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Anotace 

 

Jaderné katastrofy v počátcích atomového věku: 1946–1967 

 

Resumé 

Tato bakalářská práce zachycuje problematiku jaderných katastrof, ke kterým 

došlo mezi lety 1946–1967. V práci byl kladen důraz na analýzu příčin, průběh 

a důsledky jaderných katastrof. Jaderná energetika, tak jak ji známe dnes, se formovala 

v důsledku vojenského využívání jaderné energie. Během závodů ve zbrojení došlo 

v jaderných zařízeních sloužících pro výrobu jaderných zbraní k závažným haváriím. 

Ve Velké Británii došlo k havárii zvané Windscale fire a v Sovětském svazu došlo 

k dvěma zásadním událostem známých jako Kyštymská katastrofa. Součástí práce je 

seznam použitých pramenů, literatury a multimediálních zdrojů. Obrazová příloha 

obsahuje archivní snímky a deskriptivní obrázky, které dokreslují problematiku 

jaderných katastrof.  
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Annotation 

 

Nuclear disasters at the beginning of the Atomic age: 1946–1967 

 

Summary 

The aim of this bachelor thesis is to analyse the issue of nuclear disasters that 

occurred during the period from 1946 to 1967. The work is focused on the analysis of 

causes, the course of their development and consequences of the nuclear accidents. The 

nuclear energetics, as we know it nowadays, took its shape as a result of military use of 

nuclear power. There were many major accidents in nuclear facilities serving to the 

development of nuclear weapons during the arms race. There was an accident in Great 

Britain called Windsclae fire and another two major accidents in The Soviet Union 

known as the Kyshtym nuclear disaster. The constituent part of the thesis consists 

of a list of sources, literature and multimedial sources. The visual attachements consist 

of vintage photographs and descriptive pictures for the purpose of illustrating the issue 

of nuclear disasters. 
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Úvod 

V názvu své bakalářské práce jsem použil slova katastrofa, jelikož jaderné 

katastrofy jsou civilizační katastrofami a vznikají činností člověka, zpravidla dvěma 

mechanizmy-selháním lidského faktoru nebo nedodržením bezpečnostních předpisů. 

Lidstvo si tyto katastrofy připravuje samo a zabránit jim tedy může.
1
 Stejně tak je 

civilizační katastrofa pevně spjata i s katastrofou ekologickou, ke které ve spojitosti 

s jadernou energií dochází, neboť uvolněné radioaktivní látky narušují rovnováhu 

ekosystému, dochází zároveň k dominoefektu a synergickému jevu.
2
 Při vybírání názvu 

tématu jsem se opíral o definici P. Safary, která říká, že katastrofou je mimořádná 

událost, při které došlo ke ztrátě nebo zasažení nejméně 50 lidí a k vážnému narušení 

správní substruktury.
3
 Je to náhle vzniklá mimořádná událost velkého rozsahu, kdy 

řešení situace může být úspěšné jen tehdy, uplatní-li se koordinovaný postup 

záchranných složek pod řízením správních úřadů a obcí.
4
 Ztráty na životech spojené 

s jadernou energií byly vysoké a použití slova katastrofa je tudíž dle mého názoru 

vypovídající. 

Ve spojitosti s problematikou jaderných katastrof je zapotřebí se zmínit 

o Mezinárodní stupnici hodnocení závažnosti jaderných událostí (INES – The 

International Nuclear Event Scale) byla v březnu 1990 společně zavedena Mezinárodní 

agenturou pro jadernou energii (IAEA/MAAE) a Agenturou pro jadernou energii 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD/NEA), viz ilustrace 1. Jejím 

primárním účelem je usnadnit komunikaci a dorozumění mezi odborným jaderným 

společenstvím, sdělovacími prostředky a veřejností v případech výskytu událostí na 

jaderných zařízeních. Ve světle získaných zkušeností byla v roce 1992 stupnice 

upřesněna a rozšířena tak, aby byla použitelná při jakékoliv události spojené 

s radioaktivním materiálem anebo s radiací, včetně přepravy radioaktivních materiálů.
5
 

Dalším faktorem je krizový management, který má za cíl spolupráci státního 

aparátu s rezorty jemu podřízenými, zodpovídá za havarijní plánování a ochranu 

                                                 
1
 ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000, 429 s. 

ISBN 80-716-9688-9, str. 8.  
2
 Tamtéž, str. 36. 

3
 Tamtéž, str. 9. 

4
 Tamtéž, str. 15. 

5
 IAEA, OECD/NEA, INES. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti jaderných událostí, Uživatelská 

příručka. Přeložil SÚJB. 85 s. [online]. 2001 [cit. 2015-05-10]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES.pdf, str. 2.  
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obyvatelstva při nehodě. Po roce 1989 se pohled na katastrofy zcela změnil. Do tohoto 

roku k této otázce převládal jednoznačně politický přístup a největším nebezpečím byla 

studená válka, která hrozila celých 42 let. Nyní si začínáme uvědomovat, že daleko 

větším nebezpečím pro lidstvo jsou civilizační katastrofy, jejichž následky jsou mnohdy 

horší než války.
6
 Radiační havárie se zpravidla rozděluje na tři fáze: předúnikovou 

a únikovou (trvající hodiny až dny) a podnikovou (trvající týdny, měsíce až léta 

v závislosti na charakteru úniku). Ochranná opatření, která mají být přijímána ke snížení 

ozáření v důsledku úniku radioaktivních látek do ovzduší, se zpravidla dělí na opatření 

preventivní a na opatření neodkladná a následná. Toto dělení odpovídá třem uvedeným 

fázím havárie. Opatření v předúnikové a únikové fázi lze klasifikovat jako neodkladná 

(okamžitá) opatření, zatímco opatření ve fázi poúnikové jsou opatření následná, 

dlouhodobá.
7
  

Havarijní únik radioaktivních látek může probíhat po velmi krátkou dobu nebo 

může trvat i několik dnů či dokonce týdnů v závislosti na charakteru havárie. Ochranná 

opatření, jež jsou účinná po krátkou dobu, musí být přijata rychle. Vhodnost 

a použitelnost ochranných opatření závisí jak na radionuklidovém složení úniku, tak i na 

cestách způsobujících ohrožení osob. V závislosti na okolnostech se zavádí neodkladná 

ochranná opatření ve fázi předúnikové či únikové, která musí být provedena rychle 

v případě radiační havárie nebo rozsáhlého radiačního ohrožení zahrnující ukrytí nebo 

evakuaci obyvatelstva či jódovou profylaxi zabraňující vázání radioaktivního jódu 

131
I ve štítné žláze. Další instancí jsou následná ochranná opatření ve fázi poúnikové, 

kdy dochází k regulaci spotřeby potravin a vody, regulaci pohybu osob, individuálním 

ochranným opatřením a dekontaminaci.
8
  

Dvacáté století je bez nadsázky obdobím další průmyslové revoluce, dobou, kdy 

započal atomový věk, který se primárně vyznačoval využitím atomové energie pro 

vojenské účely a během 50. let se začala taktéž využívat k produkci elektrické energie 

pro mírové účely.
9,10

 Vyvstává však otázka, v jaké době zmiňovaný atomový věk začal. 

                                                 
6
 ŠTĚTINA, Jiří., str. 8. 

