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Vážení čitatelia, 
 
pri príležitosti 30 výročia černobyľskej havárie sme sa 
rozhodli vydať toto monotematické číslo venované 
černobyľskej havárii, s cieľom poskytnúť našim členom 
čo najobjektívnejšie informácie o príčinách, priebehu 
a následkoch havárie 4. bloku Černobyľskej jadrovej 
elektrárne. Príjemné čítanie! 
 

Juraj Klepáč 

 
30 rokov od havárie v Černobyle.  

Čo sa od vtedy zmenilo? 
  

Vladimír Slugeň1,2 
1Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva, FEI STU 

Bratislava 
2Slovenská nukleárna spoločnosť 
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Úvod 
 
Pripomíname si najväčšiu haváriu jadrovej elektrárne, 

ktorá sa odohrala 26. 4. 1986 v Černobyle na Ukrajine. 
Havária za 30 rokov radikálne zmenila požiadavky na 
jadrovú bezpečnosť. Spôsobila zmenu v myslení nielen 
medzi technikmi, ale aj vo verejnosti. Nešťastia sú 
nepochybne „motorom dejín“. Tento „motor“ však 
nemusel byť nikdy naštartovaný. Dopady tohto nešťastia 
boli obrovské a jeho následky pretrvávajú v rôznych 
rovinách i naďalej. Jadroví odborníci môžu vysvetľovať 
opatrenia zvyšujúce jadrovú bezpečnosť koľko len chcú, 
avšak verejnosť má stále obmedzenú dôveru v jadrové 
zariadenia. Bohužiaľ, havária vo Fukušime túto nedôveru 
voči jadrovému priemyslu len utvrdila. V tomto článku sa 
pokúsim na pozadí zmien v posledných 30-tich rokoch 
hľadať poučenia. 

 
1. Tolerovateľné riziko a energetické havárie 
 okolo nás 

 
Každá ľudská činnosť nesie v sebe zdravotné riziká, 

ba aj smrť. Vyjadrujeme ich spravidla pravde-
podobnosťou ujmy na zdraví. Tolerovanie rizika sa 
uplatňuje v prípadoch, v ktorých zostatkové riziko 
dosahuje úroveň prechodne akceptovateľného rizika a na 
základe súčasných vedeckých a technických poznatkov 
nie je možné toto riziko odstrániť ani znížiť na 
akceptovateľnú úroveň, a náklady na riadenie rizika 
vysoko prevyšujú jeho potenciálny dôsledok. Tolerovať 
riziko znamená, že ho nevní-mame ako zanedbateľné 
alebo niečo, čo môžeme ignorovať, ale skôr ako niečo, čo 
musíme držať pod kontrolou a redukovať tak, ako je len 
možné. Na druhej strane akceptovateľné riziko znamená, 

že z pohľadu života a práce sme pripravení akceptovať ho 
v takej podobe, v akej existuje [1,2]. Každá energetická 
havária vyvolá diskusie o tolerovaní a akceptácii rizík. 
Spaľovanie uhlia v priemysle i domácnostiach vyvoláva 
množstvo bronchitíd, z ktorých tisícky končia smrťou. Pri 
explózii plynu v Mexiko City v roku 1984 bolo zabitých 
500 ľudí a zranených 4 248 ľudí. Výbuch plynu v roku 
1989 si v ZSSR vyžiadal 650 obetí. Únik metylizokyanátu 
v Bhópale zabil 2 850 ľudí a vážne zranil 200 000 ľudí.  

26. apríla 1942 v Číne prišlo o život 1 549 ľudí pri 
explózii uhoľného prachu. Ropný priemysel zabil tisícky 
ľudí pri haváriách tankerov, vrtných plošín a pri 
explóziách. Najťažšia havária v Brazílii v roku 1984 stála 
546 životov. Černobyľ mal 38 priamych obetí (do troch 
mesiacov), spolu možno niekoľko stoviek, pričom 
jednoznačnú súvislosť s haváriou stanovili zatiaľ v 62 
prípadoch. Odhaduje sa, že niekoľko tisíc ľudí bolo 
postihnutých rôznymi následkami, pričom kauzalitu 
úmrtia s haváriou nemožno vylúčiť. Vo Fukušime až do 
25. 10. 2015 nikto nezomrel na následky ožiarenia (v 
uvedený deň zomrel na rakovinu jeden zo 44 000 
záchranárov). Približne 19 000 ľudí zahynulo v dôsledku 
cunami, ktorá však prišla až 55 minút po zemetrasení a 
odstavení reaktorov z prevádzky. Uvádza sa, že dokonca 
50 ľudí, najmä starých, zahynulo v Japonsku v dôsledku 
evakuácie.  
Černobyľ je synonymom katastrofy i z pohľadu 

zamorenia rozsiahlych území uvoľnenými rádioaktívnymi 
látkami (pozri obr. 1, 2 a 3): 
-  Zakázaná zóna, 76 miest a obcí, 0 obyvateľov, 2100 

km2 (ako celý Bratislavský kraj – 2053 km2);  
-  Zóna núteného presťahovania, 86 miest a obcí, 4513 

obyvateľov, 1358 detí do 17 rokov (2007), dávka 
môže presiahnuť 5 mSv/rok, 1800 km2;  

- Zóna dobrovoľného štátom garantovaného 
presťahovania, 841 miest a obcí, 604 tis obyvateľov, 
156 tis detí do 17 rokov (2007), dávka môže 
presiahnuť 1 mSv/rok, 22 900 km2; 

- Zóna intenzívnej rádioekologickej kontroly, 1290 
miest a obcí, 1,5 milióna obyvateľov, 303 tis detí do 
17 rokov (2007), dávka môže presiahnuť 0,5 mSv/rok, 
26700 km2.  
Práve rádioaktívne zamorenie pôdy a dlhodobá 

nemožnosť jej všestranného využitia sa ukazuje ako 
najvýraznejší negatívny dopad havárií jadrových 
zariadení, vnímaný verejnosťou. Požiare, či záplavy sa 
zdajú byť ľahšie prijateľné. Počty ľudských obetí sa 
časom relativizujú, resp. marginalizujú. Napríklad pri 
konflikte medzi Tutsiami a Hutmi v Rwande (1992-1994) 
zahynulo takmer milión ľudí (často po úderoch mačetou). 
Hoci je to len pred 20 rokmi, médiá to ledva 
zaznamenali...  

Letecký pohľad na havarovaný 4. blok Černobyľskej 
jadrovej elektrárne je na obrázku 4, situácie po zakrytí 
sarkofágom je na obrázkoch 5 a 6. 
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Obrázok 1 - Oficiálna zonácia kontaminovaného územia Ukrajiny po roku 2006 [3], za kontaminované 

považujeme 200 000 km2, kde ACs>37 kBq/m2 
 

 

 
 

Obrázok 2 - Porovnanie následkov havárií vo Fukušime a Černobyle na okolitú pôdu [3]. 
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Obrázok 3 - Smery šírenia rádioaktívnych látok v prvých dňoch po havárii [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 4 - Pohľad na havarovaný blok v Černobyle v prvých dňoch po uhasení požiaru. 
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Obrázok 5 - Pohľad na Černobyľskú jadrovú elektráreň z decembra 1986 po dokončení sarkofágu na 4. bloku 

 
 

 
 

Obrázok 6 - Súčasný pohľad na Černobyľskú jadrovú elektráreň. V ľavej časti je vidno konštrukciu nového 

prekrytia sarkofágu [3]. 
 
