
Lidské myšlení, chování a vnímání světa, se v určitých hlavách, v určité časové posloupnosti ubírá 
stejným směrem, nezávisle na tom, v jakém politickém i materiálním prostředí se nachází. Otázkou je, 
kde se zastaví. 

 

Projekt Manhattan 
 
Dne 3. června 1920 spekuloval Ernest Rutheford ve své londýnské přednášce o možné 

existenci a vlastnostech neutronu. Přišel s myšlenkou kladné a neutrální částice, které tvoří 
atomové jádro. O rok později už začal v návrhu atomové struktury americký chemik 
H. D. Harkins razit termín „neutron“. V roce 1930 pozorovali dva němečtí vědci, W. Bothe 
a H. Becker, neobvykle pronikavé záření emitované z kovového berylia, když bylo bombar-
dováno částicemi alfa. Dne 28. prosince 1931 Irene Joliot-Curie pozorovala stejný jev, ale 
obdobně jako Bothe a Becker byla přesvědčena, že jde o gama záření. Mezi 7.-17. únorem 
1932 provedl James Chadwick sérii experimentů, které jednoznačně prokázaly, že toto „ne-
obvyklé“ jsou vlastně neutrony (na sklonku roku 1935 získal za objev neutronu Nobelovu 
cenu). 

Dne 12. září 1933 napadlo maďarského fyzika Leó Szilárda, že srážky neutronů 
s atomovými jádry by mohly uvolnit energii. Zanedlouho už podával patentovou přihlášku 
(4. července 1934), kde popsal nejen základní koncepci vedoucí k explozi atomové bomby 
pomocí řetězové reakce vyvolané neutrony, ale i klíčový pojem kritického množství. Patent 
mu byl udělen, takže Leó Szilárda lze považovat za „vynálezce“ atomové bomby. Patent 
ovšem neznamenal návod k výrobě, nýbrž pouze nastínil veledůležitý myšlenkový postup 
(vlastní řetězová reakce byla „oficielně“ objevena až o 5 let později). Patentovat si ho nechal 
proto, aby zabránil zneužití bomby. Patent se pokusil předat britské vládě, ale britské Minis-
terstvo války ho odmítlo převzít (8. 10. 1935). Teprve v únoru 1936 přiměl britskou admirali-
tu, aby dar převzala. Jeho snaha omezit dostupnost atomové bomby se tak stala prvním poku-
sem o kontrolu jaderných zbraní. 

Objev neutronu znamenal, že řada výzkumných týmů zahájila pokusy 
s „bombardováním“ známých prvků těmito částicemi, což vedlo k objevu nových radioaktiv-
ních izotopů. Roku 1934 začala obdobně zkoumat Fermiho skupina uran. Zpráva o výsledcích 
však byla rozpačitá, neboť řadu produktů se nepodařilo identifikovat. Převládala teorie, že 
vznikly transurany, ale jejich chemické i fyzikální vlastnosti tomu neodpovídaly. Jediný 
správný pohled měla paní Ida Noddacková, ale jejím závěrům nikdo nevěnoval pozornost. 
Tajenku tak rozluštili až Otto Hahn s F. Strassmannem (v listopadu až prosinci 1938), kteří ve 
„vyhořelém“ uranu našli novotvořený izotop barya. 

Během ledna následujícího roku dospěla zpráva o uskutečněné řetězové reakci ke všem 
„povolaným“ uším. Dne 26. ledna 1939, na výroční konferenci teoretické fyziky na universitě 
George Washingtona ve Washingtonu, veřejně prezentoval objev štěpení Niels Bohr. Robert 
Oppenheimer si uvědomil, že jakmile bude emitován dostatek neutronů, bylo by možné reálně 
postavit bombu. Před vědci však stále stálo mnoho otazníků. Mimo jiné zbývalo dešifrovat 
rozdílné štěpné vlastnosti 235U a 238U, už s ohledem na to, že dosud byla k pokusům používá-
na směs izotopů uranu, kde dominantně převládal 238U (přírodní uran obsahuje pouze 0,7 % 
235U). Problémy jsou však od toho, aby se řešily. Už 3. července 1939 Szilard navrhl Fermimu 
koncepci grafitového reaktoru, 31. srpna 1939 pak Niels Bohr a John A. Wheeler zveřejnili 
teoretické výpočty štěpení uranu. Probuzení do nového dne ale nepřineslo nic povzbudivého. 
Prvního září 1939 Německo napadlo Polsko. 