7
 KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA. Průmyslové havárie. 2. vyd. Praha: Armex, 2010, 154 s.  Skripta 

pro střední a vyšší odborné školy. ISBN 978-80-86795-87-4, str. 97. 
8
 KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA, str. 98–99 

9
 KLOBOUČEK, Jan. Jaderná energetika: pro předměty Jaderná energetika a Řízení a regulace 

energetických zařízení. Vyd 2., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, 94 s. ISBN 978-80-

7372-686-7, str. 6; „Ve využití jaderné energie pro mírové účely se mohl tehdejší SSSR pochlubit 

prvenstvím. První jadernou elektrárnu (o výkonu 5 MW) spustil v Obninsku v r. 1954 (moderátor – grafit, 

chlazení – tlaková voda).“ 
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Již roku 1938 byl objeven německými vědci Otto Hahnem a Fritzem Strassmannem 

proces jaderného štěpení, během něhož se z atomu uranu uvolňuje energie. Nový 

světový konflikt v podobě druhé světové války byl nevyhnutelným faktem a vědecké 

kruhy se začaly obávat, že tento nový objev by mohl být využit pro sestrojení bomby 

s obrovským ničivým potenciálem. Během 30. let se velká část významných vědců 

rozhodla emigrovat do Spojených států amerických a jiných demokratických států ať už 

z důvodů rasových či profesních. Tito vědci se v průběhu 40. let zapojili do projektu 

Manhattan neboli amerického vývoje atomové bomby úspěšně vyzkoušené v roce 1945. 

Následně byly další dvě použity k ukončení nejkrvavějšího konfliktu v našich dějinách. 

Na projektu Manhattan spolupracovali britští vědečtí pracovníci, kteří načerpali během 

spolupráce s Američany mnoho zkušeností. Po roce 1946 ve Velké Británii započaly 

práce na jaderném programu vedoucího k výrobě atomové bomby. Již po šesti letech 

vytrvalé práce bylo v roce 1952 vše připraveno k prvnímu pokusnému výbuchu britské 

atomové zbraně.
11

 

Vědci, kteří v nacistickém Německu zůstali, pracovali na svém úkolu sestrojit 

atomovou bombu pro Hitlerovo konečné vítězství. V Sovětském svazu se také 

nacházely význačné akademické kruhy zabývající se problematikou atomové energie, 

avšak byly vyčerpány stalinistickými čistkami i průběhem válečných operací během 

bojů na východní frontě. Zde se problematika atomové energie pro účel získání atomové 

zbraně naplno rozběhla až po skončení druhé světové války za pomocí stalinské 

příkazové ekonomiky podporované sovětskou tajnou policií NKVD. Sovětská vláda 

získávala mnohé informace o problematice atomové energie prostřednictvím sítí agentů 

ve Spojených státech i Británii již během války. Je jisté, že informace získané Berijovou 

rozvědkou práci na sovětském atomovém výzkumu urychlily.
12

 Mezi dopadené 

sovětské agenty patřil například Klaus Fuchs, David Greenglass a známá manželská 

dvojice Rosenbergových, kteří byli jako jediní popraveni v USA za atomovou špionáž 

ve prospěch cizí mocnosti.  

                                                 
10

 DAVIES, Hunter. Sellafield stories. London: Constable, 2012, vi, 362 p. ISBN 978-178-0332994, 

str.17; V roce 1956 byla otevřena první britská jaderná elektrárna pro mírové účely v Calder Hall, ve 

Windscale. 
11

 ARNOLD, Lorna. Windscale 1957: anatomy of a nuclear accident. 3rd ed. Basingstoke:  Palgrave 

Macmillan, 2007. ISBN 02-305-7317-7, str. 7. 
12

 HOLLOWAY, David. Stalin a bomba: Sovětský svaz a jaderná energie 1939–1956. Vyd. 1. Praha: 

Academia, 2008, 572 s., [24] s. obr. příl. Stíny. ISBN 978-80-200-1642-3, str. 94; Informace získané od 

Klause Fuchse napomohly Sovětům za války obnovit jaderný výzkum a získat mnohé informace o 

konstrukci plutoniové bomby. 
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Hlavním cílem mé bakalářské práce je analýza příčin, průběh a důsledky 

jaderných katastrof, o kterých se svět začal dovídat spíše sporadicky. Informace o těchto 

katastrofách během zápolení o monopol moci mezi Západem a Východem 

prostřednictvím jaderného zbrojení se staly nežádoucími. Důvodem bylo utajování či 

zatajování z důvodů politických, ekonomických a ekologických nebo taktéž i neznalost 

nového vědního oboru. Cesta k atomové energii, známé dnes svým využitím jako 

mírové, zprvu zastávala pouze funkci vedlejšího produktu při získávání štěpných 

materiálů pro zbraně hromadného ničení a byla poznamenána nesčetnými testy 

jaderných zbraní, nehodami a katastrofami, které zasáhly stovky až tisíce lidí. Tato část 

bakalářské práce je proto stěžejní a poukazuje jak na vybrané zařízení v Sovětském 

svazu Čeljabinsk-40, tak na problematiku britského zařízení Windscale na výrobu 

štěpných materiálů pro atomové bomby. 

Dalším cílem bakalářské práce je analýza počátků atomové energie, atomového 

programu, jejich vojenského využití a významných osobností, které se podílely při 

výzkumech, otázka špionážní sítě získávající informace o probíhajících výzkumných 

programech v Západních zemích či další jaderné katastrofy. Při zpracování kapitol 

zabývajících se atomovými programy Velké Británie a Sovětského jsem čerpal 

z monografií Lorny Arnold
13

 Windscale 1957 Anatomy of a Nuclear Accident, Jakuba 

Handrlici Jaderné právo, Davida Hollowaye Stalin a bomba a monografie Josepha 

Angela Nuclear technology. Využil jsem kapitol týkajících se spolupráce na poli 

využívání jaderné energie pro mírové účely i jednáních, při kterých bylo docíleno dohod 

určujících částečnou spolupráci Západu a Východu. 

V neposlední řadě jsem si určil za cíl komparaci dostupných zdrojů v tištěné 

i elektronické podobě. Dostupnost anglicky psaných publicistických pramenů je 

usnadněna četnými online archivními databázemi. Zde je možnost dohledat archivní 

výtisky či publikace, které jsou digitalizovány a zpřístupněny veřejnosti ať už zdarma 

nebo za poplatek. Cenným pomocníkem je archiv Google News, v němž je bezplatný 

přístup k digitalizovaným periodikům ve vysoké kvalitě. Dostupnost monografií 

a odborných periodik v elektronické podobě je také usnadněna aplikací Google Books, 

kde je u velké části z nich dostupná část jejich obsahů. Dalším přínosným 

elektronickým zdrojem jsou odborné články publikované na stránkách univerzit. Během 

                                                 
13

 viz ilustrace 15 
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psaní bakalářské práce jsem využíval těchto dostupných elektronických zdrojů 

a analyzoval je spolu s dostupnými zdroji v tištěné podobě. 

Při psaní práce jsem využil především cizojazyčné prameny, monografie, 

multimediální zdroje, ale i česky psanou literaturu. Problematice jaderných katastrof 

v letech 1946–1967 není doposud věnována ucelená česky psaná monografie či 

rozsáhlejší studie. Jsem studentem dvouoborové kombinace anglického jazyka a historie 

tudíž pro mne nebylo problémem využívat anglicky psaných materiálů nebo 

dokumentárních filmů. Problém vyvstává u problematiky dobových pramenů 

zabývajících se britskou i sovětskou jadernou energetikou, jelikož se jednalo 

o utajované projekty, není mnoho materiálů úřední provenience uveřejněno ani po 

rozpadu bývalého Sovětského svazu. O poznání lepší situace je u anglicky psaných 

dobových pramenů, kde je možnost jejich využití podstatně vyšší. Největší část 

použitých pramenů byla cizojazyčnou, zejména anglicky psanou literaturou. Cenným 

pomocníkem mi byly materiály vypracované norskou environmentální nadací Bellona, 

která se zabývá problematikou využívání atomové energie a upozorňuje zejména na 

problémy spojené s hazardními podmínkami, ve kterých v období studené války 

vznikaly štěpné materiály pro výrobu atomových zbraní. Stejně tak se pevně zasazuje 

o průzkum oblastí, které byly zasaženy neodbornou manipulací s radioaktivními látkami 

a jejich depozitů. 