 

2. Príčiny a priebeh havárie 

Havária v Černobyľskej elektrárni nastala v priebehu testu zaradeného do programu prác na 4. bloku pred jeho 

odstávkou na prvú plánovanú revíziu po takmer dvojročnej prevádzke. Základné technické parametre reaktora 

RBMK1000 sú uvedené v tabuľke 1.  

Účelom testu naplánovaného na záver prvého prevádzkového cyklu (takmer po 2 rokoch kontinuálnej prevádzky) 

bolo overenie novo navrhnutého systému pre reguláciu napätia na generátore, ktorý bol naprojektovaný tak, aby po 

odstavení turbogenerátora počas dobehu rotora mohol zabezpečiť spoľahlivé zásobovanie elektrickou energiou pre 
vybrané dôležité spotrebiče bez prerušenia dodávky energie, a to po dobu 40 ÷ 50 s [4]. Elektrickou energiou bez 

prerušenia mali byť zásobované vybrané čerpadlá systému chladenia reaktora (HCČ) po zapracovaní rýchlo-

zatváracieho ventila (RZV) na turbogenerátore (TG) až do prebratia záťaže dieselgenerátormi. Predchádzajúce testy 

pri spúšťaní bloku neboli úspešné, pretože pokles napätia pri dobehu TG bol príliš rýchly. 
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Tabuľka 1 Technické parametre reaktora RBMK1000. 

 

Tepelný výkon 3200 MW 

Moderátor  Grafit  

Chladivo Voda 

Palivo UO2 

AZ – valec (priemer / výška) 12m / 7m 

Obohatenie paliva 2% 

Vyhorenie paliva  20 000 MWd/t 

Teplota chladiva (vstup / výstup) 270°C / 284°C 

Počet palivových článkov 1661 

Počet absorpčných (v rátane riadiacich) tyčí 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 – Rez reaktorom RBMK-1000 

 

Hlavné technologické činnosti počas plánovaného testu pozostávali z nasledujúcich krokov: 

- zníženie výkonu reaktora na úroveň 700 ÷ 1000 MWt, 

- odpojenie systému havarijného chladenia aktívnej zóny - aby sa predišlo jeho nežiaducemu pôsobeniu 

 v priebehu testu, 

1 – aktívna zóna 

2 – palivové kanály 

3 – vstup chladiva 

4 – parovodné rúrky 

5 –  HCČ 

6 – zavážací stroj  

7 –  separátor pary 
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- prepojenie schémy napájania hlavných cirkulačných čerpadiel (HCČ) tak, aby 4 čerpadlá boli napájané 

 z vonkajšej siete a 4 čerpadlá boli napájané z dobiehajúceho TG, 

- odstavenie TG č. 8 a meranie elektrických parametrov podľa programu testu. 

Test bol chápaný najmä ako elektrická záležitosť, režim bloku v priebehu skúšky nebol dobre pripravený a najmä 

z hľadiska jadrovej bezpečnosti bol významne podcenený. 

Test bo zahájený už 25. apríla o 01:00 keď operátori začali so znižovaním výkonu reaktora. V čase o 13:05 - keď 

bol dosiahnutý výkon reaktora 50% Nnom bolo na základe žiadosti energetického dispečingu ďalšie znižovanie výkonu 

pozastavené a to na dobu takmer 9 hod. Až v čase 23:04 prevádzkovateľ elektrickej siete povolil ďalšie znižovanie 

výkonu reaktora [4]. Aktuálny stav aktívnej zóny v tomto čase bol nasledovný: úroveň výkonu asi 50% Nnom, zásoba 

reaktivity reaktora bola reprezentovaná iba 26 absorpčnými tyčami zasunutými v aktívnej zóne, ale výkonový režim 

bloku bol nestabilný v dôsledku prebiehajúcej nestacionárnej otravy Xe135. Usporiadanie palivových kanálov v 

reaktore je znázornené na obr.8.  

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázok 8 - Reaktorová hala – pohľad na usporiadanie palivových a regulačných kanálov na reaktore 

RBMK1000 
 

Aj znižovanie výkonu na východiskovú úroveň predpísanú v programe skúšky prebiehalo neregulárne, fakticky v 

dobe výmeny zmeny. 26. apríla o 00:05 bol dosiahnutý výkon reaktora na úrovni 720 MW, ale pokles výkonu v 

dôsledku otravy Xe135 ďalej pokračoval. V čase 00:28 pri výkone reaktora asi 500 MW bol zmenený režim 

regulátora výkonu reaktora pričom došlo k neobvyklej situácii pretože tepelný výkon reaktora poklesol na približne 30 
MW t (meraný údaj o neutrónovom výkone pritom poklesol prakticky na nulu a iba po asi 4÷5 minútach začal 

narastať). Uvedený pokles výkonu reaktora bol hodnotený ako dôsledok nesprávnej funkcie regulátora výkonu 

reaktora, ktorý pri prechode medzi režimami neudržal zadanú hodnotu výkonu (avšak podrobné príčiny nesprávnej 

funkcie regulátora výkonu reaktora v danom režime neboli vyšetrené). Za tejto situácie bolo možné zvýšiť výkon 

reaktora iba ručným vysunutím ďalších absorpčných tyčí z aktívnej zóny. Výkon reaktora sa podarilo zastabilizovať 

až o 01 hod., ale iba na úrovni okolo 200 MWt a následne na to, v čase 01:03 a 01:07, boli v súlade s programom testu 

pripojené ďalšie 2 cirkulačné čerpadlá. Zvýšený prietok chladiva cez reaktor mal za následok: (1) pokles teploty 

chladiva na vstupe do reaktora, (2) znížil sa podiel objemu parných bublín v aktívnej zóne reaktora, (3) znížila sa aj 

stredná teplota chladiva v reaktore. Po zvýšení prietoku chladiva sa podmienky výmeny tepla v reaktore ešte viacej 

priblížili k podmienkam pri kríze varu. Znížený podiel objemu parných bublín v aktívnej zóne mal za následok aj 

ďalšie ručné vyťahovanie absorpčných tyčí z AZ (pre udržanie aktuálnej hladinu výkonu reaktora). 
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Obrázok 9 - Bloková dozorňa reaktora RBMK1000. 

 

Vo východiskovom stave pred zahájením elektrických skúšok (čase okolo 01.22:30) bola zásoba reaktivity 

vyjadrená iba 6÷8 tyčami zasunutými v AZ a výkon reaktora bol zastabilizovaný na úrovni (160÷200) MWt. 

