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V p ísp vku zmi ujeme n které aktivity t˝kající se rozvoje inges ního modulu softwarového produktu
HARP (HAzardous Radioactivity Propagation) vyvíjeného pro predikci öíení radioaktivního zne ist ní v ûivotním prost edí. Vlastní dynamick˝ algoritmus v˝po tu úvazk dávek v d sledku konzumace kontaminované potravy je nezbytné pr b ûn vyvíjet a
zajistit jeho konzistenci se sou asnou
úrovní znalostí. Podáváme díl í informaci, jak z tohoto hlediska je provád na aktualizace nov˝mi fakty publikovan˝mi v literatu e a jak˝ vliv mají
na variabilitu v˝sledn˝ch odhad . Konkrétn uvádíme srovnání odhad ro ních dávkov˝ch úvazk pro p ípad variability koncentra ního faktoru p darostlina pro ko enov˝ transport a návazného p enosového koeficientu pro
transport nuklid do produktu ûivoiöné v˝roby, konkrétn mléka. V literatu e byly získány nejen rozsahy
t chto koeficient (minimální, maximální, st ední hodnoty), n˝brû i odhady jejich náhodn˝ch charakteristik,
a proto bylo moûné postoupit i dále
sm rem k anal˝ze neur itosti (AN).
V p ísp vku uvádíme zatím díl í v˝sledky AN pro transport 131 I usazeného
na pastv p es kravské mléko sm rem
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k lov ku. Je tedy demonstrována cesta,
jak nahradit dosavadní deterministické
hodnocení kvalitativn vyööím pravd podobnostním p ístupem. Dalöí aktivity se t˝kaly zp es ování díl ích submodel transportu aktivity ûivotním
prost edím. Uvádíme hluböí anal˝zu
transportu aktivity p i deöti a její intercepci na listové ásti rostlin. Je ukázáno
k jak˝m nep ijateln vysok˝m konzervativním odhad m mohou vést klasicky
provád ná hodnocení extrémních zadání scéná (únik p i intenzivním n kolikahodinovém deöti). V záv ru uvádíme p íklad vlivu nevyhnuteln subjektivní volby konkrétního termínu dne
spadu v roce p i takov˝ch procedurách
hodnocení, jak˝mi jsou nap íklad studie prokazování zp sobilosti provozu
jaderného za ízení v rámci EIA. Uvádíme díl í v˝sledky odhad dávek pro
r zné dny spadu v roce vzhledem k pokro ilosti vegeta ní periody jednotliv˝ch rostlin, p ípadn navíc ke zp sobu
v˝krmu hospodá sk˝ch zví at. P edkládaná práce je podpo ena projektem MV R, id. kód VG20102013018,
kter˝ je eöen u p íjemce ÚTIA AV
R. Podle propozic projektu, v˝sledky
mohou b˝t bezplatn poskytnuty p ípadn˝m zájemc m.
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