Jedním z primárních zdrojů popisujících základní problematiku jaderné energie 

v Sovětském svazu pro mne byla monografie amerického historika Davida Hollowaye 

Stalin a bomba popisující předválečné počátky atomové energie a cestu k sestrojení 

první atomové a později vodíkové bomby. Knihu prostupuje politický a ideologický 

rámec, kdy byla pod tlakem státního aparátu vyvíjena zbraň za jakoukoliv cenu ať už 

finančních prostředků či využití otrocké práce vězňů z gulagů.  Tato monografie mi 

posloužila k rozšíření hlavních kapitol na podkapitoly, ve kterých se dále zabývám 

problematikou spojenou se sovětským atomovým programem. Další monografií, která 

byla stěžejní pro studium britského atomového programu je kniha britské historičky 

Lorny Arnold Windscale 1957 Anatomy of a Nuclear Accident popisující počátky 

atomové energie v Británii, její cestu k atomové bombě a atomovou katastrofu, která se 

stala v závodu na výrobu plutonia ve Windscale. Jedinečným pramenem pro další 

studium požáru ve Windscale byla publikace britského autora Huntera Daviese 

Sellafield Stories Life with Britain’s First Nuclear Plant. Jedná se o transkripci 
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největšího projektu orální historie, který kdy v Británii vznikl a popisuje životy třiceti 

lidí, kteří se podíleli na vzniku první britské atomové elektrárny, pracovali v ní anebo 

jen žili v jejím okolí. Je cenným zdrojem názorů, pocitů či domněnek těchto lidí 

i důkazem odlišných lingvistických prvků v samotné řeči. Pro srovnání monografií jsem 

využil zdroje audiovizuální, reportáže pracující taktéž s orální historií a  zabývající se 

dopady katastrof na lidské životy a prostředí je ohrožující. Dále to byly odborné 

časopisy a monografie. 

Svou bakalářskou prací bych rád přispěl k ucelenějšímu obrazu problematiky 

jaderné energie a katastrof s ní spojených, neboť cesta k využívání této energie pro 

mírové účely byla bolestnou kapitolou 20. století. Dle mého názoru není tomuto období 

věnováno tolik pozornosti, kolik by si zasloužilo a to zejména v česko-jazyčné 

literatuře. Z tohoto důvodu věřím, že má bakalářská práce bude uceleným zdrojem ke 

studiu tématu jaderných katastrof mezi lety 1946–1967. 
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1 Windscale fire a atomový program Velké Británie  

V prvních letech druhé světové války se britské vědecké kruhy soustředily 

zejména na neodkladné válečné projekty určené k obraně země, jakým byl vývoj 

radarové techniky či ochrana lodí před námořními minami. Tyto projekty spíše než 

výzkum v oblasti využívání jaderné energie měly pomoci k vítězství. Ke změně došlo 

na jaře roku 1940, kdy vědci Otto Frisch a Rudolf Peierls působící na univerzitě 

v Birminghamu, sepsali memorandum „O konstrukci superbomby“. Na základě tohoto 

memoranda vládní představitelé okamžitě ustanovili vlivný vědecký výbor s krycím 

označením MAUD.
14

 O rok později byla v Británii založena malá atomová organizace 

přezdívaná TUBE ALLOYS. Jednalo se o tajný výzkumný a vývojový program 

zaměřený na výrobu atomové zbraně.
15

  

Američané ještě téhož roku nabídli spolupráci na projektu, avšak ta byla 

odmítnuta s obavami výměny informací mezi velmocemi. V druhé polovině roku 1942 

se ve Spojených státech rozběhl rozsáhlý projekt Manhattan, který byl iniciován obavou 

z výroby atomové bomby nacistickým Německem. V této době se však britský program 

potýkal s technologickými obtížemi a Británie zažádala o spolupráci. Spolupráce 

s Američany započala na základě Quebecké dohody ratifikované v srpnu 1943 

a slibovala plnou a efektivní spolupráci. Na základě této dohody se britští vědci zapojili 

do projektu Manhattan a pracovali na výrobě bomby a separaci uranu v laboratořích Los 

Alamos v Novém Mexiku. Nevýhodou spolupráce však bylo nezačlenění vědců do 

areálu Hanford, kde se nacházely reaktory k výrobě plutonia pro vojenské účely.
16

 Ve 

stejné době probíhala práce na výzkumném reaktoru v Kanadě pod vedení Dr. Johna 

Cockrofta.  

Po skončení války Britové doufali v další spolupráci na poli atomové energie, 

ale uvědomovali si taktéž, že je potřebné vlastnit svůj vlastní jaderný program. 

Labouristická vláda pod vedením Clementa Attleeho se zasloužila v říjnu 1945 

o založení výzkumné organizace pod vedením Cockrofta se sídlem v Harwellu, 

zabývající se veškerým využitím jaderné energie. Následujícího roku byla založena 

další organizace pod vedením Christophera Hintona, jejímž úkolem byla produkce 

štěpných materiálů.  

                                                 
14

 ARNOLD, Lorna, str. 2. 
15

 Tamtéž, str. 3. 
16

 Tamtéž, str. 4.  
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Obě tyto organizace spadaly do pravomoci Ministerstva pro zásobování.
17

 Vůdčí 

osobností nově vzniklého Oddělení pro zbrojní výzkum
18

 a projektu výroby britské 

atomové bomby se stal William Penney. Veškeré snahy o britsko-americkou spolupráci 

byly zmařeny přijetím Zákona o atomové energii neboli McMahonovým zákonem
19

 

schváleným Kongresem Spojených států v srpnu 1946. Tento zákon zakazoval sdílet 

tajné informace o jaderné energii s cizími zeměmi včetně Británie. Následujícího roku 

bylo parlamentem přijato rozhodnutí o vývoji vlastní atomové bomby. Tento úkol byl 

hlavním cílem labouristických a konzervativních vlád na dalších 12 let.
20

 Jednalo se 

o protiváhu monopolního vlastnictví atomové bomby Spojenými státy a nastolení 

rovnováhy mezi těmito mocnostmi. Největší hrozbou se stal Sovětský svaz, který 

úspěšně v září roku 1949 uskutečnil pokusný výbuch atomové bomby, díky němuž se 

stal druhou jadernou mocností po boku Spojených států. 

Pod prizmatem nastalé situace se pro Británii stalo vlastnictví atomové bomby 

nezbytným prvkem státní svrchovanosti. Pro tento účel vznikl komplex ve Windscale, 

který zajistil potřebné množství štěpného materiálu na výrobu britské bomby. 

Výsledkem byl první úspěšný test plutoniové bomby s krycím názvem Hurikán.
21

 Tento 

test se uskutečnil 3. října na neobydlených ostrovech Monte Bello na severozápadním 

pobřeží Austrálie, viz ilustrace 2.
22

 O operaci Hurikán pojednává stejnojmenný 

propagandistický film „Operace Hurikán“ popisující přípravy a průběh pokusného 

jaderného výbuchu a následné výzkumné práce prováděné v místech výbuchu. Nejvíce 

zarážející je nedostatek ochrany přihlížejících mas vojenského personálu před účinky 

radioaktivního záření.
23 

 1.1 Windscale 

Windscale, dnes známý jako Sellafield, se nachází u břehu Irského moře 

v hrabství Cumbria, které je na severozápadě Velké Británie a tvoří hranice se 

Skotskem. Název Sellafield je spjat s geografickými a historickými lokalitami, avšak ve 

                                                 
17

 „Ministry of Supply“ 
18

 „Armament Research Department“ 
19

 „Atomic Energy Act“, „McMahon Act“ 
20

 ARNOLD, Lorna, str. 5–6. 
21

 „code-named Hurricane“ 
22

 ARNOLD, Lorna, str. 7, 18. 
23

 Operation Hurricane, [film]. Central Office of Information for Ministry of Supply, UK, 1953. [cit. 

2015-07-15]. Dostupné z: http://www.nationalarchives.gov.uk/films/1951to1964/filmpage_oper_hurr.htm 
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20. století se stal jmenovatelem pro rozsáhlý jaderný komplex, viz ilustrace 5. Tato 

lokalita byla vybrána z čistě pragmatických důvodů, neboť se nacházela v dostatečné 

vzdálenosti od velkých měst a v případě havárie s únikem radioaktivních látek by byly 

důsledky mnohem menší. Práce na komplexu započaly v záři 1947 a byl jedním 

z největších poválečných stavebních projektů, na kterém pracovalo více jak 5000 osob. 

