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Událost 20. století - Černobyl
Tato událost je bohužel převratná NE v dobrém smyslu. Stala se 26.4. roku 1986 na severu Ukrajiny. Přesněji se havárie odehrála v 1:23:58, v tento čas po několika sekundách zemětřesení (způsobeno reaktorem) explodoval reaktor č.4. Je poměrně dost verzí kvůli komu nebo čemu se havárie vlastně odehrála. Nejpravděpodobnější verze ale je v nedostatečné informovanosti obsluhy, protože krátce po půlnoci nastoupili nový operátoři k už rozjetému projektu. Projekt spočíval v tom, že měla turbína po odstavení reaktoru ještě několik sekund pracovat dál. Kvůli přehřátí mechanismu měly být zasunuty regulační tyče, ty měly ovšem konec z grafitu, takže jeho rozpálení přispělo k ještě většímu přehřátí a poté k výbuchu. Tyče se roztavily, a tím byl generátor ještě nestabilnější. V 1:23:40 zmáčkli operátoři tlačítko "AZ5", což znamenalo "havarijní ochrana", a to mělo rychle odstavit reaktor. To se ale nepodařilo dost rychle a po 18 sekundách reaktor vybuchuje. JEDINÁ jaderná havárie, která byla na stupnici stejně vysoko jako ta v Černobylu, byla ta ve Fukušimě v Japonsku (2011), ale kvůli ní nezemřelo tolik lidí (2). Ovšem v případě Černobylu je v roce 2007 zaznamenaných 1mil. mrtvých na rakovinu, mutace nebo na nemoc z ozáření. Už jenom těsně po výbuchu zemřelo 31 lidí, většinou na akutní nemoc z ozáření. Co mě ovšem zaujalo nejvíc je to, že kvůli této havárii vznikl nový nerost - Černobylit - nejnebezpečnější nerost na planetě. Stačí u něj stát 1 až 2 minuty a umřete na nemoc z ozáření. Je tvořen z roztaveného paliva reaktoru, písku a asfaltu s vysokou příměsí radioaktivního uranu. Zajímalo by mě, co by se asi stalo, kdyby byl reaktor včas odstaven, nebo třeba co se děje s lidmi, kteří dodnes žijí v Černobylu. Proč se tam vrátili? Museli mít k tomu místu mít opravdu silný vztah... Já bych se asi nevrátil někam, kde je všechno radioaktivní. Nebo co se stane s černobylskou zónou v budoucnu? Třeba budeme už technicky tak daleko, že celou část vyřízneme a pošleme do vesmíru... Samozřejmě tu pořád ještě žije dost živočichů, při průzkumu vědci našli přes 120 stop, které přiřadili k 8 druhům zvířat. Tady se vlci ukázali jako odolná zvířata, protože tam žijí v kontaminovaných i v nekontaminovaných zónách. Sice sem věděl, že existují akce, kdy jdou lidi do Černobylu s průvodcem, ale nevěděl jsem, že je jaderná turistika i koníček-. Ale proč na tato místa lidé chodí? Co je tam táhne? Na ta místa, kde se stalo něco hrozného... 
Ale kdybyste si i vy chtěli prohlédnout město Pripjať a černobylskou zónu zaplatíte 11 500 Kč + cesta na Ukrajinuu a zpět. Hodně štěstí!



