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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 jed-
nou alebo dvomi dodávkami cez Ľvov, Kyjev do Černobyľu. 
Späť cez Bielorusko – Gomeľ, Minsk, Brest a poľskú Varšavu 
a Krakov.
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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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.
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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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Expedícia štartuje z Galanty vo večerných hodinách na aute 
z požičovne. Ráno prekročíme slovensko-ukrajinské hranice 
a dva nasledujúce dni budeme smerovať do Kyjeva a obdivovať 
Ukrajinu. Po jednej noci na ceste a dvoch v Kyjeve, nasadne-
me do pripraveného mikrobusu, ktorý nás cez kontrolné sta-
novištia odvezie do zóny, kde strávime nasledujúce dva dni 
vrátane noci.

Po návrate do Kyjeva sa nasledujúci deň budeme presúvať 
smerom na sever, do bieloruského Minska, kde si pozrieme, 
ako funguje socializmus v 21.storočí.

V Minsku prespíme a na ďalší deň už nasmerujeme naše auto 
k domovu. Zastavíme sa v meste Brest a cez neďaleký hranič-
ný prechod sa vrátime do Európskej únie na územie Poľska. 
Cesta domov bude potom už iba otázkou času. Prípadné za-
stávky na zaujímavých miestach nie sú vylúčené.
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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.

0907 277 777
majko@majko.sk

Aktualizovaná verzia zo dňa 30.1.2016 



РОКІВ
ROKOV 6.-7.4.2016

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 dekontaminova-
né a pobyt v sprístupnených častiach nie je nebezpečnejší ako 
na rontgenovom vyšetrení v nemocnici.Počas dvoch dní stráve-
ných spoznávaním zákutí Černobyľu dostanete dávku gama ra-
diácie nie vyššiu ako 6 mikrosievertov, čo zodpovedá približne 
šiestim hodinám strávených letom v lietadle (slnečné žiarenie).
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Doklady
Podrobné informácie dostane každý prihlásený účastník 
mailom. 

Bieloruské skupinové tranzitné víza vybavujeme spoločne.

Vodičský preukaz.

Platný cestovný pas minimálne  6 mesiacov od návratu z ex-
pedície.

Spoločná poistka je z dôvodu nutnosti dokladovať poistenie 
pri udeľovaní víz do Bieloruska. Bolo by zložité, keby každý 
dokladoval poistku individuálne, preto bude na dni 8.-10.4. 
poistka spoločná (cca 1-2 € na osobu a deň). Ak máte celoročné 
poistenie, tak to využijete v ostatné dni. Kto celoročné poiste-
nie nemá, poistí sa individuálne na dni 1.-7.4. Údaje potrebné 
k poistke – adresa, čísla dokladov, dátum narodenia a rodné 
číslo.
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Vojenský radar DUGA

Príprava nového sarkofágu elektrárne v Černobyle
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Víza do Bieloruska
Vybavujeme spoločne na jednom papieri/zozname – je nutné 
dodať číslo pasu a jeho platnosť. Víza budú zaplatené zo zálohy 
– spoločných peňazí.

Hotel v  Minsku (dohodli sme sa že nie hostel) rezervujeme 
dopredu – potrebujeme z hotela potvrdenie k vízam.

Pri vybavovaní víz sú potrebné pasy a vyplnený vízový dotaz-
ník s fotkou. Potrebné dokumenty odovzdáte niekomu z orga-
nizátorov expedície individuálne. 

Minsk
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Doprava
Autá rezervujeme v overenej požičovni, zálohu zaplatíme zo 
spoločných peňazí.

Vodiči, ktorý sú ochotní a schopní šoférovať požičané autá na 
dlhých trasách sa hlásia u organizátora. Bude potrebovať čísla 
vašich vodičských preukazov pre požičovňu.

Nástup účastníkov expedície zo vzdialenejších končín Sloven-
ska bude prebiehať po trase smerom na východ – tesne pred 
odchodom sa dohodneme na mieste a čase nástupu. Na nákla-
doch za autá sa však budú musieť podieľať rovnako, pretože 
rozpočítavanie by bolo zložité.
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Černobyľ
V Černobyle strávime dva dni, 6. a 7. apríla. 

Agentúra bude potrebovať od nás nasledovné údaje – 
meno, dátum narodenia, číslo pasu, e-mail, telefónne číslo  
a konfekčnú veľkosť. Prosíme o zaslanie týchto údajov čo 
najskôr !

Pripijať
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Zálohy
Záloha na expedíciu: 200 €

Záloha je NEVRATNÁ. Po vybavení spoločných víz nie je 
možné osoby zapísané na vízach nahradiť inými. Aj to je 
jeden z dôvodov, prečo sa záloha nevracia.

