledovaných profilech v celém sledovaném období i po zahájení 

provozu JE Temelín. Efektivní poločas ubývání 137Cs byl pro sedimenty vyhodnocen 6,2 r, 

pro období 2000─2008 9 r (Obr. 70), což je kratší poločas než je uváděn pro sedimenty 

celé České republiky, pro které se uvádí 14 r (Ivanovová a kol., 2009). Z poklesu 

koncentrací 90Sr v sedimentech byl vyhodnocen efektivní poločas 26,2 r. I v případě 

sedimentů dochází k postupného prodlužování efektivního poločasu, jak vyplývá   

z Tab. 17. 

Byly hodnoceny distribuční koeficienty 137Cs a 90Sr voda─sediment. Za celé 

sledované období 1990─2008 (137Cs), resp. 1993─2008 (90Sr), nebyl zaznamenán trend 

poklesu nebo nárůstu hodnot Kd137Cs  ani Kd90Sr, průměrné hodnoty byly proto 
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vyhodnoceny z celého sledovaného období. Zjištěné Kd137Cs  a Kd90Sr jsou včetně 

průměrných hodnot uvedeny na Obr. 71. 

Tab. 17 Porovnání efektivní poločasů vyhodnocených pro 137Cs v sedimentech VN Orlík  
a přítocích v různých časových obdobích  

 Tef (r) 

1990─2005 *) 5,6 

1990─2007**) 5,9 

1990─2008   6,2 

*) Hanslík a kol. (2009a), **) Hanslík a kol. (2009d) 
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Obr. 70 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a 90Sr v sedimentech (sušině) 

Na jednotlivých sledovaných profilech byly zaznamenány hodnoty Kd137Cs 

v rozmezí 0,20.103─9,15.104 l/kg. Ze sumárního hodnocení sedimentů ze všech profilů 

byla vyhodnocena průměrná hodnota Kd137Cs 2,4.104 l/kg. Vyhodnocené Kd137Cs odpovídají 

údajům uváděným v literatuře. Smith a Beresford (2005) uvádí „nejlepší odhad“  

pro Kd137Cs 8 104, IAEA (2010) 2,9.104 l/kg. O něco nižší hodnoty Kd137Cs vyhodnocené  

pro sedimenty z VN Orlík a přítoků odpovídají  způsobu stanovení. Stanovení radionuklidů 

v povrchové vodě bylo prováděno ve veškerých látkách, zatímco většina autorů uvádí 

výsledky pro vodu v rozpuštěných látkách. Například Putyrskaya o kol. (2009) uvádí  

pro Lago Maggiore a přítoky Kd137Cs v řádu 105-6 l/kg, pro jiná evropská jezera (Constance, 

Sniardwy, Zürich, Devoke, Estwaite, Windermere) uvádí hodnoty v řádu 104-5 l/kg. 
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V případě Kd90Sr bylo provedeno pouze  sumární hodnocení pro všechny profily. 

Pro celé sledované období byly zjištěné Kd90Sr v rozmezí 180─778 l/kg, průměrně 413 l/kg. 

V souladu s literaturou (Smith a Beresford, 2005, IAEA, 2010) byly vyhodnocené Kd90Sr 

významně nižší než Kd137Cs. Jsou nižší než autory uváděné „průměrné“ hodnoty. V případě 
90Sr je vliv stanovení radionuklidu ve veškerých látkách ve srovnání s 137Cs významně 

nižší. Zjištěné hodnoty nevybočují z rozmezí hodnot uváděného v literatuře. 
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Obr. 71 Distribuční koeficienty 137Cs a 90Sr sediment─voda 

8.3. Hodnocení radionuklidů v živých organismech – rybách a rostlinách  

Ve vodních rostlinách a rybách bylo sledováno a hodnoceno 137Cs a 90Sr. V rybách 

bylo 137Cs hodnoceno v obdobích 1986─1990, 1995─2008 a samostatně v období 

2001─2008 v čerstvé hmotnosti. V prvním období byly zjištěny vyšší koncentrace  
137Cs - 2,0─51,4 Bq/kg, v druhém období 0,30─1,47 Bq/kg. Vyšší průměrné koncentrace 