Druhá světová válka začala v okamžiku, kdy ještě zdaleka nebylo zřejmé, zda atomovou 
energie vůbec bude možné prakticky využít. Szilárd s Einsteinem přesto poslali prezidentu 
Rooseveltovi dopis (11. 10. 1939), ve kterém upozorňovali na možnost výroby jaderné zbraně 
a její hrozby. Ani prezident, ani poradní výbor pro uran, však neprojevili o jadernou proble-



 

matiku sebemenší zájem. Další klíčové události proto probíhaly na území Spojeného králov-
ství. Během února roku 1940 předložili Otto Frisch a Rudolf Peierls teoretické výpočty mož-
ností rychlého štěpení 235U a zároveň i první hrubý odhad velikosti kritického množství 
a pravděpodobné účinnosti. Rovněž navrhli projekt bomby a výroby 235U. Studie byla tak 
konkrétní a přesvědčivá, že se jí začala zabývat státní správa (komise s krycím názvem 
MAUD). Výzkum, pouze s malým zájmem státu, ovšem probíhal i v USA. V únoru 1941 
začal Philip Abelson vyvíjet praktický systém na obohacování uranu a 26. února Glenn Sea-
borg a Arthur Wahl objevili plutonium. V březnu bylo vypočteno kritické množství 235U 
(8,2 kg, resp. 4,1-4,5 kg při použití reflektoru) a do července se prokázalo, že i plutonium je 
vynikající štěpný materiál. Na doporučení MAUD („užitečné“) se 3. září Winston Churchill 
rozhodl, že zahájí vývoj atomové bomby. Byrokratické překážky však realitu odsouvaly tak 
dlouho, až Spojené státy vstoupily do války. 

Roosevelt a Churchill se dohodli, že vývoj bomby bude centralizován v USA. Projekt 
s kódovým označením S-1 vedl Arthur H. Compton. V lednu 1942 bylo Fermiho zařízení 
převezeno do nového tajného prostoru (krycí název Metallurgical Laboratory – Met Lab) na 
universitě v Chicagu, kde 2. prosince 1942 Fermi spustil CP-1, první primitivní jaderný reak-
tor (hromada z 36,6 t oxidu uranu, 5,6 t kovového uranu a 350 t grafitu; max. dosažený výkon 
200 W). 

Protože šlo o zbraně, bylo nutné „vše svěřit“ organizaci se zkušenostmi při výrobě zbra-
ní. Vedení atomového projektu bylo odebráno samosprávě vědců a svěřeno Vojensko-
politickému výboru. V čele stáli tři vojáci a pouze dva vědci. Celý podnik dostal krycí název 
Projekt DSM (Development of Substitute Materials, tj. Vývoj náhradních hmot). Dne 
18. června 1942 generál Wilhelm D. Styer nařídil plukovníkovi Jamesi Marshallovi převzít 
a sjednotit vývoj atomové bomby. Marshall během srpna založil novou organizaci „Manhat-
tan Engineer District“ (MED), dnes známější jako „Projekt Manhattan“ (na projektu partici-
povaly i Velká Británie a Kanada). V období 1942-1946 byl MED pod dohledem US Army 
Corps of Engineers a kontrolu nad výrobou zbraní si udržel až do vzniku Komise pro atomo-
vou energii (US AEC) v lednu 1947. Náklady dosáhly 2 miliard dolarů (tj. dnešních 22 mili-
ard dolarů). 