V čase 01:23:04 bol experiment zahájený uzatvorením RZV na TG8 a prebiehali elektrotechnické skúšky. Štyri z 

ôsmich HCČ boli napájané z dobiehajúceho TG8, takže prietok chladiva od HCČ napájaných z dobiehajúceho rotora 

klesal (v dôsledku klesajúcich otáčok na dobiehajúcom rotore). Časový priebeh výkonu a reaktivity v počiatočnej fáze 

prechodového procesu po zatvorení RZV na TG8 ovplyvňovali nasledujúce faktory: (1) pokles prietoku chladiva cez 

reaktor, (2) nárast tlaku chladiva v aktívnej zóne v dôsledku zníženého odvodu pary z bubnových separátorov (po 

uzatvorení odvodu pary na TG8), (3) nárast teploty chladiva na vstupe do AZ ako dôsledok z predchádzajúcej 

manipulácie operátora na systéme doplňovania bubnových separátorov, ktoré boli vykonané bezprostredne pred 

zahájením skúšky, (4) automatický regulátor výkonu reaktora, ktorý reguloval zmeny výkonu reaktora pokiaľ jeho 

tyče nedospeli do dolnej polohy. Z fyzikálneho hľadiska vyššie vymenované faktory môžu pri tvorbe parných bublín 

pôsobiť proti sebe, ale výsledný efekt ich spolupôsobenia na dutinový koeficient reaktivity závisel na intenzite 

jednotlivých položiek. V danom režime reaktora kladný dutinový koeficient reaktivity významne prevýšil záporný 

dopplerovský koeficient a výsledný kladný spätnoväzbový výkonový koeficient reaktivity ako rozhodujúci faktor 

havárie viedol k zvyšovaniu výkonu reaktora s postupne narastúcim trendom. Nárast výkonu reaktora bol operátormi 

spozorovaný už asi 10 sekúnd po začiatku skúšky.  

V čase (približne) 01:23:40 operátor ručne inicioval pôsobenie systému automatickej ochrany reaktora tlačidlom 

(AZ-5) a absorpčné tyče sa začali zasúvať do AZ rýchlosťou 0,4 m/s. Podľa výpovede personálu sa zasúvanie 

absorpčných tyčí do reaktora po krátkej dobe prerušilo. Pretože operátor videl, že tyče nedošli do dolnej koncovej 

polohy odpojil zo siete servopohony, aby tyče do AZ spadli vlastnou váhou.  

Podľa svedectva očitých svedkov, ktorí sa nachádzali mimo 4. bloku, sa v čase približne 1:24 ozvali dve explózie 

za sebou a nad reaktorom štvrtého bloku vyleteli iskry a horiace kusy materiálu vysoko do atmosféry a spôsobili 

požiar na streche strojovne pokrytej materiálom na báze bitúmenu. Zo zóny bolo vyvrhnutých asi 25% grafitových 

blokov a prehriatych častí palivových kanálov, z nich niektoré dopadli aj mimo budovy reaktora.  

V dôsledku porušenej budovy reaktora a vysokej teploty v porušenej aktívnej zóne sa nastavil prietok vzduchu, 

ktorý inicioval a podporoval horenie grafitu.  

Do priebehu havárie sa mohla veľmi významne „zapísať“ aj konštrukcia samotných absorpčných tyčí - pozri obr. 

10. K jej absorpčnej časti bol pripojený grafitový „vytesniteľ“, ktorý pri úplne vytiahnutej absorpčnej tyči zabraňoval 

parazitnému záchytu neutrónov vo vodnom stĺpci [4]. „Vytesniteľ“ nezaberal celú chýbajúcu dĺžku po výške aktívnej 

zóny, takže pri zasúvaní absorpčnej tyče do reaktora boli do aktívnej zóny postupne vnášané materiály s rôznorodou 

účinnosťou na reaktivitu reaktora (t.j. v prípade zasúvania úplne vytiahnutej absorpčnej tyče do aktívnej zóny bol v 

prvom úseku jej pohybu vnos reaktivity kladný - pozri aj schematické označenie znamienka vnášanej reaktivity v 
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pravej časti obrázku 10).  

V prípade zasúvania/pádu veľkého počtu absorpčných tyčí z hornej koncovej polohy do aktívnej zóny naraz (napr. 

v prípade pôsobenia automatickej ochrany reaktora) mal tento efekt potenciál na „významný vnos pozitívnej 

reaktivity“, čo bola významná a neprípustná chyba konštruktérov. 

Východisková poloha a pohyb veľkého počtu riadiacich absorpčných tyčí v priebehu havárie presúvaných z hornej 

koncovej polohy do AZ mali významnú úlohu aj z hľadiska odozvy rozloženia globálneho neutrónového toku v 

reaktore. Zasúvanie veľkého počtu absorpčných tyčí z hornej koncovej polohy do AZ postupne a s narastajúcou 

intenzitou „pretláčalo“ pred sebou maximum neutrónového toku do aktívnej zóny. Časový priebeh globálneho 

rozloženia neutrónového poľa v aktívnej zóne počas presunu absorpčných tyčí do AZ počas predmetnej havárie mohol 

mať pre progresívny rozvoj černobyľskej havárie rozhodujúcu úlohu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0brázok 10 - Schéma vnosu reaktivity zasunutím absorpčných tyčí v reaktore RBMK 
 

Legenda: vľavo - regulačná tyč vytiahnutá v hornej pozícii ; uprostred - čiastočne zasunutá regulačná tyč;  

vpravo - znamienko teoretickej zmeny reaktivity v dôsledku zasúvania absorpčnej tyče; 

Absorber – absorbátor; Core - aktívna zóna; Displacer – vytesniteľ; Water - voda 

 

Stlačenie tlačidla AZ-5 a s tým súvisiaci vnos kladnej reaktivity do aktívnej zóny, ktorý bol v aktívnej zóne 

zosilňovaný významne kladným spätnoväzbovým koeficientom reaktivity, predstavovali potenciál pre rýchly nárast 

výkonu reaktora súčasne s nárastom reaktivity reaktora - tento proces prebiehal až do deštrukcie aktívnej zóny.  

Iniciátor zvýšenej tvorby pary, ktorý odštartoval haváriu nebol pri rozboroch presne zistený, ale ako bezprostredné 

príčiny, ktoré naštartovali propagáciu výkonu a reaktivity v reaktore sa v dokumente 75-INSAG-7 [5] uvádzajú 

nasledovné potenciálne možné efekty: (1) porucha cirkulácie chladiva (narušením činnosti chladiacich čerpadiel v 

kombinácii s ich kavitáciou), (2) porušenie zirkóniových kanálov, alebo porušenie zvarov medzi zirkóniovými 

kanálmi a nerezovými rúrkami, pravdepodobne v oblasti vstupu do aktívnej zóny v dolnej časti reaktora (čo mohlo 

mať za následok náhle lokálne zvýšenie podielu pary v aktívnej zóne, ako dôsledok zaplavenia horúceho paliva). 
 