Stal se mimořádným technologickým úspěchem té doby, ačkoliv sám Hinton ho později 

nazval „monumentem naší počáteční neznalosti.“
24

 Celý projekt byl záležitostí 

nejvyššího národního významu a naléhavosti a informace o produkci plutonia byly 

přísně utajovány. Z důvodu urychlené potřeby produkce plutonia pro vojenské účely 

bylo rozhodnuto vybudovat vzduchem chlazené reaktory Pile 1  roku 1950 

a Pile 2 o rok později. Oba reaktory se skládaly z 2000 tun grafitových bloků 

osmiúhelníkového tvaru o průměru 50 stop, délky 25 stop
25

 a 3440 palivových kanálů 

obsahujících vlákna po 21 palivových elementech. Celkový počet palivových elementů 

byl tedy v počtu 70 000. K moderaci neboli zpomalování neutronů
26

 sloužil grafit a celé 

jádro bylo uzavřeno v betonovém ochranném obale o síle 7 stop
27

 chránícím před 

radiací. Jádro bylo chlazeno vzduchem vháněným osmi mohutnými fukary, které se 

nacházely ve dvou budovách zvenčí ochranného obalu. Dále se zde nacházely dva 

pomocné ventilátory a čtyři další, které sloužily při odstavení reaktorů. Chladící vzduch 

byl ventilován skrze 410 stop
28

 vysoké komíny s filtračními ochozy, které zamezovaly 

úniku radioaktivních emisí z továrny.
29

 Tyto ochozy byly známy jako Cockroft's follies, 

viz ilustrace 13.
30

 Tato takzvaná Cockroftova pošetilost se stala faktorem, který 

minimalizoval únik daleko většího množství radioaktivních izotopů do okolí během 

havárie.  

Později bylo taktéž vybudováno osm plynem chlazených reaktorů v Calder 

Hallu a Chapelcrossu typu Magnox. Calder Hall, který je součástí komplexu Windscale 

a byl v provozu až do roku 2003. Jednalo se o první britskou atomovou elektrárnu 

vyrábějící elektrickou energii jako vedlejší produkt výroby štěpných materiálů 

k vojenským i civilním účelům. Tato elektrárna byla slavnostně otevřena královnou 17. 

října 1956 a místní tisk tuto událost komentoval titulky jako „Západní Cumberland vede 

                                                 
24

 ARNOLD, Lorna, str. 17; „monuments to our initial ignorance“ 
25

 průměr 15,14 metrů, délka 7,62 metrů 
26

 KLOBOUČEK, Jan, str. 19.  
27

 síla 2, 1336 metru 
28

 výška124, 968 metrů 
29

 ARNOLD, Lorna, str. 13–16. 
30

 V překladu „Cockroftova pošetilost“ 
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svět“.
31

 Ze stejného roku pochází i propagandistický krátký film „Atomový úspěch“ 

popisující využití atomové energie pro civilní účely a její přínos pro výrobu 

dostatečného množství elektřiny pro potřeby státu.
32

  

Ve filmu je názorně ukázáno zpracovávání uranové rudy a výroba uranových 

palivových článků určených pro reaktory ve Windscale. Video popisuje otevření Callder 

Hallu v Cumbrii královnou Alžbětou v říjnu roku 1956 a uvádí, že se jedná o úplně 

první jadernou elektrárnu na světě.
33

 Další záběry ukazují reaktor ve Windscale se 

slovy: „Toto je Windscaleský rektor: spřažený se žebříky jako Gulliver na Lilliputu 

a tak vysoký, jako patnáctipatrová budova. Windscale je jedinečný – je to science 

fiction pronikající do našich střídmých životů a je zajisté velkým producentem 

plutonia – čistého jaderného paliva pro průmyslové a zbraňové projekty. „Ke chlazení 

obrovského reaktoru slouží velké množství větráků přivádějící vzduch skrze ventilační 

systém kolem reaktoru, nasávající čerstvý vzduch skrze řady filtrů.“ „Celý systém 

cirkulace vzduchu je ve Windscale prováděn bezpečně díky jednomu hlavnímu 

vypínači, který nemůže být ovládán, dokud nejsou v systému uzavřeny všechny 

vzduchotěsné dveře.“
34

 V období, kdy byl film publikován, probíhala suezská krize 

a produkcí elektrické energie skrze atomovou energii byl částečně řešen problém 

nedostatku paliva, který Británii sužoval. Dnes Sellafield funguje jako přepracovatelský 

závod na vyhořelé jaderné palivo a je v něm zaměstnáno přes 10 000 lidí. 

1.2 Windscale fire 

Pod tímto názvem známe katastrofu, ke které došlo v období od 6. do 12. října 

roku 1957. V roce 1957 došlo při havárii grafitového vzduchem chlazeného 

výzkumného reaktoru ve Windscale (nyní Selafield) ve Velké Británii k úniku 

radioaktivních štěpných produktů do okolí. V návaznosti na dopady do okolí byla 

                                                 
31

 DAVIES, Hunter, str. 1, 15;  „West Cumberland Leads the World“ 
32

 Atomic achievement, [film]. Central Office of Information for Overseas Deparments and  

British Council, UK, 1956. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/films/1951to1964/filmpage_atomic.htm 
33

 Atomic achievement, 1956 –00:02:03–00:02:12; „Calder Hall in Cumberland opened by HM Queen 

Elizabeth in October 1956 was the first full-scale atomic power station in the world.“ 
34

 Tamtéž–00:11:28–00:11:37; „This is the Windscale reactor: hung about with ladders like Gulliver in 

Lilliput and as high as a15-storey building.“ „Windscale is unique - it is science fiction intruding in our 

sober lives and it is a very great producer of plutonium - a pure atomic fuel for industrial and weapons 

projects.“ „To cool the huge reactor, batteries of fans drive air through a ventilating system around it, 

sucking in fresh air through banks of filters.“ „At Windscale the whole system of circulating air is 

rendered safe through a single master switch, which cannot be operated until all air-tight doors into the 

system are locked.“ 
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událost ohodnocena stupněm 5 označující havárii s rizikem vně zařízení.
35

 Stupeň 5, 

omezený únik zahrnuje únik do okolí odpovídající množství radioaktivity 

s radiologickou ekvivalencí úniku do atmosféry od řádu stovek po tisíce TBq 
131

I. 

S cílem minimalizovat pravděpodobnost zdravotních následků se budou v důsledku 

faktického úniku pravděpodobně vyžadovat některá ochranná opatření, jako je lokální 

ukrytí anebo evakuace.
36

 Havárie byla tou nejtěžší, která se v tomto komplexu stala 

a vyústila v požár reaktoru Pile 1. Již před tímto požárem došlo k dílčím operačním 

problémům na obou reaktorech. První problém se stal v květnu 1952 a byl neobyčejně 

závažným, neboť během rutinního odstavení reaktoru se zjistilo, že 140 palivových 

článků se dostalo z jádra a uvízlo nejen ve výpustních kanálech, ale taktéž se nacházely 

mimo své kanály. Další problém nastal téhož měsíce, kdy došlo v reaktoru 

Pile 2 k neočekávanému zvýšení teploty. Tento problém byl vyřešen chlazením 

a k dalšímu navyšování teplot v reaktoru již nedošlo. K podobnému problému 

došlo i v září téhož roku u reaktoru Pile 1.
37

  

1.2.1 Příčiny havárie 

Jednou z příčin předešlých dvou incidentů i samotné havárie roku 1957 se stal 

problém s  Wignerovým růstem neboli růstem teplot v grafitu při jeho zahřívání. 

Druhým jevem ovlivňujícím vlastnosti grafitu v reaktoru byla Wignerova energie. 

