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Záloha na expedíciu: 200 euro
Odovzdá sa osobne pri stretnutí dňa piatok 15.1.2016

v reštaurácii na železničnej stanici 
v Galante o 18.00 h.

Bieloruské skupinové tranzitné víza sa pokúsime 
vybaviť spoločne.

Na stretnutie 8.1. 2016 je potrebné si doniesť:

Vodičský preukaz

Platný cestovný pas minimálne 
6 mesiacov od návratu z expedície

Zálohu na expedíciu 200 euro
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26. 4. 2016 uplynie od havárie jadrovej elektrárne v Černo-
byle 30 rokov. Pri tejto príležitosti pripravujeme expedíciu do 
tzv. zakázanej zóny s nocovaním priamo v oblasti. Odhado-
vaný počet účastníkov expedície je 8 až 16 ľudí. Cesta jednou 
alebo dvomi dodávkami (prípadne vlakom) cez Ľvov, Kyjev 
do Černobyľu. Späť cez Bielorusko – Gomeľ, Minsk, Brest 
a poľskú Varšavu a Krakov. Bližšie informácie o pripravova-
nej expedícii sa dozviete na nasledujúcich stránkach. V prípa-
de, že pôjdeme vlakom bude trasa patrične upravená a bude 
pravdepodobne vynechané Bielorusko.
Černobyľská havária sa stala 26. apríla 1986, v  černobyľ-
skej atómovej elektrárni na Ukrajine (vtedy časť  Sovietskeho 
zväzu). Ide o  najhoršiu jadrovú haváriu v  histórii jadrovej 
energetiky. V  priebehu testu nového bezpečnostného systé-
mu vtedy došlo k prehriatiu a následne explózii reaktora a do 
vzduchu sa uvoľnil rádioaktívny mrak, ktorý postupoval cez 
západnú časť Sovietskeho zväzu, Východnú Európu a Škan-
dináviu. Boli kontaminované rozsiahle oblasti Ukrajiny, Bie-
loruska a  Ruska, čo si vyžiadalo evakuáciu a  presídlenie asi 
200 000 ľudí.
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Štartujeme zo Serede v poobedňajších hodinách na aute z po-
žičovne. V  noci prekročíme slovensko-ukrajinské hranice 
a celý nasledujúci deň budeme smerovať do Kyjeva, kam do-
razíme vo večerných hodinách. Po prespaní (prípadne dvoch 
– podľa dohody) nasadneme do pripraveného mikrobusu, 
ktorý nás cez checkpointy odvezie do zóny, kde strávime na-
sledujúce dva dni vrátane noci. 

Po návrate do Kyjeva nasledujúci deň večer by sme strávili 
v  hlavnom meste Ukrajiny ešte jeden deň, ktorý plánujeme 
využiť na jeho prehliadku a spoznávanie jeho pamätihodností. 
Následne sa budeme presúvať smerom na sever, do bielorus-
kého Minska, kde si pozrieme, ako funguje socializmus v 21.
storočí.

Na bieloruskom území prespíme a na ďalší deň už nasmeru-
jeme naše auto k domovu. Zastavíme sa v meste Brest a cez 
neďaleký hraničný prechod sa vrátime do Európskej únie na 
územie Poľska. Cesta domov bude potom už iba otázkou času. 
Prípadné zastávky na zaujímavých miestach nie sú vylúčené.
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V prípade, že sa nepodarí zohnať dostatočný počet účastníkov 
na to, aby sa oplatilo prenajať dodávku, pôjdeme do Kyjeva 
vlakom a  tomu budeme prispôsobovať aj program expedí-
cie. Tento program je iba návrh, je ho možné upraviť podľa 
chute a  záujmov účastníkov. Nosným bodom je ale návšte-
va Černobyľskej zóny v dňoch 5.- 6. apríla, ktorému sa bude 
zvyšok cesty prispôsobovať. V prípade cesty vlakom, by sme 
s najväčšou pravdepodobnosťou vynechali Bielorusko a z Ky-
jevy by sme urobili výjazd smerom na Donbas, prípadne do 
inej zaujímavej časti Ukrajiny, kde bude časovo výhodné vla-
kové spojenie.
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Exkurzia do Černobyľskej uzavretej zóny je jedným 
z najúchvatnejších zážitkov každého dobrodruha, milovníka 
adrenalínového cestovania či vášnivého fotografa. Ročne si 
Černobyľskú zónu pozrie okolo 8 000 turistov z celého sveta, 
ale iba niektorým z nich sa podarí vidieť a zažiť v Černobyle 
a Pripjati momenty, ktoré zostávajú pre väčšinu turistov ne-
poznané a uzavreté. Okrem „povinného“ bádania po tajom-
stvách a  minulosti mesta duchov Pripjať, návštevy neslávne 
známej elektrárne, či rozprávania sa s  miestnymi ľuďmi, 
ktorí prežili výbuch reaktora číslo 4, ako aj evakuáciu, budete 
svedkami toho, ako si príroda sama poradila so zamorením 
a dielom človeka. Nie len počas exkurzie, ale aj pri večernom 
posedení na hoteli priamo v Černobyle sa dozviete nové fak-
ty o celom projekte Černobyľskej atómovej elektrárne V. I. Le-
nina, ako aj katastrofe, ktorá nasledovala. Vďaka prítomným 
expertom a sprievodcovi, ich výbave dobových fotiek Pripjate 
a Černobyľu, budete cestovať v čase – až do roku 1986. Vcí-
tite sa do atmosféry komunistickej propagandy a jej artefakty 
– od budov, znakov, hesiel až po bojovú techniku – sa vám 
navždy vryjú do pamäte.
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Úroveň radiácie je na väčšine územia Černobyľskej zóny rov-
naká ako je prírodné žiarenie. Vyššia je iba v okolí elektrárne 
a v meste Pripjať, avšak takýto krátky pobyt v týchto častiach 
nie je nebezpečný pre ľudské zdravie. Územie bolo dekonta-
minované a pobyt v sprístupnených častiach nie je nebezpeč-
nejší ako na rontgenovom vyšetrení v nemocnici.