3. Následky havárie 

Exkurziu výkonu reaktora nasledovali dva výbuchy, ktoré rozrušili aktívnu zónu reaktora, zničili konštrukčne 

slabý kontajnment a zničili aj budovu reaktora č.4. Plamene a fragmenty horúceho paliva rozptýlili požiar do približne 

30 požiarnych ložísk na streche a v okolí spoločnej strojovne ako aj na susediacom treťom bloku. 

Požiarny signál zaznel o 01:28 a na hasenie nastúpila 15-členná závodná požiarna jednotka, nasledovaná 

požiarnou jednotkou z Pripjate. Týchto 21 požiarnikov za necelú poldruha hodinu zvládlo požiare v budovách, 

pričom posledné ložisko dostali pod kontrolu o 02:10 hod [3].  

Požiar grafitovej matrice (presnejšie jej zostatkov) v aktívnej zóne sa zalievaním vodou nepodarilo uhasiť 

(produkoval iba veľké množstvo pary) a horenie grafitu pokračovalo s rôznou intenzitou po dobu ďalších 14 dní.  
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Pre riadenie záchranných prác bola ustanovená vládna komisia, ktorá začala svoju činnosť už večer 26. apríla. 

Vládna komisia zahájila svoju činnosť v dobe, keď z havarovaného reaktora vystupoval stĺp splodín horenia, ktoré 

unášali z reaktora aj produkty štiepenia. V dôsledku vysokej teploty stĺp dymu dosahoval výšku až 1000 m, pričom 

unikajúce rádionuklidy boli teplotným vznosom vyvrhnuté vysoko do stratosféry, prinajmenšom do výšky 15 km.  

Na základe odhadu, že pri horení bola spotrebovávaná približne 1 tona grafitu za hodinu a ďalej aj s prihliadnutím 

na to, že pôvodná náplň grafitu bola zhruba 2,5 tisíc ton, bolo komisiou prijaté rozhodnutie urýchlene stabilizovať 

havarovaný blok - čo znamenalo uhasiť požiar, aby sa prerušil intenzívny únik produktov štiepenia z reaktora. Pre 

hasenie a stabilizáciu teploty bol z armádnych vrtuľníkov do krátera po výbuchu vhadzovaný dolomitový piesok, 

hlina a olovo. Celkove bolo z vrtuľníkov v priebehu prvých 4÷5 dní do krátera vhodených niekoľko tisíc ton 

materiálov, takže 2. mája bol kráter plne zasypaný, prekrytý valom, čo veľmi výrazným spôsobom znížilo úniky 

rádioaktivity do okolia. Okolo 9. mája sa zdalo, že horenie grafitu prestalo, ale podrobnejší prieskum zistil neveľkú, 

ale jasne svietiacu škvrnu vo vnútri štvrtého bloku. Zhodením ďalších 60 ton olova do krátera reaktora bol dňa 10. 

mája požiar v reaktore definitívne uhasený. 

27. apríla bolo rozhodnuté o evakuácii obyvateľstva z 30 km zóny okolo elektrárne, z ktorej bolo evakuovaných 

celkom 116 317 obyvateľov. Okrem toho, v rámci oneskorených pohavarijných opatrení, bolo evakuovaných ďalších 

220 000 obyvateľov z oblastí vzdialených aj niekoľko sto km od elektrárne (v Bielorusku, na Ukrajine a v Ruskej 

Federácii) a to z miest kde úroveň radiácie v dôsledku spádu rádioaktívnych materiálov prevyšovala 5 mSv/rok – 

pozri obr. 2, na ktorom je uvedené aj porovnanie s veľkosťou evakuovanej zóny po havárii jadrovej elektrárne (JE) 

Fukušima. 

Šťastím v nešťastí bolo, že smer vetra v prvom a najhoršom období minul mesto Pripjať, kde žilo 49 300 

obyvateľov a evakuácia bola dokončená až 36 hodín po havárii. Mesto bolo založené roku 1970. Pre porovnanie: 

Trenčín má 56 400, Trnava 65 600 (2010) obyvateľov. Najviac bolo zasiahnuté územie, ktoré neskôr dostalo názov 

Ryžij les (ryšavý les), nakoľko v dôsledku výrazného zamorenia alfa a beta izotopmi (produkujúcimi i zvyškové 

teplo) bolo ako keby spálené a následne dostalo „ryšavé“ sfarbenie. Letecký pohľad na Pripjať je na obr. 11. 

 

  
 

Obrázok 11- Letecký pohľad na okolie Černobyľskej jadrovej elektrárne [3] 
 

 Ďalším šťastím pre Ukrajinu bolo, že taviaca sa aktívna zóna (kórium) sa zastavila na spodných podlažiach 

jadrovej elektrárne a nepretavila sa k spodným vodám, ktoré by boli kontaminované. Na Obr. 12 je unikátny obrázok 

stuhnutej časti kória [4]. 
 



 

10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázok 12 - Stuhnutá časť kória [4].ň 
 

Likvidácia havárie v technicky a ekonomicky dosiahnuteľnom rozsahu si vyžiadala enormné úsilie. Na prácach 

zameraných na nevyhnutnú dekontamináciu a demoláciu domov (na ploche cca 7000 km2), na dekontamináciu ciest, 

na výstavbu bariér (ktoré mali zabrániť kontaminácii zdrojov pitnej vody a napokon na výstavbu sarkofágu, ktorým 

bola prekrytá budova reaktora 4. bloku s havarovaným reaktorom sa zúčastnilo celkom okolo 600 000 ľudí. Prekrytie 

sarkofágom dočasne stabilizovalo podmienky na havarovanom bloku. Na jeho definitívnu izoláciu je pripravované 

nové prekrytie za medzinárodnej technickej a finančnej pomoci.  

Vysoká teplota unikajúcich spalín viedla k významnému zvýšeniu efektívnej výšky rádioaktívneho oblaku 

(rádionuklidy boli teplotným vznosom vyvrhnuté vysoko do stratosféry, prinajmenšom do výšky 15 km), čo malo za 

následok transport rádioaktivity do veľmi veľkých vzdialeností po celej severnej pologuli a aj preniknutie cez rovník 

až k južnému pólu. Inventár a aktivity uvoľnených rádioaktívnych látok sú zosumarizované v tabuľke 2 na 

nasledujúcej strane. 

Environmentálne následky havárie mali preto globálny charakter a hodnotenie radiačných následkov havárie 

predstavuje samostatnú kategóriu hodnotenia následkov tejto havárie. Na hodnotení radiačných následkov sa okrem 

domácich organizácií podieľali aj niektoré medzinárodné organizácie. Napríklad MAAE, ktorá pre tieto účely 

ustanovila osobitný medzinárodný projekt a ktorá opakovane publikovala odborné výsledky seriózneho hodnotenia 

radiačných následkov - pozri napr. [6], [7], ďalej napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), alebo 

Černobyľské fórum [8], atď. 