 

 
americká města, která se podílela na projektu Manhattan 



 

Výzkumníci se museli podrobit přísným předpisům o vojenském tajemství. Že nesměli 
výsledky své práce do konce války zveřejňovat bylo samozřejmé, koneckonců právě oni byli 
první, kdo ještě před započetím války dali podnět k utajování atomového výzkumu. Vojenské 
úřady postavily kolem každého pracovního úseku neviditelné zdi, takže jedno oddělení nevě-
dělo, na čem pracuje druhé. Sotva tucet z celkového počtu 130 000 lidí, které „Manhattan 
Project“ nakonec zaměstnával, smělo mít o něm sumární přehled. Obrovská většina personálu 
dokonce vůbec nevěděla, že pracuje na atomové bombě. Když bylo přeci jen nezbytně nutné, 
aby si „spolupracovníci“ z různých oddělení vyměnili názory, museli si napřed vyžádat od 
vojenské správy zvláštní povolení. Tato opatření uváděla pracovníky, kteří sestavovali ucele-
nější zprávy o projektu, do prapodivné situace. Protože vedli, dejme tomu, zároveň dvě oddě-
lení, měli by si, přísně vzato, předem vyžádat svolení i k tomu, aby mohli mluvit sami se 
sebou. 

Toto „rozškatulkování“ bylo nařízeno přesto, že policejním vy-
šetřováním, křížovými výslechy a dotazníky si úřady už předem 
prověřily soukromý a politický život každého spolupracovníka 
i jeho charakterovou spolehlivost. A celým systémem nejrůznějších, 
až do nejmenších podrobností promyšlených sledování a pozorová-
ní kontrolovaly každý jeho krok. Kdo žil v jednom z těch „tajných 
měst“, která vyrostla v roce 1943 v Oak Ridge, Hanfordu a Los 
Alamos, dostával i posílal všechnu svou poštu přes cenzuru. Když 
se cenzorovi nějaké místo nelíbilo, nespokojil se s tím, že by, jak se 
to obyčejně dělává, těch několik nepatřičných slov vystřihl nebo 
začernil. Ne, vrátil list pisateli, aby jej napsal znovu, neboť příjem-
ce nesměl nic tušit. Telefonické rozhovory se dnem i nocí odposlouchávaly, v okolí každého 
„projektu“ obstarávali službu hotelových vrátných agenti protišpionáže. 

Ani zde, uprostřed podivného světa, ne-
byla nouze o vtípky. Geniální teoretik Ri-
chard P. Feynman se bavil tím, že vypočítá-
val přísně tajné číselné kombinace zámků, za 
něž se každý večer uschovávaly tajné spisy 
s výsledky pokusů. Jednou mu štěstí přálo 
a pancéřový sejf s nejdůležitějšími doku-
menty otevřel a dovnitř vložil lístek 
s otázkou „Hádej, kdo tu byl?“ Pak se pásl 
na zděšení stráže, která nemohla pochopit, 
jak mohl někdo proniknout do té nejzapově-
zenější svatyně. 

Nejdůležitější vědci měli svého „osob-
ního ochránce“, který je všude doprovázel. 
A ti, kdo se z politických nebo jakýchkoli 
jiných důvodů nezdáli stoprocentně spoleh-
liví, byli kromě toho ještě pod zvláštním 
dozorem. Aniž to věděli, byli sledováni 
agenty na každičkém kroku, skryté mikrofo-
ny odposlouchávaly jejich rozhovory 
v kancelářích i v bytech. Šéf bezpečnostního 
oddělení „manhattanského projektu“ plu-
kovník John Lansdale po válce přiznal, že se 
používalo ještě „rafinovanějších“ druhů 
sledování a triků. I on sám je však považoval 

 
teprve razítko cenzora 
umožnilo dopis odeslat 

výdejka-příjemka k převozu atomové bomby „Little 
Boy“ ze San Franciska na ostrov Tinian je zajímavá 
tím, že cenzor začernil množství i obohacení uranu 



 

za tak nečestné, že je shrnoval pod pojem „špinavosti“. 
Vědci nejenže museli mlčet, v rozhovorech s třetími osobami byli dokonce povinni lhát. 