137Cs byly zjištěny v dravých rybách, rozdíl mezi dravými a nedravými rybami ale nebyl 

statisticky významný. Koncentrace 90Sr v rybách byla vzhledem k menšímu počtu vzorků 

hodnocena souhrnně za celé sledované období 1990─2008. Průměrná koncentrace 90Sr 

v rybách za celé období byla 0,8 Bq/kg. Souhrnné zpracování vývoje 137Cs a 90Sr v rybách 

je uvedeno na Obr. 72. Zaznamenané koncentrace jsou výrazně nižší než v oblastech 

zasažených prvním radioaktivním mrakem. V nejvíce zasažených oblastech v okolí 

Černobylu byly těsně po havárii zjištěné koncentrace v řádu stovek kBq/kg. Ještě  

na počátku devadesátých let to bylo v řádu desítek kBq/kg. I v dalších oblastech  

např. Švédsku, Anglii nebo Německu byly v tomto období zaznamenány hodnoty v řádu 

jednotek kBq/kg. (Smith a kol., 2000b)  
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Údajů o koncentraci 90Sr v rybách je daleko méně. Např. Outola a kol. (2009) uvádí 

koncentrace zjištěné v různých druzích ryb v období 1987─1997 10─17 Bq/kg, tedy 

přibližně o řád více než ve VN Orlík, ale o několik řádů méně než byly zjištěné 

koncentrace 137Cs. Většina 90Sr je v rybě kumulována v kostech, takže z hlediska příjmu 

radionuklidů potravinovým řetězcem má 90Sr daleko menší význam než 137Cs (Outola  

a kol., 2009).  

Tak jako v povrchových vodách byl zaznamenán i trend poklesu koncentrací 137Cs 

a 90Sr v rybách. V případě 137Cs se jednalo o rychlý počáteční pokles v období 1986─1990 

charakterizovaný efektivním poločasem 1 r, resp. ekologickým 1,1 r. Shodný poločas 

uvádí Franić a Marović (2007) pro sledování v Chorvatsku v období 1987─1992. Je to 

rychlejší pokles než uvádí Smith a kol. (2000b) pro toto období. Autoři shrnují zjištěné 

ekologické poločasy v rozmezí 2─3 r. Jak uvádí, v dalším období bylo zaznamenáno 

výrazné zpomalení poklesu, blížící se až délce fyzikálního poločasu. Např. Outola a kol. 

(2009) uvádí efektivní poločasy ve finských jezerech v rozmezí 3─6 r. Franić a Marović 

(2007) uvádí poločas vyhodnocený pro období 1993─2005 5 r. Ve VN Orlík byl efektivní, 

resp. ekologický poločas v období 1994─2008 6,1 r, resp. 7,7 r. Zjištěné poločasy ubývání 
137Cs v rybách odpovídají poločasům vyhodnoceným pro povrchové vody. Trend poklesu 

pokračoval i po zahájení provozu JE Temelín.  

Pro 90Sr v rybách byly pozorovány výrazně delší poločasy. Outola a kol. (2009) 

uvádí efektivní poločasy pro různé druhy ryb ve finských jezerech v rozmezí 7─30 r.  

Ve VN Orlík byl vyhodnocený efektivní poločas (5,7 r) téměř shodný jako pro 137Cs.  
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Obr. 72 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a 90Sr v rybách (čerstvé hmotnosti) 
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Z výsledků sledování 137Cs a 90Sr v povrchové vodě a rybách (čerstvé hmotnosti) 

byly vyhodnoceny koncentrační faktory CF137Cs a CF90Sr (Obr. 73). Průměrná hodnota 

CF137Cs byla vyhodnocena 298 l/kg. Outola a kol. (2009) uvádí, že rovnovážných 

podmínek, za kterých je možné počítat CF je dosaženo za 8─10 r po havárii. V případě  

VN Orlík bylo ověřeno, že vypočtené hodnoty CF137Cs z období 1986─1990 se významně 

neliší od hodnot z období po roce 1995. Do průměru byly tedy započítány všechny CF137Cs. 