Približne 600 pracovníkov obsluhy a záchrancov, ktorí boli v noci počas havárie v elektrárni, dostalo najvyššie 

dávky ožiarenia. Najdôležitejším ožiarením bolo vonkajšie ožiarenie (ožiarenie celého tela gama žiarením a rozsiahle 

beta ožiarenia na povrchu tela). Dávky z inhalácie rádionuklidov boli relatívne malé (s výnimkou dvoch prípadov). 

Akútna choroba z ožiarenia bola potvrdená u 134 pracovníkov z celkového počtu pracovníkov, ktorí sa podieľali na 

likvidácii následkov havárie. Štyridsaťjeden z týchto pracovníkov dostalo dávky vonkajšieho ožiarenia na celé telo 

menšie ako 2,1 Gy. Deväťdesiattri pracovníkov (u ktorých sa vyskytli závažnejšie akútne choroby z ožiarenia) dostalo 

dávky vyššie: (1) dávky rozmedzí 2,2 až 4,1 Gy dostalo 50 osôb, (2) dávky v rozmedzí 4,2 až 6,4 Gy dostalo 22 osôb, 

(3) dávky v rozmedzí 6,5 až 16 Gy dostalo 21 osôb. 30 zamestnancov závodu a hasičov na následky ožiarenia zomrelo 

(u 28 osôb sa prejavil akútny radiačný syndróm) [9]. Popáleniny kože od kontaminácie β žiaričmi zhoršovali následky 

celotelového ožiarenia. 

Priemerná dávka ožiarenia likvidátorov havárie (600 000 tisíc ľudí) bola 0,1 Sv [9]. 

Maximálna dávka pre jednotlivcov z obyvateľstva [7], ktorej boli vystavení pred a po dobu evakuácie bola 0,4 Sv 

z vonkajšieho ožiarenia a niekoľko Gy z interného ožiarenia (131I). Expozícia 131I sa prejavila ako významné zvýšenie 

výskytu rakoviny štítnej žľazy u detí (asi 4000 prípadov, približne 99% ich vďaka systematickej preventívnej 

starostlivosti prežilo). Územia o celkovej veľkosti asi 150 000 km2 boli kontaminované 137Cs s priemernou 

koncentráciou vyššou ako 37 kBq/m2. Na týchto územiach žije asi 5 miliónov obyvateľov. Priemerná efektívna dávka 

z 134Cs a 137Cs, ktorú obyvatelia z kontaminovaných oblastí dostali počas prvých 10 rokov po nehode sa odhaduje 

približne na úrovni 10 mSv [4]. 
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Tabuľka 2 Uvoľnená aktivita z havarovanej Černobyľskej jadrovej elektrárne [4]. 

 

Skupiny 

prvkov 

Vybrané 

rádionuklidy 

Polčas 

premeny 

Aktivita 

v reaktore, 

PBq (1015Bq) 

Odhad úniku  

pri havárii, % 

Konverzný 

faktor hinh, 

nSv/Bq 

Konverzný 

faktor hing, 

nSv/Bq 

Inertné 

plyny 

Xe-133 

Kr-85 

5,3 d 

10,76 r 

6500 

30 

100 

100 

20 

120 (nSv.d-1 

/kBq.m-3) 

- 

- 

Prchavé 

prvky 

I-131 

Te-132 

Cs-134 

Cs-137 

8,04 d 

3,26 d 

2,06 r 

30,1 r 

3200 

2700 

180 

280 

50 

60 

40 

40 

11 

3,0 

9,6 

6,7 

22 

3,7 

19 

13 

Stredne 

pohyblivé 

Sr-89 

Sr-90 

Ru-103 

Ru-106 

Ba-140 

50,6 d 

28,5 r 

39,4 d 

367 d 

12,8 d 

2300 

200 

4800 

2100 

4800 

5 

5 

4 

4 

6 

7,5 

150 

2,3  

62 

1,6 

2,6 

28 

0,73 

7,0 

2,5 

Ťažko 

pohyblivé 

(žiaru-

vzdorné) 

Zr-95 

Mo-99 

Ce141 

Ce-144 

Pu-238 

Pu-239 

Pu-240 

Pu241 

Cm-242 

64,0 d 

2,75 d 

32,5 d 

284 d 

86,4 r 

24100 r 

6553 r 

14,7 r 

18,1 r 

5600 

4800 

5600 

3300 

1 

0,85 

1,2 

170 

26  

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

3,5 

4,5 

1,1 

3,1 

49 

43000 

47000 

47000 

850 

4800 

0,88 

1,2 

0,7 

5,2 

230 

250 

250 

4,7 

12 

 

 
4. Hlavné výstupy z hodnotenia havárie pre rozvoj technológie JE 

 
Po vykonaných analýzach príčin havárie boli okrem nedodržania celého radu prevádzkových pravidiel odhalené aj 

vážne chyby projektu reaktora RBMK (napr. [11]). Nápravné opatrenia boli zamerané na:  

- zmeny projektu reaktorov typu RBMK (podrobnejší opis najdôležitejších z nich je samostatnou prílohou 

dokumentu 75-INSAG-7 [5]),  

- zmeny vedenia prevádzky na JE u všetkých typov reaktorov v bývalom ZSSR. 

 

Okrem toho boli opatrenia prijaté aj na medzinárodnej úrovni, napr.:  
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- Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) vydala Bezpečnostné princípy pre zabezpečenie 

bezpečnosti jadrových elektrární (INSAG-3) [12] a inovovaný dokument (INSAG-12) [13]. „Kultúra bezpečnosti“ 

je v tomto dokumente zaradená medzi základné bezpečnostné princípy. Kultúru bezpečnosti MAAE rozvíja ako 

novú oblasť svojich aktivít [15]. 

- MAAE na základe výsledkov rozborov havárie otvorila mimorozpočtový projekt (EBP) zameraný na hodnotenie 

bezpečnosti reaktorov typu RBMK a organizovala aj súčinnosť medzinárodných odborníkov pri tomto hodnotení. 

Paralelne k tomu boli v rámci programu EBP otvorené aj projekty, zamerané na hodnotenie bezpečnosti reaktorov 

typu VVER 440 a VVER 1000. Výsledky týchto projektov pre reaktory typu VVER sa v 90-tych rokoch stali 

základným podkladovým zdrojom pre zvyšovanie bezpečnosti reaktorov VVER440/V230, VVER440/V213 a 

VVER1000 na Slovensku, v Českej republike ale aj u ostatných prevádzkovateľov reaktorov takýchto typov. 

- Medzinárodná poradná skupina pre jadrovú bezpečnosť ustanovená pri MAAE (INSAG) zahájila vydávanie série 

publikácií INSAG. Prvý dokument v tejto sérii (75-INSAG-1) bol zameraný práve na hodnotenie černobyľskej 

havárie (v roku 1992 bol nahradený za 75-INSAG-7) [5], 

- na základe vykonaných rozborov havárie boli aj v ďalších krajinách prevádzkujúcich JE vykonané opatrenia na 

zlepšenie najmä požiarnej bezpečnosti, a to v oblastiach technického vybavenia, pracovných postupov aj riadenia 

systémov požiarnej ochrany, 

- boli prijaté medzinárodné konvencie: (1) o včasnom varovaní v prípade jadrových havárií, (2) o pomoci v prípade 

jadrových alebo radiačných havárií.  

