
P r e d s l o v 
 
 

Milé dámy, vážení páni, ctení hostia. 

 

Ako ten čas letí. 

  

 Dnes je tomu viac ako 20 rokov, kedy v histórii ľudstva došlo k reálnemu 

experimentu v praxi v jeho najširšej podobe. 

 Určite ani sami objavitelia rádioaktivity ako W. C. Röntgen, H. Becquerel,  M. 

Sklodowská-Curie, P. Curie, resp. ich nasledovníci ani netušili, čo všetko energia 

ionizujúceho žiarenia môže spôsobiť – či už pri vojenských alebo mierových účeloch. 

 O jednej hodine ráno 26. apríla 1986 zavŕšili prevádzkovatelia štvrtého a 

najnovšieho jadrového reaktora elektrárne Černobyľ len prvý deň špeciálneho testu. 

Testu, ktorým chceli zistiť, či by zvyšková (dodatková) energia rotujúcej turbíny mohla 

poskytnúť dostatok sily v prípade núdzového uzavretia a straty vonkajšej energie. 

Z tohto dôvodu boli odpojené bezpečnostné systémy, čím sa porušili prevádzkové 

postupy, aby sa vôbec test mohol uskutočniť. 

 Ako z dostupných údajov vyplýva, za 4,5 sekundy narástol energetický potenciál 

reaktora 2000-krát na 120 násobok svojej projektovanej kapacity. Táto skutočnosť by 

sa dala najjednoduchšie opísať ako „pomalá jadrová explózia“. Tisíc tonový betónový 

kryt nad reaktorom sa odsunul a naskytla sa možnosť vidieť „výnimo čný ohňostroj“, 

horúce palivo a grafit rútiace sa do nočnej oblohy. 

 V roku 1979 na Three Mile Islande, kde sa čiastočne roztavilo jadro reaktora a 

kontaminovalo elektráreň, kryt reaktora vydržal a len malá časť nebezpečných 

materiálov sa dostala do vonkajšieho prostredia v Pennsylvánii.  

 Ukrajinci však takéto šťastie nemali. Po prvý krát v histórii sa smrtiaci 

rádioaktívny obsah veľkého reaktora dostal do atmosféry. Miestni predstavitelia nemali 

ani tušenie, ani žiadnu predstavu o rozmeroch začínajúcej sa tragédie. 

 Veď ďalší reaktor nachádzajúci sa tesne vedľa zničeného bol odstavený až 16 

hodín po havárii a ďalšie dva boli prevádzkované ešte 24 hodín. 

 V boji proti vznikajúcim oh ňom a rádioaktívnym materiálom zhodili helikoptéry 

na reaktor 40 ton karbidu bóru, 800 ton vápenca, 2400 ton olova a tisíce ton piesku a 

hliny. 

 



Toto úsilie bolo úspešné len čiastočne. 

 Aj napriek ur čitej pomoci počasia utrpela najviac Ukrajina, ale aj mnoho iných 

štátov zdravotnú a ekologickú katastrofu. 

 Vedci totiž odhadli, že asi 3 až 4 percentá rádioaktívnych izotopov z reaktora sa 

dostalo do vonkajšieho prostredia, čo predstavuje asi 7 000 kilogramov materiálu 

obsahujúceho 100 až 120 miliónov curie rádioaktívnych látok, čo je 1000 násobok 

množstva vylúčeného pri nehode v USA. Tento materiál obsahoval až 50 rádioaktívnych 

izotopov s poločasom rozpadu v rozmedzí dvoch hodín až 24 000 rokov a rôznou 

biologickou účinnosťou. Černobyľský mrak zanechal mimoriadne komplexnú vzorku 

rádioaktívneho spádu, ktorá možno nikdy nebude presne pochopená. 

  Černobyľská tragédia, ako varovný prst celému ľudstvu pripomenula i ukázala 

aké obrovské riziká v sebe skrýva jadrová energia, aj keď len pri jej mierovom 

využívaní.  

 Poukázala, ako je nevyhnutné byť pripraveným na zachraňovanie životov ľudí, 

zvierat, celej biocenózy predovšetkým pred škodlivými účinkami ionizujúceho žiarenia a 

zároveň aj v oveľa širších súvislostiach chápať správanie sa jednotlivých rádionuklidov 

v biosfére. Ukázala, k čomu všetkému viditeľnému môže dôjsť po účinku neviditeľného 

– rádioaktívneho žiarenia. 

 

 Milé dámy, vážení páni, 

 

Vyjadrujem radosť nad tým, že problematike rádiobiológie i rádioekológie sa 

venuje ešte stále dosť odborníkov, výskumných či iných pracovníkov, ale i nadšencov. 

Dovoľte, aby som Vás v mene organizačného výboru i osobne, čo najsrdečnejšie 

privítal na 3. rádiobiologickej konferencii s medzinárodnou účasťou, na konferencii, 

ktorú venujeme 20. výročiu Černobyľskej havárii. 

 

 

      Prof. RNDr. Michal Toropila, CSc. 

      odborný garant konferencie 