„V době, kdy byly reaktory v provozu, o tomto jevu Hinton se svými pracovníky 

nevěděl.“
38

 Tato energie znamená zvýšení potenciální energie v důsledku reakce 

přeměny sloučenin v krystalové mřížce při bombardování neutrony. „Zahřívání grafitu 

poskytuje dostatek vibrační energie a dochází k přeskupení prvků tak, že se navrátí zpět 

do své původní pozice v krystalové mřížce a potencionální energie je uvolněna 

prostřednictvím tepla. Tato energie se ukládá v grafitu, i když je zahříván při relativně 

nízkých teplotách.“ „Wignerova energie se ukládá v grafitu, i když je ozařován při 

relativně nízkých teplotách, dokud nedojde k uvolnění energie  během procesu 

zahřívání, hromadí se a může dojít k možnému samovolnému uvolnění uložené energie 

                                                 
35

 IAEA, OECD/NEA, INES, str. 12. 
36

 Tamtéž, str. 25. 
37

 ARNOLD, Lorna, str. 17–18. 
38

 Tamtéž, str. 31; „But there was a second and related graphite phenomenon, similar to Wigner growth, 

that was unknown to Hinton and his staff until after the piles were in operation.“ 
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způsobující vážné přehřátí reaktoru.“
39

 Až do samotné havárie se nekladl dostatečný 

důraz na problematiku Wignerovy energie.  

Další příčinou byla samotná konstrukce první generace britských vzduchem 

chlazených reaktorů. Konstrukce reaktorů vycházela z politického nátlaku na co 

nejrychlejší produkci plutonia pro první atomové bomby a kapacity reaktoru se 

přetěžovaly.
40

 Problémy, ke kterým v reaktoru došlo, mohly zapříčinit palivové články, 

uranové palivové elementy či samotný grafit sloužící ke zpomalování neutronů, viz 

ilustrace 16, 17, 18, 19). Dále se jednalo o malé množství poznatků zabývajících se 

dalšími jevy, které se vyskytují při jaderném procesu a to zejména chování grafitu 

v reaktoru.  

I přes dostatek informací, který byly nashromážděny, nelze jednoznačně říci, 

jaký z těchto faktorů zapříčinil požár reaktoru. Jednalo se zřejmě o sled událostí, které 

nastaly v samotném jádru reaktoru. Prvním a jediným publikovaným prohlášením se 

stal originální dokument White Paper. Ten označil za bezprostřední příčinu požáru užití 

příliš brzkého a rychlého druhého nukleárního ohřevu reaktoru. Při ohřevu došlo 

k uvolnění Wignerovy energie z grafitu, která zapříčinila poruchu a zoxidování 

palivového článku, díky němuž došlo k požáru reaktoru. Katastrofa nastala částečně 

díky nedostatkům a chybám v dodaných přístrojích a chybám úsudku operátorů 

reaktoru. Tyto chyby však byly zapříčiněny celkovými slabinami v organizaci 

projektu.
41

 Toto tvrzení zastává i Lewis Stretch, generální manažer Calder Hallu, 

Windscale ve filmu „Inside Story“ Our Reactor Is on Fire,
42

 kde se říká, že: „Problém 

ve Windscale tkvěl v tom, že si lidé neuvědomovali určitá omezení, která byla spjata 

s konstrukcí reaktorů, a chybovali v příslušných krocích v oblasti managementu, aby 

zabránili tomu, že udělají něco hloupého.“
43

 

                                                 
39

 Tamtéž, str. 31–32.; „Heating anneals the graphite by providing enough vibration energy to release the 

atoms so that they can return to their original places in the lattice, the potential energy being released as 

heat.“ „Wigner energy is stored in graphite when it is irradiated at relatively low temperatures and, unless 

it is released by an annealing process, it will accumulate until eventually dangerous release occurs, 

perhaps over-heating the reactor seriously.“ 
40

 Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 2007.  

[cit. 2015-07-15].  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y 
41

 Cmnd 302 (HMSO November 1957) in ARNOLD, Lorna, str. 124–125. 
42

 Inside Story“ Our Reactor Is on Fire [film]. Režie Denys Blakeway, UK, 1990. [cit. 2015-07-15]. 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcsyMvQtlKs1956  
43
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1.2.2 Průběh havárie 

Začátkem října 1957 byl připraven v pořadí již devátý proces zahřívání 

a pomalého chlazení reaktoru po separaci prvků v reaktoru Pile 1. Dříve se tyto procesy 

prováděly po dovršení 30 000 megawatt tepelné produkce, avšak technický výbor 

Windscalu se rozhodl interval prodloužit na 50 000 megawatt. Dle rozhodnutí manažera 

Rona Gausdena mělo k procesu dojít ve dvou krocích, nejprve na 40 00 megawatt 

a později na 50 000 megawatt.
44

 To znamenalo, že proces probíhal po delším časovém 

úseku, než bylo obvyklé. Mimo samotné prodloužení nastal problém i v grafitové části 

reaktoru, kde se zřejmě nepodařilo uvolnit Wignerovu energii z předešlého chlazení. 

Nastalo nahromadění této energie a došlo k hranici 80 000 megawatt tepelné produkce. 

Již připravený program na odstavení reaktoru s číslem 79
45

 proběhl jako obvykle, aniž 

by o těchto problémech obsluha věděla. Po uvolnění Wignerovy energie a pomalém 

ochlazování reaktoru nastala obvyklá příležitost k vypuštění a doplnění paliva do jedné 

ze zón reaktoru. Personál však neměl na starosti jen obsluhu reaktoru Pile 1, ale i Pile 2 

a chladící nádrže. Tým pracovníků se skládal z vrchního fyzika Iana Robertsona, jeho 

dva asistenty Petera Jenkinsona a Victora Goodwina a tři inženýry kontrolující reaktory 

spolu s dalšími kolegy. Tito pracovníci byli v nepřetržitém kontaktu s dozorujícími 

fyziky a vlastnili operační manuál obsahující obecné instrukce o maximálních teplotách, 

kterých mohlo být během stupňů uvolnění energie dosaženo.
46

 Uvolňování energie však 

bylo nepředvídatelným jevem a pokaždé probíhalo odlišně. Z tohoto důvodu chyběl 

Wignerův manuál, jímž by se mohli zaměstnanci řídit, proto spoléhali na své 

zkušenosti, povědomí o předešlých procesech i na svůj profesionální úsudek. V případě 

nutnosti mohli konzultovat nastalé situace s odborníkem na grafit J. C. Bellem. Během 

neděle 6. října bylo vše připraveno na následující den a proces mohl začít.
47

 

V pondělí, 7. října byly odebrány vzorky grafitu, které musely být před 

zahájením procesu přezkoumány. Zároveň se měřila teplota grafitu v reaktoru 

a nepoužitelné palivové prvky se nahradily novými. Měření teploty grafitu probíhalo jen 

během uvolňování Wignerovy energie, nikoliv při chodu rektoru. Devatenáct 

termoelektrických článků měřících teplotu uranových palivových elementů se nacházelo 
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v přední části reaktoru, kde docházelo k největšímu hromadění energie. Právě tato část 

dosahovala nejvyšších teplot.
48

 Naneštěstí zkoumaný vzorek, pocházel ze zední části 

reaktoru. Hlavní fukary, sloužící k chlazení reaktoru byly dopoledne v 11:45 hodin 

vypnuty a personál započal s prací. Bylo zapotřebí sledovat dosahovaných teplot během 

procesu manipulace s palivovými tyčemi. Zde se vyskytl problém se špatným 

připojenými termoelektrickými článků vykazujícími odchylky v měření teplot. Veškerá 

ventilace včetně záložní byla vypnuta a probíhala manipulace s kontrolními palivovými 

tyčemi, které se umístily do spodní části reaktoru, kde bylo uloženo největší množství 

Wignerovy energie. Tato operace byla ukončena v pozdních odpoledních hodinách 

a tímto prvním krokem mělo být dosaženo teplot 250°C.
49

 

Hodinu po půlnoci, v úterý 8. října, zaznamenaly dva termoelektrické články 

dosažených hodnot 250°C. Teplota grafitu byla v rozmezí 50°C až 80°C s výjimkou 

článku, který zaznamenal hodnotu 210°C, což znamenalo, že se dané části již dochází 

k uvolňování energie. Náhle se v reaktoru zvýšila tepelná energie a došlo 

k samovolnému úniku Wignerovy energie do grafitu. V důsledku šíření energie bylo 

rozhodnuto o zapojení regulačních tyčí a odstavení reaktoru do 4 hodiny ráno.
50

 Proces 

probíhal při dostatečné teplotě, aby došlo k uvolňování energie v reaktoru. V 9 hodin 

ráno obsluha zaznamenala neměnné či klesající tepelné hodnoty. Zdálo se, že 

uvolňování energie ustalo a většina grafitu zůstala stále neochlazena. Tímto by mohlo 

dojít k samovolnému úniku, který by způsobil přehřátí během dalších operací. V nastalé 

situaci bylo rozhodnuto o opětovném spuštění reaktoru a jeho ohřevu, aby se zachovala 

reakce uvolňování energie v reaktoru. Započalo se s umisťováním kontrolních tyčí. 