 

Na ich základe boli zavedené medzinárodné systémy včasného varovania v prípade výskytu jadrových alebo 

radiačných havárií na jadrových zariadeniach. Bola vytvorená medzinárodná organizácia prevádzkovateľov jadrových 

elektrární – WANO, zameraná na podporu kvality pri prevádzkovaní JE. 

Poučenia z havárie v Černobyle v priebehu nasledujúcich rokov vyvolali rozvoj a aplikácie nových opatrení na 

zvýšenie bezpečnosti jadrových elektrární. Cieľom bolo najmä obmedziť maximálny výkon pri havarijných 

udalostiach prostredníctvom (i) prevádzky s podkritickým reaktorom, (ii) zakomponovaním inherentných 

bezpečnostných prvkov, ktoré obmedzia výkon na 100% nominálneho, resp. (iii) inherentným odstavením reaktora 

napr. pasívny (bez zásahu operátora alebo špeciálnych systémov) odvod zvyškového tepla po odstavení reaktora. 

Nové systémy by mali používať robustný chladiaci systém reaktora, využívať prirodzenú cirkuláciu chladiva pri 

každom výkone, zvýšiť množstvo chladiva na MW, znížiť výkonovú hustotu v aktívnej zóne, zvýšiť tolerancie 

reaktora na zmeny výkonu, zmenšiť počet komponentov v primárnom i sekundárnom okruhu, používať zdokonalené 

materiály, používať dva nezávislé a rozdielne systémy automatického odstavenia reaktora [12-17].  
 
5. Pohľad na jadrovú bezpečnosť 
 
Havária v Černobyle od zásady zmenila vnímanie jadrovej bezpečnosti. Dnešné stanovenie základných 

bezpečnostných cieľov JE a princípov jadrovej bezpečnosti vychádza z odporúčaní MAAE, ktorá formulovala tri 

základné bezpečnostné ciele a súbor dvanástich základných bezpečnostných princípov (tri sa týkajú riadenia 

bezpečnosti, tri hĺbkovej ochrany a šesť princípov je technických). INSAG je skratkou Medzinárodnej poradnej 

skupiny pre jadrovú bezpečnosť (International Nuclear Safety Advisory Group).  

Všeobecným cieľom jadrovej bezpečnosti je chrániť jednotlivca, spoločnosť a životné prostredie stanovením a 

udržiavaním účinnej ochrany proti jadrovému nebezpečenstvu z JE.  
 
6. Zavedenie kultúry bezpečnosti 
 
Napriek tomu, že dnes po dôkladných technických analýzach sa za najvýznamnejšiu príčinu havárie považuje zlý 

bezpečnostný dizajn jadrového bloku RBMK, ktorý nemal zabudované dostatočné prvky inherentnej bezpečnosti 

(schopnosť automatického vylúčenia následkov chybných zásahov operátorov, resp. automatickej regulácie 

prechodových procesov), v prvých rokoch bola hlavná vina za haváriu na pracovníkoch blokovej dozorne. 

Prevádzkový personál vraj nemal dostatočnú „kultúru bezpečnosti“. 

Materiál MAAE označovaný ako INSAG-4 (1988) [14] definoval kultúru bezpečnosti nasledovne: 

Kultúra bezpečnosti predstavuje súbor charakteristík a postojov v organizáciách a u jednotlivcov, ktorý 

zabezpečuje, že problémy bezpečnosti JE budú riešené s najvyššou prioritou a s takou pozornosťou, akú si zaslúži ich 

významnosť. 
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Kultúra bezpečnosti sa týka najmä výchovy a uvedomelosti všetkých jednotlivcov, ktorí sú zapojení do činností 

majúcich vplyv na bezpečnosť JE. Východiskom je, aby si túto skutočnosť uvedomovali všetci riadiaci hospodárski 

pracovníci zainteresovaných organizácií. Sú vytvorené a zaužívané postupy, ktoré zaručujú správne metódy s 

vedomím, že ich závažnosť nespočíva iba vo vlastných metódach, ale taktiež v ovzduší uvedomovania si bezpečnosti, 

ktorú vytvárajú. Sú stanovené jasné hranice v zodpovednosti a styku, sú spracované správne postupy a je vyžadované 

ich prísne dodržiavanie. Najmä príprava a vzdelávanie pracovníkov zdôrazňujú dôvody pre stanovené postupy 

bezpečnosti, súčasne s dopadmi na bezpečnosť pri chybách pracovníkov. 

Tieto otázky sú dôležité najmä pre prevádzkujúce organizácie a pracovníkov, ktorý priamo pracujú v prevádzke 

elektrárne. Pre ostatných pracovníkov na všetkých úrovniach výcvik zdôrazňuje význam ich úloh z hľadiska 

základného pochopenia a znalostí elektrárne a zariadení, ktoré ovládajú, so zvláštnym dôrazom na zdôvodnenie 

bezpečnostných limitov a následkov pri ich porušení. U týchto pracovníkov sú vyžadované otvorené vzťahy preto, 

aby bolo zabezpečené, že informácie týkajúce sa bezpečnosti elektrárne budú voľne odovzdávané. Ak dôjde k chybám 

v postupoch, je obzvlášť dôležité ich zachytenie. Vďaka týmto opatreniam môžeme dosiahnuť u jednotlivca 

uvedomenie si zmyslu bezpečnosti (kultúru bezpečnosti), ktorá sa môže prejaviť kritickým postojom, presným a 

opatrným prístupom, angažovanosťou, zabránením sebauspokojeniu, zodpovednosťou a zameraním na dokonalosť. 

Práve požiadavky na výrazné skvalitnenie kultúry bezpečnosti sa považujú za najvýznamnejší kvalitatívny krok v 

prospech zvýšenia jadrovej bezpečnosti, ktorý vyvolala černobyľská havária. 

 

7. Stratégia ochrany do hĺbky 
 

Ochrana do hĺbky bola v INSAG-3 zaradená medzi základné princípy, pretože podčiarkuje bezpečnostnú 

technológiu jadrovej energetiky. Hlbšie je tento filozofický prístup k jadrovej bezpečnosti rozpracovaný v INSAG-10 

z roku 1996 [16]. Všetky bezpečnostné činnosti organizačného a technického charakteru sú predmetom súboru 

vzájomne sa prekrývajúcich opatrení tak, že ak dôjde k poruche, bude zvládnutá alebo napravená bez toho, že by 

poškodila jednotlivca alebo obyvateľstvo. Táto myšlienka viacnásobných bariér ochrany je hlavnou charakteristikou 

ochrany do hĺbky a je opakovane využívaná v špeciálnych bezpečnostných princípoch. Sú definované dva základné 

princípy hĺbkovej ochrany: (i) prevencia havárií a (ii) zmiernenie havárií.  

