
V srpnu 1945 tisk poprvé představil veřejnosti „otce atomové bomby“. J. Roberta Oppenheimera. 
Vědce, který se ve dvacátých letech 20. století snažil marně pochopit, proč Dante umístil věčné hledá-
ní nikoli do ráje, nýbrž do pekla. 

 

Buclaté boubelky 
 
Již během světového válečného konfliktu nastal ve výzkumných laboratořích protivníků 

i spojenců boj s časem, komu se nejdříve podaří uplatnit nejnovější teoretické a praktické 
poznatky z přírodních věd na poli vojenském. 

Němci výzkumu příliš nepřáli a výhybku směrem k využití uranu naštěstí přehodili na 
slepou kolej. Sovětská strana se potýkala s naprostým nedostatkem uranu jako takového, 
neboť na svém území neměla žádné těžitelné uranové ložisko. Surovinový problém proto 
provázel program sovětských výzkumů atomového jádra od 20. let dvacátého století, přestože 
uranovou prospekci na území státu zahájil už roku 1921 na Leninův příkaz Vernadskij. Ještě 
začátkem r. 1945 měl vedoucí atomového projektu J. Kurčatov k dispozici pouze 1 kg kovo-
vého uranu a několik tun uranových sloučenin. Na území tehdejších sovětských republik byly 
pouze v tádžikistánském Tabošaru zjištěny indicie uranu. Americký jaderný program materiá-
lový problém neznal. Spojené státy získávaly uran z vlastního území (Colorado Plateau), 
z Eldoráda v Kanadě a Shinkolobwe v Belgickém Kongu. I proto byli Američané schopni 
provést první pokusný atomový výbuch už v polovině roku 1945. 

V pondělí 16. července 1945 byla na zkušební střelnici v poušti Jornada del Muerto 
(Journey of Death) v Alamogordo v Novém Mexiku odpálena první atomová bomba 
s plutoniovou náplní. Mohutnou explozi (ekvivalent 20-22 kt TNT) bylo slyšet na celém jiho-
západě Spojených států. Novináři v nejbližším městě Albuquerque dostali krátce nato od 
vojenských úřadů toto vysvětlení: „Na odlehlém místě zkušebního prostoru letecké armády 
v Alamogordo explodoval dnes ráno sklad munice. Světelné úkazy a tlakové vlny byly, jak 
jsme se dozvěděli, pozorovány v okruhu 360 km. Nikdo nebyl zraněn.“ 

 

 
Nedlouho poté byla nová bomba reálně vyzkoušena. Ve středu 25. července učinil Tru-

man své nejvýznamnější rozhodnutí jako prezident USA. Podepsal rozkaz o použití atomové 
bomby proti Japonsku „pokud bude Postupimské ultimátum odmítnuto“, což se stalo 28. čer-
vence 1945. 

Do atomových zbraní, svržených v srpnu 1945 na japonská města Hirošimu a Nagasaki, 
byl v prvém případě použit izotop 235U, i když na rozdíl od nálože plutoniové náplň pumy 
s 235U dosud nebyla vyzkoušena, ve druhém plutonium. Pouze tyto dvě atomové zbraně měly 
USA reálně k dispozici (další plutoniové bomby ale mohly být rychle vyrobeny), což japon-
ská vláda pochopitelně nevěděla a tudíž se obávala, že další bomba bude shozena na Tokio. 

  

první jaderná zbraň je připravená k pokusné explozi výbuch první atomové bomby 



 

Při těchto dvou náletech bezprostředně zahynulo 
přes 130 000 lidí a dalších 70 000 zemřelo později 
na následky ozáření. Válka byla ničivými explo-
zemi sice ukončena, ale velmocenský boj o nukle-
ární nadvládu ještě zintenzívnil. 

Hirošimská puma Little Boy („chlapeček“), 
shozená z letadla B-29 („Enola Gay“) 6. srpna 
1945, měla délku 3,05 m, průměr 71 cm, hmotnost 
4 tuny. Ničivá síla odpovídala ekvivalentu mezi 
patnácti a šestnácti kilotunami TNT (trinitroto-
luen). Bilance: 90 000 mrtvých a 37 000 zraně-
ných, 80 % města bylo zničeno. 

Puma Fat Man („tlouštík“), svržená 9. srpna 
1945 z letadla „Bock´s Car“ na Nagasaki, měla délku 3,25 m, průměr 153 cm, hmotnost přes 
4,5 t. Ničivá síla odpovídala 21 kt TNT. 40 000 mrtvých, 60 000 zraněných. 

Pro představu srovnání s vojenskou klasikou. Dne 2. srpna 1945 podniklo 800 letadel 
B-29 nejsilnější nálet druhé světové války. Po shození 6 000 tun fosforových zápalných bomb 
zemřelo ve 4 japonských městech na 80 000 lidí. 

 

 
 

návrat B-29, nazvaného Enola Gay, po svržení 
atomové pumy na Hirošimu, s výbuchem 

v patách 

  

Little Boy 
(už netrpělivě čeká na naložení do letadla) 

Fat Man 
(na letecké základně na ostrově Tinian) 

  

posádka bombardéru „Enola Gay“ (Hirošima) posádka bombardéru „Bock´s Car“ (Nagasaki) 



 

 

 
 

 
makety „chlapečka“ s „tlouštíkem“ na putovní výstavě 

 
 

 
velitel letadla „Enola Gay“ 
Paul Tibbets (v roce 1990) 

 
 

  

podpisy posádky „Enola Gay“ podpisy posádky „Bock´s Car“ 