Potvrdzujete tak svoju účasť a seriózny záujem. Musíte si uve-
domiť, že vybavujeme rôzne veci spoločne a nemôžeme risko-
vať, že nám týždeň pred odchodom niekto odskočí. Spoločné 
sú najmä víza do BLR, ktoré budú fyzicky nalepené na zozna-
me účastníkov a nie v každom pase!!!

Vyúčtovanie spoločných nákladov bude viesť jeden z organi-
zátorov a po návrate domov sa to všetko spočíta a vyrovná.
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Ubytovanie
Dopredu rezervujeme 1 noc v Minsku kvôli vízam a 2+1 noc 
v Kyjeve.

Dve noci by sme mali byť v aute, jednu noc budeme v Černo-
byle a jednu noc po ceste do Kyjeva nájdeme niekde po ceste. 

Ceny tiež nie sú problém, vzhľadom na kurz hrivny sú výni-
močne dobré – do 20 € za noc. Hotel v Kyjeve v centre priamo 
na námestí Nezávislosti stojí 35 € pre dvoch na noc. Stačí po-
zrieť booking.com

Jedlo so sebou neberte, je to nosenie dreva do drevárne, bu-
dete to ľutovať. Boršč a vodku za také ceny u nás nezoženiete.

Kyjev

Kyjev
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Peniaze
O kurze hrivny sme už písali, všetko je tam lacné. Používanie 
bankomatových kariet je bez problémov, môžete si vziať tiež 
eurá alebo doláre, nie je problém ich tam vymeniť.
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Tričká, samolepky, šiltovky, odznaky,
mikiny

Ako aj na našich predchádzajúcich cestách, dáme si vyrobiť 
uvedené predmety s logom expedície (šiltovky a mikiny sme 
ešte nemali...). Biele tričko – nové, nie obnosené – dodá každý 
Milošovi alebo povie veľkosť. Tieto veci sa zaplatia zo spoloč-
ných peňazí. Ak by chcel niekto tričko, mikinu alebo šiltovku 
navyše, doplatí si to dodatočne, ale treba dať vedieť dopredu.
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Predbežná mapa expedície
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Program expedície
sobota 2.4.2016

Odchod zo žel. stanice Galanta, cesta cez noc na hranice SK/
UA – pravdepodobne Ubľa.
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nedeľa, pondelok 3.4. – 4.4.2016
prejazd Ukrajinou

Prehliadka zaujímavých miest po ceste (Truskavec, železnič-
ka, tunel lásky...), obžieranie sa za lacný peniaz, ubytovanie po 
ceste, ktoré nájdeme (neriešime dopredu).

Ukrajinské Karpaty Rivne - tunel lásky
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pondelok 4.4.2016

Príjazd do Kyjeva v podvečerných hodinách – ubytovanie re-
zervujeme dopredu.

Kyjevsko-pečerská lavra

Námestie Nezávislosti v Kyjeve Matka Vlasť
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utorok 5.4.2016

Kyjev – mesto leží na rieke Dneper v severnej časti krajiny. Má 
rozlohu 827 km2 a 2 660 000 obyvateľov (2005). Je to doprav-
ná križovatka a centrum elektrotechnického priemyslu.

Historické centrum Kyjeva sa rozkladá na pahorkoch nad pra-
vým (západným) brehom Dnepra, v 20. storočí vyrástli nové 
štvrte aj na ľavom brehu, ako napríklad Darnyca alebo Podil. 
Reliéf mesta je dosť členitý, lesnaté pahorky sú od seba oddele-
né malými údoliami, zbiehajúcimi sa k Dnepru. Do Dnepra sa 
pri Kyjeve zľava vlieva rieka Desna, severne od mesta Dneper 
zadržuje veľká Kyjevská priehrada.

Celý deň na prehliadku Kyjeva – áno, je to málo, ale treba mať 
dôvod sa vrátiť :-)

Pohľad na modernú časť Kyjeva – Darnica

Rieka Dneper v Kyjeve
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streda, štvrtok 6.4. a 7.4.2016

Návšteva Černobyľu s prespaním, návrat do Kyjeva, nocova-
nie – rezervujeme dopredu v slovenskej agentúre.

Pripijať

Centrálny velín v elektrárni Černobyl Pamätník likvidátorom nehody v Černobyle
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piatok 8.4.2016

Cesta cez Gomeľ do Minska. Noc v Minsku.

Minsk

Minsk Minsk
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sobota 9.4.2016

Prehliadka Minska, večer cesta cez Poľsko domov bez prestávka, 
bez nocovania, ale s možnými zastávkami, ak sa niečo zaujímavé 
vyskytne.

Brest

Brest

Varšava
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nedeľa 10.4.2016

Príchod domov v presne neurčený čas.

Varšava

Krakov Krakov