Princíp hĺbkovej ochrany je určený na kompenzáciu možných ľudských chýb a mechanických porúch. Sústreďuje 

sa na vytvorenie niekoľkých úrovní ochrany voči nepriaznivým udalostiam. Zahŕňa systém bariér, ktoré bránia úniku 

rádioaktívnych látok do životného prostredia. Obsahuje i ďalšie opatrenia pre ochranu obyvateľstva a životného 

prostredia pred poškodením v prípade, že tieto bariéry nie sú úplne účinné. 

Princíp hĺbkovej ochrany poskytuje celkovú stratégiu pre bezpečnostné opatrenia a zariadenia JE. Ak je správne 

použitý, zaisťuje, že žiadna jednoduchá ľudská chyba alebo porucha zariadenia by nemala viesť k poškodeniu 

obyvateľstva a iba kombinácia porúch, ktoré sú však málo pravdepodobné, by mohla viesť k malým následkom. 

Hĺbková ochrana pomáha zaistiť tri základné bezpečnostné funkcie: (i) odstavenie reaktora, (ii) chladenie paliva, (iii) 

zachytenie rádioaktívnych látok.  

Princíp hĺbkovej ochrany je primárne riešený formou série bariér, ktoré by principiálne nemali byť nikdy ohrozené 

a ktoré naopak musia byť porušené, aby došlo k ohrozeniu obyvateľstva alebo životného prostredia. Zásadný dôraz je 

kladený na primárne prostriedky pre zaistenie bezpečnosti, čo je prevencia havárií, najmä tých, ktoré by mohli 

spôsobiť ťažké poškodenie aktívnej zóny. 

Prvoradým cieľom projektu, výstavby, prevádzky a údržby JE je spoľahlivá a ekonomická výroba elektrickej 

energie. V súlade so všeobecným princípom riadenia kultúry bezpečnosti musia byť všetky rozhodnutia v týchto 

oblastiach vykonávané s vedomím bezpečnosti. 

Prvým prostriedkom pre prevenciu havárií je zameranie sa na vysokú kvalitu projektu, výstavby a prevádzky 

elektrárne tak, aby odchýlky od normálnej prevádzky boli zriedkavé. Bezpečnostné systémy slúžia ako záloha spätnej 

väzby riadenia procesov s cieľom zabrániť prechodu týchto odchýlok do havárií. Bezpečnostné systémy sú 

zálohované, majú rôzne technické riešenia a pokiaľ je to vhodné, aj fyzické oddelenie paralelných častí, aby sa tak 

znížilo nebezpečenstvo straty hlavnej bezpečnostnej funkcie. Systémy a ich časti sú pravidelne skúšané a 

kontrolované, aby bolo možné odhaliť ich degradáciu, ktorá by mohla viesť k abnormálnym prevádzkovým 

podmienkam alebo k nedostatočnej funkcii bezpečnostných systémov. Abnormálne podmienky, ktoré môžu ovplyvniť 

jadrovú bezpečnosť, sú rýchlo zistené monitorovacím systémom, ktorý dáva varovný signál a v mnohých prípadoch 

automaticky spustí nápravnú činnosť. Operátori sú vycvičení, aby rýchlo odhalili začiatok havárie a aby správne a 
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včas reagovali na tieto abnormálne podmienky. Zároveň sú povinní poznať a aplikovať príslušné bezpečnostné 

predpisy. 

Prevencia havárií teda závisí na konzervatívne navrhnutom zariadení a na dobrých prevádzkových postupoch, 

zameraných na prevenciu porúch, na zaistení kvality, na overení, či boli dosiahnuté zámery projektu, na kontrole 

slúžiacej na odhalenie degradácie alebo poruchy pri prevádzke a na opatreniach na zaistenie toho, že malé poruchy 

alebo rozvíjajúce sa zlyhania neprerastú do vážnejšej situácie. 

V rôznych krajinách bol uskutočnený celý rad pravdepodobnostných hodnotení bezpečnosti projektu JE. Tieto 

hodnotenia ukazujú, že pre veľké poškodenie aktívnej zóny sú dosiahnuteľné dostatočne nízke pravdepodobnosti. Ak 

je uvážená účinná príprava pre riadenie činností pri haváriách a na ich zmiernenie, sú výsledky týchto 

pravdepodobnostných hodnotení bezpečnosti v súlade so všeobecným kritériom jadrovej bezpečnosti. 

  

8. Vznik WANO a stupnice INES 
 

Havária Černobyľskej jadrovej elektrárne urýchlila vznik WANO (World Association of Nuclear Operators, 

1991). WANO je medzinárodná organizácia prevádzkovateľov jadrových elektrární, ktorá by možno vznikla aj bez 

havárie, ktorá jej vznik urýchlila. Činnosť WANO je zameraná na vzájomnú výmenu skúseností medzi jadrovými 

elektrárňami vo všetkých oblastiach ich aktivít, t.j. prevádzky, údržby, organizácie, likvidácie, ekonomických 

informácií, atď. 

Hlavné predmety činnosti WANO sú: 

• výmena informácií o prevádzkových udalostiach, 

• pozitívne skúsenosti z elektrární a z partnerských previerok, 

• ukazovatele prevádzky, 

• partnerské previerky, 

• semináre, školenia a návštevy. 

Väčšina informácií je členom organizácie poskytovaná prostredníctvom elektronickej siete WANO. 

V sieti WANO sú k dispozícii nasledovné informácie: 

• oznamy o prevádzkových udalostiach formou správ s analýzou alebo bez analýzy, 

• kladné skúsenosti a skúsenosti z partnerských previerok, 

• trvalá diskusia medzi členmi WANO formou otázok a odpovedí týkajúcich sa ľubovoľných problémov prevádzky, 

údržby a riadenia, 

• organizačné informácie z oblastných centier WANO a z koordinačného centra,  

• informácie o konaní seminárov. 

 

Z uvedeného je zrejmá najmä snaha o poučenie sa s chýb iných prevádzkovateľov, o rozbory havarijných udalostí 

o koordináciu postupov a havarijných plánov so zameraním na zvýšenie úrovne prevádzkovej bezpečnosti jadrových 

zariadení. 

Objektívne posúdenie dopadu jednotlivých nehôd na jadrovú bezpečnosť je mimoriadne náročný proces. 

Hodnotenie dopadu nehôd na jadrovú bezpečnosť musí zohľadniť i stupeň poznania ľudí, ktorí sa snažia o pochopenie 

závažnosti jadrových nehôd. Kým odborníci z radov prevádzkovateľa jadrovej elektrárne alebo z Úradu jadrového 

dozoru SR hodnotia jadrové nehody najmä z pohľadu ochrany do hĺbky, funkčnosti bezpečnostných a havarijných 

systémov, pátrajú po koreňových príčinách a analyzujú priebeh a možné dopady nehôd, laická verejnosť požaduje 

stručnú a zrozumiteľnú informáciu, podľa ktorej by sa vedela zariadiť. Napríklad ako pri hodnotení zemetrasenia 

dvanásťstupňovou makroseizmickou stupnicou MSK-64, resp. jej inovovanou verziou EMS-98.  