Počas dvoch dní strávených spoznávaním zákutí Černobyľu 
dostanete dávku gama radiácie nie vyššiu ako 6 mikrosiever-
tov, čo zodpovedá približne šiestim hodinám strávených le-
tom v lietadle (slnečné žiarenie).
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Sovietski zodpovední činitelia začali evakuáciu obyvateľov 
z oblasti Černobyľu 36 hodín po havárii. V máji 1986, o mesiac 
neskôr, už boli premiestnení všetci, ktorí žili v okruhu 30 km 
okolo elektrárne (asi 116 000 ľudí). Podľa správ sovietskych 
vedcov bolo 28 000 km² kontaminovaných 137Cs s úrovňou 
vyššou než 185 kBq/m². V tejto oblasti žilo približne 830 000 
ľudí. Asi 10 500 km² bolo kontaminovaných 137Cs s úrovňou 
vyššou než 555 kBq/m². Z tejto plochy približne 7 000 km² 
leží v Bielorusku, 2 000 km² v Ruskej federácii a 1 500 km² na 
Ukrajine. 

V  tejto oblasti žije asi 250 000 ľudí. Ich správy potvrdil In-
ternational Chernobyl Project Medzinárodnej agentúry pre 
atómovú energiu. Dnes je oblasť okolo elektrárne, ktorá bola 
predtým úplne evakuovaná, rozdelená na dve zóny. V tej prvej 
žije asi 600 starších ľudí, ktorí sa do oblasti dobrovoľne vrátili 
a dostávajú peňažný príspevok od štátu, ten im zaisťuje tiež 
dovoz jedla a  vody z  nezamorených oblastí. Do druhej, tzv. 
mŕtvej zóny majú prístup len vedci a exkurzie.

Aktualizovaná verzia zo dňa 26.12.2015



РОКІВ
ROKOV 5.-6.4.2016

Vzdušné prúdy kontaminované výbuchom preleteli nad úze-
mím Česko-Slovenska celkovo trikrát: 30. apríla, 3. až 4. 
mája a 7. mája 1986. Prvý a tretí prechod zasiahol celé úze-
mie Česko-Slovenska, druhý prechod sa vyhol strednému 
a  východnému Slovensku a  zasiahol len jeho západnú časť. 
Keďže dažďom sa z  rádioaktívneho mraku uvoľňuje veľké 
množstvo rádioaktívnych látok, najväčšie škody vznikli prá-
ve na takýchto územiach. Zo správy Inštitútu hygieny a epi-
demiológie z  roku 1990 vychádza, že nadmerné zamorenie 
bolo zaznamenané v okresoch:

Dunajská Streda   (12 200 Bq/m²)
Komárno     (10 510 Bq/m²)
Žiar nad Hronom   (8 470 Bq/m²)
Galanta     (7 270 Bq/m²)
Nitra     (6 980 Bq/m²)
Levice     (6 410 Bq/m²)
Stará Ľubovňa    (5 270 Bq/m²)
Nové Zámky    (4 670 Bq/m²)
Lučenec     (4 670 Bq/m²)
Dolný Kubín    (4 430 Bq/m²)
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