Lhát o své práci, lhát o svém bydlišti… Dokonce ani jejich nejbližší příbuzní se nesměli ani 
náznakem dozvědět, kde pracují a na čem. Ani manželky. Ne všichni vědci připustili, aby se 
stín nedůvěry položil mezi ně a lidi jim nejbližší. Ale „vědoucí“ manželky měly pak věru 
těžkou úlohu vůči ženám jiných fyziků, kteří tlaku podlehli. Musely se tvářit, jako by také nic 
nevěděly. 

Vedením atomového „manhattanského projektu“ byl pověřen 17. 9. 1942 (datum faktic-
kého zahájení Projektu Manhattan) šestačtyřicetiletý absolvent West Pointu, který měl jedno 
velké soužení. Po celý svůj dosavadní vojenský život velel vždy jen od psacího stolu, zůstal 
proto šestnáct let poručíkem, a dokonce ani od počátku války to nedotáhl dál než na provizor-
ního plukovníka. Najednou se stal šéfem místa, které bude v týlu války „ze všech nejvyšší“, 
ba možná takové, jež je předurčeno, aby rozhodlo o vítězství. Pro útěchu byl jmenován gene-
rálem a jeho dlouholetá tužba se tím naplnila. 

Šéfem se stal Leslie Richard Groves proto, že měl 
v armádě největší zkušenosti s pozemními stavbami (právě 
dohlížel na kolosální stavbu Pentagonu). Nyní měl vydupat ze 
země tajná „atomová města“ a spravovat je. Pod jeho velením 
se pak všechny laboratoře staly kasárnami – zvenčí i uvnitř. 
Když si poprvé v Los Alamos svolal vojenský štáb prohlásil: 
„Nebude to žádná legrace, pánové, tady budete muset dávat 
pozor na největší shromáždění nevypočitatelných bláznů, jaké 
se kdy sešlo.“ A s chutí se dal do práce. Nespoléhal jenom na 
úřední prověření vědců a obvyklý dozor nad nimi. Aniž měl 
pro svou nedůvěru nejmenší důkaz, např. zcela svévolně po-
žadoval, aby jistý badatel neamerického původu, který pracoval v Los Alamos, byl okamžitě 
internován jako „nepřátelský cizinec“. Když ho ministr války vyzval, aby svůj návrh odůvod-
nil, odpověděl, že spoléhá na své vnuknutí. Nemůže sice té osobě dokázat ani neloajálnost, 
ani zradu, ale prostě jí nedůvěřuje a považuje ji za rozkladný element, a basta. Naštěstí 
v Americe fungovaly demokratické zákony, takže ministr návrh na uvalení vazby zamítl. Ale 
generál v tom viděl jen důkaz lehkověrnosti a měkkosti všech civilistů. Později se dokonce 
výslovně honosil tím, že jak mohl, tak jednal na vlastní pěst proti přáním Washingtonu. 

Ctižádostivý hrubián Groves měl mezi vědci mnoho nepřátel (přes všechny nedostatky 
mu však nelze upřít přímo geniální organizátorské schopnosti). Vyloženě si nesedli se Szilár-
dem, takže nelze vyloučit, že to byl hlavní důvod, proč si za šéfa projektu Y a plánovaných 
centrálních laboratoří v Los Alamos vybral profesora fyziky v Berkeley, J. Roberta Op-
penheimera, který se osvědčil už jako vedoucí skupiny vědců v průběhu projektu S-1. 

 
 

 
Leslie Richard Groves 



 

Groves se dočkal nejen svržení „své“ atomové bomby, ale i příležitostné obálky se 
svojí maličkostí (podepsán je zbrojíř bombardéru „Bock´s Car“ Frederick Asworth) 

 

Na příležitostné obálce se ocitl i symbol Projektu Manhattan. 
(podepsáni jsou piloti letadel, ze kterých byly svrženy atomové bomby - Paul Tib-

bets a Charles Sweeney, a zbrojíř Frederick Asworth) 

 

kult atomové bomby byl v USA svého času koneckonců bezbřehý… 

 