Havária v Černobyle bola pre verejnosť, politikov i novinárov nepochopiteľná a ťažko zaraditeľná, nakoľko 

málokto vedel posúdiť jej závažnosť a rozsah. Preto bolo potrebné vytvoriť stupnicu na charakterizáciu závažnosti 

havárií jadrových elektrární. 

Medzinárodná stupnica INES (International Nuclear and Radiological  Event Scale) sa pri kategorizácii závažnosti 

udalostí na jadrových zariadeniach využíva už vyše 30 rokov. Bola zostavená koncom 80-tych rokov skupinou 

špecialistov nominovaných prostredníctvom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu a Agentúry pre jadrovú 

energiu pri EHS (OECD/NEA). Popri obecných zásadách sa na tvorbu stupnice využili najmä skúsenosti Francúzska a 

Japonska, kde už boli obdobné národné stupnice zavedené do praxe. Jej hlavným cieľom je uľahčiť vzájomné 

porozumenie medzi odborníkmi z oblasti jadrovej energetiky navzájom, ako aj smerom k verejnosti a 
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masovokomunikačným prostriedkom. Stupnica sa pokúša jednoduchými pojmami pomenovať a kvantifikovať 

havárie, poruchy, resp. prevádzkové odchýlky, ku ktorým môže dôjsť v JE a tiež vyhodnotenie udalostí, ktoré môžu 

nastať pri transporte rádioaktívnych materiálov. Medzinárodná stupnica INES má teda slúžiť najmä na okamžité 

poskytnutie informácií pre verejnosť, z ktorých by bol zrejmý bezpečnostný význam havárie a jej pravdepodobné 

dôsledky. 

Hlavnými kritériami pre zaradenie udalostí do stupnice INES sú ich dôsledky na prevádzkový personál, 

obyvateľstvo a životné prostredie, či boli poškodené bariéry na zabránenie šíreniu rádioaktívnych produktov štiepenia, 

prípadne či bola narušená funkčnosť jednotlivých bezpečnostných systémov.  

Do praxe bola stupnica INES zavedená v roku 1991. Prvá inovácia stupnice INES (rozšírenie na oblasť transportu 

rádioaktívnych materiálov) bola schválená v roku 2001, ďalšia inovácia spolu s manuálom na jej optimálne využitie, 

bola publikovaná v roku 2008. Hoci stupnica zostáva v podstate bezo zmeny, spresňujú sa detaily v oblastiach ako: 

dávky pre jednotlivcov, transport štiepiteľných materiálov, udalosti spojené s poškodením jadrového paliva a 

podobne. Manuál sa ďalej zameriava aj na zjednotenie terminológie v danej oblasti.  

  

9. Záver  
 

Spoločenský dopad černobyľskej havárie významne ovplyvnil „časopriestor“, v ktorom sa odohrala. Informácie a 

rýchlosť ich šírenia sú znakom posledných desaťročí. Správy o nešťastí sa šíria zo všetkých najrýchlejšie. Rýchlosť a 

najmä dramatickosť informácií majú veľký spoločenský vplyv až po dopady na politiku. Možno v časoch Brežneva by 

sa otvorenosť chápala inak ako v časoch Gorbačova, ktorý obľuboval slová ako perestrojka, glasnosť, ale aj tak by sa 

neutajila. 

Významnou sa stala aj možnosť nesúhlasiť, ako aj vzmáhajúca sa vlna nespokojnosti v socialistickom spôsobe 

rozhodovania o veľkých stavbách. A to je jeden z nástrojov ako cez tlak verejnej mieniť politiku, resp. vládu. 

Pojmy ako „zelená vlna“, bio, organic, pokusy o zdravý spôsob života a absolútne čisté životné prostredie boli 

prezentované ako nezlučiteľné s jadrovou energetikou. Po černobyľskej havárii boli opätovne pripomínané ničivé 

účinky jadrových zbraní a bômb, ktoré dopadli na Hirošimu a Nagasaki. V rámci globalizácie sa rozšírila veta, že 

jadrová havária hocikde je ako havária u nás [18, 19]. 

Jadrová energetika sa oddelila od vojenského priemyslu, ktorý najmä v prvých rokoch investoval obrovské 

prostriedky najmä do výskumu a vývoja. Technológie obohacovania uránu, ako aj skúsenosti s prevádzkou jadrových 

ponoriek, či ľadoborcov boli využité pri projektovaní a prevádzke nových jadrových elektrární. Štandardizácia 

projektov a ich výstavba vo viacerých krajinách sveta robili jadrové elektrárne univerzálnymi, čo pozitívne vplývalo 

na ich zjednodušenie, ale aj bezpečnosť. Ako príklad je možné uviesť francúzske tlakovodné reaktory s označením 

N4, ale aj VVER-440, ktoré sú využívané aj u nás [20]. 

Liberalizácia cien elektrickej energie, konkurencieschopnosť a ekonomická efektívnosť zvyšovali požiadavky na 

skrátenie odstávok, ale aj zvýšenie bezpečnosti, nakoľko akákoľvek strata výroby by bola neekonomická. 

Nepríjemným dôsledkom bol však nárast vplyvu ekonómov a právnikov v energetických spoločnostiach na jednej 

strane a úpadok prestíže a spoločenského postavenia technického personálu na druhej strane. To v spojení s odlivom 

najlepších vedcov a študentov spôsobilo spomalenie rozvoja, ale aj ďalšie znižovanie prestíže jadrovej energetiky. Nie 

všetky negatíva je však možné pripísať na vrub Černobyľu. 

V priebehu 30 rokov vznikli mnohé publikácie, ktoré sa venovali rôznym pohľadom na černobyľskú haváriu. Od 

priamych účastníkov, ktorých pohľad bol nepochybne zaujímavý a hodnoverný [10, 21], ale mohol byť aj subjektívny, 

až po bombastické, laické a emotívne reportáže ľudí, ktorí sa do lokality Černobyľskej jadrovej elektrárne dostali na 

pár hodín s rôznymi pochybnými cestovnými kanceláriami. V snahe mať vlastný pohľad na situáciu v Černobyle po 

25 rokoch, usporiadala Slovenská nukleárna spoločnosť (v spolupráci s Ukrajinskou nukleárnou spoločnosťou) 

vedeckú expedíciu Černobyľ 2011 [22], kde sme vykonali vlastné merania rádioaktívného zamorenia oblasti. I na 

základe tejto vlastnej skúsenosti môžeme tvrdiť, že za hodnoverné je možné považovať údaje, ktoré sú uvedené na 

verejne dostupnej on-line stránke http://chnpp.gov.ua/modules/mod_radiostate/images/Chnpp_map.png. Príroda sa 

pomaly regeneruje, úroveň aktivity klesá, čo dáva nádej na postupné zužovanie zón s obmedzeniami pohybu osôb a 

prinavrátenie územia do normálneho užívania.   
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