Rozdíl v hodnotách CF137Cs  pro dravé a nedravé ryby nebyl statisticky významný, což je 

pravděpodobně způsobeno relativně malým množstvím výsledků. Z tohoto důvodu nebyl 

hodnocen ani vliv „velikosti a věku“ na bioakumulaci 137Cs. IAEA (2010) uvádí 

průměrnou hodnotu CF137Cs 3,0.103 l/kg (v rozmezí 4,5.101─2,4.104). Zjištěná průměrná 

hodnota pro VN Orlík je o řád menší, všechny hodnoty jsou ale v uváděném rozmezí.  

Byl hodnocen vliv koncentrace draslíku v povrchové vodě na bioakumulaci 137Cs. 

Vyhodnocené CF137CsK byly porovnány s modelem podle Smith a kol. (2000b),  

který uvádí pro dravé ryby 4880 (v rozmezí 1780─7590) a pro nedravé ryby 2390 

(1740─3280). hodnoty CF137CsK ve VN Orlík byl celkově menší – v průměru 1234,  

pro dravé ryby 1425, pro nedravé 2290. Hlavními důvody zjištěných nižších hodnot 

CF137Cs i CF137CsK mohou být množství výsledků, nerovnoměrné zastoupení dravých a 

nedravých ryb, stanovení 137Cs v povrchové vodě ve veškerých látkách a nižší koncentrace 
137Cs. Hodnoty uváděné v literatuře jsou obvykle vyhodnocené z lokalit s řádově vyššími 

aktivitami 137Cs ve vodě i rybách. 
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Obr. 73 Koncentrační faktor 137Cs a 90Sr v rybách (čerstvé hmotnosti) včetně průměrných 
hodnot 
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Průměrná hodnota CF90Sr byla zjištěna 117 l/kg. Řádově je výsledek shodný 

s průměrnou hodnotou CF90Sr uváděnou IAEA (2010), 1,9.102 l/kg  (v rozmezí 

2,2.101─7,1.102 l/kg). Podobné hodnoty uvádí Smith a Beresford (2005) pro jezera 

v blízkosti Černobylu 46─452, naopak Outola a kol. (2009) uvádí pro finská jezera 

hodnoty 550─1300 l/kg. Byl hodnocen vliv koncentrace vápníku v povrchové vodě  

na CF90Sr. Smith a kol. (2009) uvádí hodnotu CF90SrCa 3940 (1770─6100). Pro VN Orlík 

byly vyhodnoceny hodnoty  CF90SrCa na spodní hranici hodnot, v průměru 2032.  

137Cs bylo sledováno v několika skupinách vodních rostlin, a to v sušině.  

Podle předpokladu byly nejvyšší koncentrace zjištěny ve skupině vodních mechů  

a řas ─ 21,8 Bq/kg, resp. 17,9 Bq/kg (1996). Problematické bylo hodnocení v delším 

časovém úseku s ohledem na profily ovlivněné a neovlivněné JE Temelín. S výjimkou 

skupiny rákosů byly ostatní druhy zastoupeny jen na několika profilech. Proto bylo po roce 

2005 omezeno sledování právě jen na rákosy, které se vyskytují na všech profilech a je 

možné hodnotit případný vliv JE Temelín. V této skupině byl zaznamenán trend poklesu 
137Cs charakterizovaný efektivním poločasem 7,9 r. Trend poklesu byl vyhodnocen jak  

pro profily neovlivněné, tak pro ovlivněné a pokračoval i po zahájení provozu JE Temelín. 

90Sr bylo sledováno pouze ve skupině rákosů, ve kterých byla zjištěna koncentrace 
90Sr v rozmezí <0,5─6,1 Bq/kg (v sušině). Byl vyhodnocen trend poklesu s efektivním 

poločasem 5,8 r. Vývoj 137Cs a 90Sr v rákosech (sušině) je na Obr. 74. 
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Obr. 74 Vývoj hmotnostní aktivity 137Cs a 90Sr v rostlinách (sušině) 

Byly vyhodnoceny CF137Cs pro skupinu rákosů a rdesno (Polygonum hydropiper)  

a CF90Sr pro rákosy. Při vyjádření CF137Cs na čerstvou hmotnost, byla průměrná hodnota 
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v rákosech 49,8 l/kg a v rdesnu 248 l/kg. Uvedené hodnoty jsou v rozmezí hodnot 

uváděných v literatuře. IAEA (2010) uvádí 1,9.100─3,3.104 l/kg, průměrně 9,7.101 l/kg. 

