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HAVÁRIE JE 

ČERNOBYL 

obr. 1. 

Vyhledej informace o jiných haváriích jaderných elektráren! 
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Jaderná elektrárna 

Černobyl  

postavena na Ukrajině poblíž hranic s 

Běloruskem (sever Ukrajiny) 

 umístněna u města Pripjať 

čtyři bloky – čtyři reaktory typu RBMK 1000 

chlazení vodou, aktivováno grafitem 

stavba elektrárny začala v 70. letech  

 1. reaktor dokončen v roce 1977 

asi 10 % ukrajinské elektřiny 

 

 



Jaderná elektrárna Černobyl 

obr. 2. 
obr. 3.  
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Jaderná elektrárna 

Černobyl  

 riskantní pokus → přehřátí a následná 

exploze (nejedná se o jaderný výbuch!!) 

 

 kontaminace do širokého okolí 

 radioaktivní mrak 

 západ SSSR, východní Evropa, Skandinávie, 

Ukrajina, Bělorusko (60 % spadu) 

 

 evakuace přes 350 000 lidí 



Průběh havárie 

 26. 4. 1986, 1:23:58  

 exploze 4. reaktoru → nazvednutí víka 

reaktoru → požár, následné exploze → úplné 

roztavení reaktoru 

 příčiny havárie 

 nesprávná konstrukce reaktoru 

 selhání lidského faktoru 

 nedodržení bezpečnostních podmínek 

 nedostatečně proškolený personál 



Způsob řešení havárie  

 příjezd hasičů uhasit ohně 

 

 neinformováni o závažnosti 

 

 nekompetentnost vedení 

 

 nedostatečné vybavení 

 

 evakuace města Pripjať až po více než 24 

hodinách (velmi narychlo) 

 

 

 



obr. 4. 

obr,. 5. 
obr. 5. 

obr. 6. 
obr. 7. 
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Následky havárie 

 zpočátku utajovaná katastrofa 

 

 okamžitě hospitalizováno 203 lidí, 31 zemřelo 

 často hasiči a záchranáři 

 

 z oblasti evakuováno135 000 lidí, včetně 

50 000 z blízkého města Pripjať 

 

 zvýšený výskyt rakoviny (leukemie, rakovina 

štítné žlázy), deformací končetin…diskutabilní 

 

 



Následky havárie 

 Dopad na přírodu 

 vznik „Rudého lesa“ 

 paradoxně území s bohatou druhovou rozmanitostí 

ohrožených druhů    objasni!! 

 

Globální dopad 

 kontaminace šířena vzduchem 

 nejedná se však o globální katastrofu  

 



Černobyl dnes 

 havarovaný blok zakonzervován v betonovém 

sarkofágu 

 vznik zbytkového tepla 

 

 dvě zóny okolo JE 

 vnitřní (desetikilometrová) 

 osoby pracující v JE, exkurze s doprovodem  

 vnější (třicetikilometrová) 
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