Během této operace v rámci tří minut náhle stoupla teplota jednoho z uranových článků 

z 330°C na 380°C.
51

 Tyče byly vsunuty o pár centimetrů a teplota se stabilizovala 

v rozmezí 330–334°C. Personál měl za povinnost udržet teplotu reaktoru na 330°C při 

nízkém napájení a užití kontrolních tyčí.
52

 Reaktor však reagoval pomalu a nikdo 

netušil, že kontrolní systém správně nefungoval. Zahřívání reaktoru pokračovalo od 11 

hodiny ranní do 19:25 hodin.
53

 V této době byl Robertson nemocen, avšak zůstal 

v elektrárně, což se později podepsalo na jeho zdravotním stavu, kdy musel ve středu 
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a čtvrtek zůstat doma a léčit se. V této době vykonávali službu dva pomocní fyzici 

pracující 24 hodin v kuse.
54

 

Proces ohřevu nerušeně pokračoval během celého středečního rána, nicméně 

odpolední tepelná měření poukázala na rychlé zvyšování teplot v jádře reaktoru. 

Personál jednal dle předepsaných instrukcí, popisujících průběh operací, které je nutno 

učinit při postupném navyšování teplot. Tyto teploty postupně dosáhly hodnot od 360°C 

do 415°C. Dle předepsaných instrukcí byl uzavřen inspekční větrací otvor na vrcholku 

reaktoru, uzavřen poklop na základně komínu a poté v 22:45 hodin otevřeny klapky čtyř 

ventilátorů sloužících k odstavení reaktoru, aby se docílilo proudění vzduchu skrze 

jádro reaktoru. Tyto kroky zamezily zvyšujícím se teplotám, ale o půlnoci se teplota 

začala znovu navyšovat.
55

 

Brzy po půlnoci, na čtvrtek 10. října, zaznamenal pomocný fyzik teplotu 

termoelektrického článku číslo 20/53 blížící se k hranici 400°C.
56

 Klapky ventilace byly 

na deset minut znovu otevřeny, avšak bez efektu. Ve 2:15 hodin ráno byla na stejném 

článku zaznamenána hodnota 412°C a ventilace byla tentokrát otevřena po třetí na 

patnáct minut. Docílilo se snížení teplot, ale během hodiny došlo k opětovnému nárůstu. 

Z tohoto důvodu byla v 5:10 hodin opětovně spuštěna ventilace na půl hodiny a docílilo 

se poklesu teplot.
57

 V této době bylo náhodou zaznamenáno mírné zvýšení radioaktivity 

v prostoru komínu. K tomuto úniku nedocházelo, když byl reaktor odstaven, jelikož 

ventilace byla uzavřena. O tomto faktu nebyl manažer reaktoru Ron Gausden 

informován. Ve středu byly totiž neměřeny v blízkosti komínu Pile 2 vysoké míry 

radioaktivity a Gausden se domníval, že problém je u reaktoru Pile 2, kde mohlo dojít 

k prasknutí palivového článku. Toto měření nebylo přesné a vedlo ke špatné 

interpretaci.
58

 V poledne se uvedla do provozu již po páté na patnáct minut ventilace 

Pile 1. Problém zvyšující se radiace naměřené v komíně byl oznámen Gausdenovi. Ten 

nařídil, aby byly zapnuty odstavné ventilátory sloužící k ochlazení reaktoru. 

Nedocházelo k ochlazení reaktoru a teploty uranu a grafitu zůstávaly stejné, to značilo, 

že nastal problém s reaktorem. V 13:30 hodin Gausden zaznamenal problém s prasklým 
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palivovým článkem a nařídil zapnutí hlavních ventilátorů, které by reaktor ochladily.
59

 

Nastalá situace byla velice závažná a Gausden si vyžádal pomoc dalších expertů. Již 

v 14:00 hodin informoval Toma Hughese, manažera skupiny chemiků a pomocného 

personálu, že se reaktor Pile 1 nachází v kritickém stavu, viz ilustrace 20 a 21. Zároveň 

byl informován Huw Howells, manažer radiační ochrany, který začal okamžitě zjišťovat 

příčiny kontaminace.
60

 

 V 15:45 hodin byl o závažném stavu reaktoru Pile 1 informován i generální 

manažer Davey.
61

 Mezitím vrcholily přípravy k vypuštění paliva z vadných kanálů, ale 

když byl odstraněn kryt z přístupového otvoru, ukázalo se, že jsou kanály rozžhavené. 

Došlo k rozžhavení palivových článků a bylo zapotřebí zamezit dalšímu šíření. Gausden 

proto nařídil vyjmutí palivových článků z hořící zóny. Pokud by se nezamezilo šíření 

požárů v oblasti jádra reaktoru, mohlo by to vyústit v katastrofu.
62

 Okamžitě byl 

vytvořen tým o osmi mužích vybavených ochrannými obleky a dosimetry, kteří měli 

vyndat palivové články umístěné ve speciálních ocelových mřížích. Panovaly obavy, že 

by mohlo dojít k sekundárnímu úniku Wignerovy energie při teplotě 1200°C a vzplanutí 

celého reaktoru, což by vedlo k uvolnění veškerého obsahu reaktoru do atmosféry.
63

 

Davey informoval v 17:00 hodin svého zástupce Toma Tuohyho, aby se okamžitě 

dostavil, viz ilustrace 14. Po celou dobu probíhaly pokusy o vysunutí dalších 

palivových článků. Probíhala jednání o možnostech uhašení požáru buď vypnutím 

přívodu vzduchu, nebo použitím oxidu uhličitého či argonu.
64

 V 19:00 hodin se šel 

Tuohy přesvědčit o stavu reaktoru a skrz svrchní inspekční poklop, který byl umístěný 

na střeše reaktoru a sledoval záři ohně. Okolo 20 hodiny zahlédl žlutě zbarvené 

plameny v zadní části reaktoru, které se v 23:30 měnily v modré, a bylo patrné, že se 

požár šíří dále. Proto se spolu s K. B. Rossem, ředitelem operací, rozhodli povolat 

hasičskou brigádu se všemi dostupnými pumpami.
65

 

V pátečních ranních hodinách, 11. října, po předešlých pokusech uhasit oheň 

oxidem uhličitým, avšak bez výsledků, padlo rozhodnutí o použití vody. Voda byla 

posledních východiskem, protože při pokračujícím požáru by mohlo dojít k porušení 
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integrity ochranného obalu reaktoru. Jednalo se o velice riskantní počin, protože kontakt 

vody s hořícím grafitem a kovovým jádrem mohl vyústit v explozi směsí oxidu 

uhelnatého a vodíku se vzduchem.
66

 V 7:00 hodin byla připravena čtveřice hadic 

a v 9:00 hodin byl zapnut přívod vody, ventilace byla vypnuta. Naštěstí k výbuchu 

nedošlo a po hodině byly vypnuty záložní ventilátory.
67

 V poledních hodinách ohlásil 

Tuohy svému nadřízenému úspěšné zvládnutí požáru. Zaplavení reaktoru trvalo 

30 hodin a bylo zapotřebí odčerpat vodu z oblasti obslužného pultu do nádrží. Ve vodě 

se při průchodu jádrem reaktoru koncentrovalo obrovské množství radioaktivity.
68