Průměrná hodnota CF90Sr v rákosech byla vyhodnocena 19 l/kg (na čerstvou 

hmotnost), což je v rozmezí hodnot 5─551 l/kg uváděných Smith a Beresford (2005). 

IAEA (2010) uvádí vyšší hodnoty 3,9.101─1,9.103 l/kg, průměrně 4,1.102 l/kg. Obecně je 

možné konstatovat, že bioakumulace 137Cs a 90Sr rostlinami závisí na řadě faktorů 

(rostlinný druh, sezónnost, apod.) a je nižší než bioakumulace rybami, což souvisí 

s trofickou úrovní (Smith a Beresford, 2005). Zjištěné CF137Cs a CF90Sr v rákosech čerstvé 

hmotnosti jsou na Obr. 75. 
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Obr. 75 Koncentrační faktory 137Cs a 90Sr v rákosech (čerstvé hmotnosti) 
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9. Závěr 

Byly sledovány koncentrace 137Cs a 90Sr v povrchových vodách ve veškerých 

látkách a jejich vývoj v čase na příkladu hlavních přítoků a odtoku VN Orlík. Hodnoceno 

bylo období 1990─1994, 1995─2008 a samostatně 2001─2008. V období 2000─2008 bylo 

dále sledováno 3H. 

Jak v případě 137Cs, tak i pro 90Sr byl pozorován pokles koncentrací ve vodě 

v přítocích i odtoku VN Orlík v průběhu celého sledovaného období. Pro 137Cs byla 

vyhodnocena odlišná rychlost poklesu v období 1990─1994 (Tef v rozmezí 1,1─2,2 r)  

a v období 1995─2008 (Tef v rozmezí 5,9─10,4 r). Koncentrace 90Sr byly měřeny  

až od roku 1993. Nebyla pozorována změna v rychlosti poklesu koncentrací 90Sr. 

V průběhu celého sledovaného období 1993─2008 byly efektivní poločasy v rozmezí 

7,4─12,4 r. Trend poklesu byl pozorován na všech profilech i po zahájení provozu  

JE Temelín, tj. v období 2001─2008.  

Bylo zjištěno, že v nádrži Orlík dochází v průměru k záchytu 86 % nerozpuštěných 

látek. Obdobně byl vyhodnocen záchyt 137Cs. Bylo vypočteno, že ve VN Orlík je 

v průměru zachyceno 60,7 % přitékajícího 137Cs. V případě 90Sr záchyt v nádrži nebyl 

pozorován. V určitých obdobích naopak dochází k remobilizaci 90Sr a tedy uvolňování 

z nádrže. Průměrný poměr aktivit 90Sr na přítoku a odtoku VN Orlík byl vyhodnocen 0,89.   

Byl hodnocen odtok aktivity 137Cs a 90Sr vztažený k aktivitě těchto radionuklidů 

deponované na jednotlivá povodí do roku 1986, tj. v důsledku černobylské havárie včetně 

příspěvku spadu po testech jaderných zbraní. Pro celé povodí Vltavy, Lužnice a Otavy  

až do profilu Vltava Solenice představoval celkový odtok 137Cs za období 1986─2008 

pouze 0,48 % aktivity 137Cs deponované v celém povodí. Vypočtený příspěvek odtoku 

aktivity 90Sr k celkovému úbytku 90Sr v daném území byl přibližně o řád vyšší  

než v případě 137Cs. Pro celé sledované území, tj. Vltavu v Solenicích to bylo do roku 2008 

3,2 %. 

Na rozdíl od 137Cs a  90Sr byl zaznamenán významný rozdíl ve vývoji koncentrace 
3H na neovlivněných a ovlivněných profilech. Průměrná koncentrace na neovlivněných 

profilech byla v období 2000─2008 asi 1,1 Bq/l. Byl pozorován velmi pomalý pokles 

koncentrace 3H, který byl delší než fyzikální poločas. Je tedy zřejmý významný příspěvek 

přirozeného pozadí a tritia produkovaného jadernými zdroji jinde ve světě. Po odečtení 
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tohoto příspěvku byly vyhodnocené efektivní poločasy v rozmezí 4,1─9,0 r.  

