
1



3. října 2022

www.obca
nkari.cz

2



3. října 2022

www.obca
nkari.cz

3



4



Širší souvislosti

• Boj o moc a vliv, osobní zbabělost některých hráčů
• Existovali samozřejmě poctiví vědci s upřímnou snahou o 

potřebnou otevřenost. 
• Chyby v projektu nebyly výsledkem neschopnosti vědců a 

techniků. Způsobila je spíše byrokratická nadutost režimu, která 
ovlivňovala všechna rozhodnutí v zemi. I ta s přímým dopadem na 
bezpečnost. 

• Lze říci, že černobylská katastrofa je spíše havárií komunismu 
než jadernou havárií. 



Následky

• Akutní nemoc z ozáření potvrzena u 134 pracovníků elektrárny a hasičů 
– 31 lidí zemřelo bezprostředně po nehodě, z toho 28 na následky 

ozáření
– v průběhu 20 let po nehodě zemřelo  následky ozáření dalších 19 lidí 

z této skupiny
• Vyšší dávky obdrželo více než 600 tisíc likvidátorů a lidé žijící v blízkosti 

reaktoru 
– většinou dávky v řádu stovek mSv, srovnatelné s celoživotní dávkou 

při typickém přírodním pozadí 
– většina evakuovaných obdržela dávku menší než 250 mSv
– žádná časná radiační poškození
– vysoké dávky na štítnou žlázu



Následky

• Rakovina štítné žlázy u dětí, více než 19000 případů, 
– Přesný počet úmrtí není znám, okolo 20

• Očekává se, že v průběhu následujících desetiletí zemře několik 
tisíc dalších lidí na zhoubné novotvary v důsledku  obdržených 
dávek

• 340 tisíc lidí evakuováno nebo přesídleno 
• Více než 5 milionů lidí stále žije na kontaminovaných územích 
• Ekonomické ztráty v řádu stovek miliard dolarů, které havárie 

vyvolala ve třech nejvíce postižených zemích (Ukrajina, Bělorusko, 
Rusko) jsou  pro tyto státy enormně zatěžující.



Nestačí jen počítat mrtvé

• Dopady na zdraví lidí a na životní prostředí jasně charakterizují 
černobylskou havárii jako nejvážnější jadernou havárii v historii. 

• Stejně vážné, ne-li vážnější, však byly dopady rozporuplných 
informací a obrovské přehánění rozsahu následků obsažené ve 
zprávách medií a řadě pseudovědeckých publikací, dodnes se 
můžeme setkat s výčtem obětí sahajícím do stovek tisíc. 

• Psychologické a společenské dopady byly obrovské. 



Odhady počtu obětí ozáření z Černobylu  (1986 – 2065)
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