  

O průběhu pátečních prací vedoucích k uhašení požáru detailně promlouvá ve 

snímku „Inside Story“ Our Reactor Is on Fire Donald Ireland, hlavní inženýr 

z Windscale a Tom Tuohy, zástupce generálního manažera ve Windscale. Průběh oba 

pamětníci popisují následujícími slovy. Donald Ireland: „Celý reaktor byl vyklizen od 

personálu, pamatuji si, jak jsme šli Tom a já dovnitř a věřili jako dvojice horníků a byli 

připraveni dát instrukce ke spuštění vody.“
69

 Tom Tuohy pokračuje: „Požádal jsem 

o zapnutí přívodu vody o tlaku 40 liber a nic jsem neslyšel, proto jsem požádal 

o zvýšení na 60, poté 80 a nakonec o 120,
70

 což byl plný tlak a stále jsem nic 

neslyšel.“
71

 Ireland popisuje situaci dále slovy: „Panovaly obavy, protože kdyby voda 

vyvíjela vodík, došlo by ke vznícení a všichni bychom zahynuli. V ten okamžik to 

opravdu nebyla příjemná situace.“
72

 Tuohy vzpomíná a pokračuje v popisu situace se 

slovy: „Když jsem šel zpět na vrchol reaktoru, tak otvory, kterými jsem pozoroval zadní 

stranu reaktoru, na sobě měly ocelové pláty s otvory sloužícími k jejich zdvihnutí díky 

háku, kovovému háku a tímto způsobem jste je mohli otevřít. Snažil jsem se otevřít 

jeden z těchto otvorů. I přesto, jak moc jsem tahal, nemohl jsem s ním hnout, bylo to 

díky ohni, který se snažil nasávat vzduch ze všech možných stran. Věděl jsem, že oheň 

nasává vzduch skrze komín, aby nepřestával hořet. Nakonec jsem však plát odklopil 
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a mohl jsem znovu sledovat zadní stranu reaktoru a viděl jsem, jak oheň ustává. Bylo to 

opravdu dramatické, prvně byla vidět ohnivá stěna, plameny zeslabovaly a záře ohně 

ustávala. Několikrát jsem stav ohně zkontroloval a kolem poledne už jsem neviděl 

žádné náznaky ohně, žádnou záři, nic, byl jsem spokojen, že oheň ustal.“
73

 

V sobotu odpoledne, 12. října 1957, byl reaktor vychladlý a personál Windscale 

prokázal příkladnou odvahu při zvládnutí této kritické situace. Nejhorší obavy z možné 

ekologické katastrofy byly zažehnány.
74

 Ve filmu „Inside Story“ Our Reactor Is on Fire 

jsou uvedeny následující informace: „Požár ve Windscale zničil 8 tun uranu, na jeho 

zdolání se podílelo 140 lidí, trvalo 40 hodin a na uhašení se spotřebovalo více jak 

2 miliony galonů vody.“
75

 „Do Černobylu držel požár ve Windscale prvenství v nejhorší 

světové katastrofě, ke které došlo na reaktoru. I přes to, jak byl požár příšerný, měl 

jeden skrytý přínos, navždy se uzavřely dva rané Windscaleské reaktory.“ 
76

  

 

1.2.3 Důsledky havárie 

V důsledku jaderných katastrof je ještě před popisem důsledků požáru reaktoru 

ve Windscale zapotřebí definovat vlastnosti radioaktivních prvků a vliv radioaktivity na 

lidský organismus. Prvky mají odlišné poločasy rozpadu, které čítají zlomky sekund až 

miliardy let a nebezpečí těchto látek pro lidský organismus časem klesá. V důsledku 

testů jaderných zbraní v éře studené války či jaderných havárií docházelo k úniku 

velkého množství radioaktivních izotopů do biosféry. Mezi tyto izotopy patří plutonium 

(
239

Pu) s poločasem rozpadu 24110 let; cesium (
137

Cs) 30,08 let; krypton (
85

Kr) 10,756 

let; stroncium (
89

Sr) 50,53 dní, (
90

Sr) 28,78 let; ruthenium (
106

Ru) 371,8 dní;  polonium 
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(
210

Po) 138,38 dní či jód (
131

I) 8,025 dní.
77

 Ozáření organismu může nastat několika 

způsoby. K zevnímu ozáření dochází, když se zdroj záření nachází mimo osobu, 

například se může jednat o předměty v blízkém okolí, které jsou kontaminovány či když 

se osoba nachází v radioaktivním mraku. Dalším způsobem je povrchová kontaminace, 

kdy se radionuklidy nachází na povrchu organismu, ať už na kůži nebo oděvu. K tomuto 

přenosu dochází po kontaktu se zamořeným povrchem či látkou nebo v důsledku 

sedimentace radioaktivních aerosolů. Posledním způsobem je vnitřní kontaminace, při 

které dochází ke vniknutí radioaktivních látek do organismu ingescí, inhalací či 

průnikem kůží. Jediným způsobem dekontaminace radionuklidů je jejich dezaktivace, 

při níž dochází pouze k jejich přemístění v organismu.
78

 

Zdroj záření se popisuje pomocí veličiny aktivity (Becquerel, Bq), je to počet 

radioaktivních přeměn probíhajících v látce za jednotku času
79

 Při radioaktivním 

rozpadu vzniká ionizující záření α, β a γ, které narušuje elektronové obaly atomů 

a molekul látek, kterými prolétává, a dochází tak k radiačním změnám, které jsou 

závislé na dávce záření (Gray, Gy), tj. energii, kterou záření předává tkáni. Pozměněny 

až nenávratně poškozeny mohou být kterékoliv molekuly tkání. Nejdůležitější bývají 

změny molekul DNK kmenových buněk, z nichž jsou produkovány buňky funkční.
80

 

Nejdůležitější údaj, který potřebujeme měřit, je vliv záření na člověka. Protože různé 

druhy záření mají při shodné dávce odlišné účinky, zavedla se pro přesnější vyjádření 

účinku záření na člověka veličina efektivního dávkového ekvivalentu (Sievert, Si).
81

 

Účinek záření na živý organismus je měřen dávkovým efektem Sv/s. První zjistitelné 

škodlivé účinky na lidském zdraví se projeví při celotělovém ozáření dávkou od 0,25 do 

1 Sv, smrtelnou dávkou je 5 Sv.
82

 

Biologické účinky ionizujícího záření na organismus dělíme na deterministické 

a stochastické. Deterministické účinky nastávají vždy a spočívají v postižení tkání, kdy 

dochází ke ztrátě funkčních schopností orgánů s příslušnými projevy. K takovému 
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poškození dochází, když dávka je větší než prahová dávka. Nejnižší prahovou dávkou je 

hodnota 0,15 Gy u varlat, prahem lehkého poškození kůže je 5 Gy. Prahové dávky 

poškození jiných orgánů jsou řádově jednotky až desítky Gy. Po dávkách nad 5 Gy 

dochází k typické nemoci z ozáření, charakterizované útlumem krvetvorby, při léčbě je 

možno přežít dávku 10 Gy. Stochastické účinky jsou nahodilé a představuje je rakovina, 

leukémie a dále genetické následky projevující se u zárodků a potomků ozářené osoby. 