Na ovlivněných profilech Vltava Hladná a  Solenice byly zjištěny objemové aktivity 3H  

ve velkém rozmezí.  

U všech hodnocených radionuklidů (s výjimkou tritia na ovlivněných profilech) byl 

v závěru sledovaného období pozorován významný podíl hodnot menších než minimální 

detekovatená aktivita. Jejich koncentrace se dostávají na hranici měřitelnosti současné 

metodiky, resp. přístrojového vybavení a nákladů na stanovení. 

Byly porovnány vypočtené roční bilance 137Cs, 90Sr a 3H na neovlivněných  

a ovlivněných profilech s údaji provozovatele ČEZ a.s. JETE o výpustech 3H a ostatních 

AAŠP. Z vypočtené bilance sledovaných radionuklidů v profilech Vltava Hněvkovice  

a Lužnice Koloděje bylo odvozeno průměrné „pozadí“ 137Cs za období 1990─2008   

2,67 GBq/r, 90Sr 9,12 GBq/r a 1,73 TBq/r 3H. Průměrné roční výpustě tritia v období 

2002─2008 byly 30 TBq/r a maximální roční výpust ostatních AAŠP nepřesáhla  

0,5 GBq/r. Současné „pozadí“ 137Cs a 90Sr zatím zcela překrývá výpustě JE Temelín 

ostatních AAŠP. Vypočtená bilance 3H v profilu Vltava Hladná byla v období 2002─2008 

v průměru 28 TBq/r. V ukazateli 3H je tedy zřejmý vliv výpustí JE Temelín. 

Tak jako v povrchových vodách byl zaznamenán i pokles 137Cs a  90Sr 

v sedimentech na všech sledovaných profilech v celém sledovaném období i po zahájení 

provozu JE Temelín. Efektivní poločas ubývání 137Cs byl pro sedimenty vyhodnocen 6,2 r, 

pro období 2000─2008 9 r. Byly hodnoceny distribuční koeficienty 137Cs a 90Sr 

voda─sediment. Ze sumárního hodnocení sedimentů ze všech profilů byla vyhodnocena 

průměrná hodnota Kd137Cs 2,4.104 l/kg a Kd90Sr 413 l/kg. 

Tak jako v povrchových vodách byl zaznamenán i trend poklesu koncentrací 137Cs 

a 90Sr v rybách. V případě 137Cs se jednalo o rychlý počáteční pokles v období 1986─1990 

charakterizovaný efektivním poločasem 1 r, v období 1994─2008 bylo pozorováno 

zpomalení poklesu s poločasem 6,1 r. Trend poklesu pokračoval i po zahájení provozu  

JE Temelín. Pro 90Sr v rybách byl vyhodnocený efektivní poločas v období 1993─2008 5,7 

r. Z výsledků sledování 137Cs a 90Sr v povrchové vodě a rybách (čerstvé hmotnosti) byly 

vyhodnoceny koncentrační faktory CF137Cs a CF90Sr. Průměrná hodnota CF137Cs byla 

vyhodnocena 298 l/kg. Průměrná hodnota CF90Sr byla zjištěna 117 l/kg.  

137Cs bylo sledováno v několika skupinách vodních rostlin, a to v sušině. 

Podrobnější hodnocení bylo provedeno pro skupinu rákosů. V této skupině byl 
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zaznamenán trend poklesu 137Cs i 90Sr charakterizovaný efektivním poločasem 7,9 r,  

resp. 5,8 r. Trend poklesu byl vyhodnocen jak pro profily neovlivněné tak pro ovlivněné  

a pokračoval i po zahájení provozu JE Temelín. Byly vyhodnoceny CF137Cs a CF90Sr pro 

skupinu rákosů. Při vyjádření na čerstvou hmotnost byla průměrná hodnota 49,8 l/kg,  

resp. 19 l/kg.  

Předložená práce byla zpracována s využitím výsledků řešení projektů Ministerstva 

životního prostředí ČR, MŽP ČR 0002071101 a LABE V, SP/2e7/229/07. 
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