Tyto účinky se rozvíjejí již po zasažení jedné buňky, kdy záření buňku nezabije, ale 

poruší DNK natolik, že po dlouhém období v řádech desítek let dochází k rakovinnému 

bujení. Narušení pohlavní buňky se projevuje defektními zárodky, neschopnými 

dokončit vývoj, případně i defektními narozenými potomky. Rakovina nevzniká 

bezprostředně po ozáření, ale po několikaletém období latence, které u leukémie činí 5–

20 let a u nádorů plic 10–40 let. V jedné generaci se vyskytuje asi 100 tisíc radiačně 

indukovaných případů fatální rakoviny na 10 miliónů osob.
83

 

Po požáru reaktoru ve Windscale přišel čas čelit vzniklým důsledkům, jež 

nebyly jen zdravotní, ale bylo taktéž zapotřebí tuto situaci náležitě prošetřit, viz 

ilustrace 7, 8, 9. Nastalo období intenzivní práce ve sféře politické i vědecké, která 

probíhala v Londýně, Harwellu, Windscalu a v Risley. Díky požáru byly z větší části 

ztraceny výrobní kapacity radioaktivních izotopů pro civilní a vojenské účely. Potřebné 

štěpné materiály byly po havárii produkovány čtyřmi reaktory v Calder Hall a dalšími 

čtyřmi v Chapellcross. Veškeré modifikace designu reaktorů si vyžádaly výdaje 5,5 

milionu liber.
84

 Nezbytnou nutností bylo najít příčiny vzniku havárie, vyšetřit 

ekologické dopady, začít s dekontaminačními pracemi ve Windscale a rozhodnout se, 

jaká budoucnost čeká britský atomový program. Je potřebné si uvědomit, že při havárii 

nebyl nikdo zraněn a ani nezemřel, avšak únik radioaktivním látek do atmosféry 

přivodil rakovinu a smrt asi 240 lidem.
85

 Toto číslo není finálním počtem fatálních 

případů úmrtí na rakovinu či leukémii. Případů mohlo být mnohem více, kdyby nedošlo 

k ochranným opatřením obyvatelstva před následky katastrofy. 
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Informace o požáru byla 11. října předložena ministerskému předsedovi 

Macmillanovi sirem Edwinem Plowdenem, předsedou UKAEA.
86

 Na základě 

rozhodnutí Plowdena došlo k zákazu konzumace mléka z místních farem, prováděly se 

odeběry vzorků a kontrolní měření obsahu jódu-131.
87 

Po přezkoumání kontrolních 

vzorků mléka se 15. října rozšířila oblast se zákazem konzumace z původních 80 na 200 

čtverečných mil.
88,89

 První testy prokázaly obsah 0,4 microcurie na litr mléka, 

doporučená hranice byla stanovena na 0,1 a hranice pro mléko určené ke konzumaci 

mělo obsahovat maximálně 0,06 microcurie na litr. Veškeré mléko nevyhovující těmto 

parametrům bylo určeno k likvidaci, viz ilustrace 10. Výdaje farmářů na likvidaci mléka 

byly státem proplaceny a čítaly sumu 60 000 liber. Požár zničil 8 % paliva reaktoru 

a uvolněné radioaktivní látky se rozptýlily přes komín na území Anglie, Walesu 

i severní Evropy.
90

 Mezi látky patřilo stroncium-89, stroncium-90, cesium-137 a již 

zmíněný jód-131. Během události uniklo 740 TBq stroncia-90
91

 a 740 TBq jódu-131. 

Nejvyšší dávky jódu
 
ve štítné žláze spojené s konzumací mléka u dospělých lidí činily 

95 mGy a u dětí byly v rozmezí 80–160 mGy.
92

  

Jaký dopad tyto radionuklidy způsobily, je možné ukázat na příběhu Alana 

Haytona, zaměstnance komplexu, který se léčil s rakovinou. Podle své životní 

zkušenosti sám říká: „Sellafield je spjat s určitými typy rakoviny, které jsou daleko pod 

hranicí národního standartu, ale zároveň určité druhy rakoviny, které se vyskytují 

mnohem častěji než je běžné.“
93

 Problematiku radioaktivního zamoření vně i mimo 

komplex počínaje rokem 1955 popisuje Dr. Frank Leslie, vědecký pracovník ve 

Windscale těmito slovy slovy: „Myslím si, že bezpochyby všichni lidé v Seascale 
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vdechli anebo přijali radioaktivní částice.“
94

 Dle uvedených údajů se jednalo o ozářený 

oxid uranu obsahující cesium, stroncium-90 a plutonium.
95

  

Faktem zůstává, že v průběhu havárie nebylo obyvatelstvo informováno. 

Jak vzpomíná Jenny Jones: „Když jsem navečer přišla domů, má matka a otec v té době 

již věděli, že se něco stalo, ne ale, že by je někdo z továrny informoval. Všimli si, že 

ruch ve vesnici ustal. Další, co jsme zaznamenali, byl neobvykle brzký návrat 

zaměstnanců vlakem z továrny směrem do Borrow, avšak ani oni o ničem nevěděli. 

Později nám zavolali z novin a ptali se, jestli ve vesnici nepropukla panika. Kdyby ve 

škole věděli o tom, co se stalo, tak by nás určitě nenechali hrát venku hokej pod 

mrakem. Vše co jsme o požáru věděli, jsme se dozvěděli z informací sdělených 

v televizi a to byl pohled na vylévání mléka do stok.“
96

 

Několik dní a měsíců po havárii došlo k vyšetřování příčin a důsledků havárie 

skrze několik vyšetřovacích komisí. Tisk byl 15. října informován o založení 

vyšetřovací komise pod předsednictvím sira Williama Pennyho, viz ilustrace 11. Již 17. 

října začala komise svou práci ve Windscale a 26. října dokončila závěrečnou zprávu. 

Dne 18. října byl dočasně uzavřen Pile 2 a následujícího dne došlo ke kontrolnímu 

přeletu nad komíny, viz ilustrace 12. Během vyšetřování, 23. října došlo k politickému 

úspěchu na poli spolupráce v odvětví atomové energie. Byla podepsána Deklarace 

o společném cíli v atomové spolupráci pro ochranné účely mezi Eisenhowerem 

a Macmillanem. Pennyho hlášení o havárii bylo během následujících dní předloženo 

ministrům k prostudování.  

V listopadu byl publikován dokument First White Paper (Cmnd 302) taktéž 

pojednávající o příčinách požáru. V dalších měsících následovalo vydání dalších zpráv 

a memorand různých vyšetřovacích komisí. V červenci následujícího roku bylo 

rozhodnuto na základě finální vyšetřovací zprávy o havárii, že reaktor Pile 1  již nebude 
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znovu uveden do provozu a totéž platilo později i pro Pile 2.
97

 Ještě během října došlo 

k částečným dekontaminačním pracím na prvním reaktoru a poté k jeho zapečetění. 

Některé z budov byly adaptovány pro jiné využití a zbytek byl taktéž zapečetěn. 

V reaktoru zůstává stále více než 15 tun uranu s tím, že další dekontaminační práce 

nebudou zahájeny dříve než po roce 2037. Katastrofu ve Windscale po více než šedesát 

let připomínaly dominantní komíny vévodící celému komplexu, které byly počátkem 

21. století strženy. Výstavba reaktorů stála Británii 3 700 000 liber, naneštěstí díky 

havárii bylo jakékoliv jeho další využití zmařeno. V létě roku 1958 byla na druhé 

mezinárodní konferenci pro mírové využití atomové energie
98

 v Ženevě přednesena 

zpráva o havárii.
99

 Na tomto místě je možné poukázat na skutečnost, že havárie ve 

Windscale byla jednou z příčin, proč se západoevropské státy rozhodly přistoupit 

k řešení problému odpovědnosti za škody způsobené událostí v jaderném zařízení na 

mezinárodní úrovni a přijmout zvláštní mezinárodní konvenci, která by tuto 

problematiku upravovala. Jednalo se o Pařížskou úmluvu o odpovědnosti v oblasti 

jaderné energetiky z roku 1960.
100

 Stále však panují spory o ekologických důsledcích 

havárie. 

1.3 Windscale fire v  pramenech, multimédiích a monografiích 

Dostupné materiály zabývající se tématem havárie ve Windscale je možno 

rozdělit do tří hlavních kategorií, a to pramenů, multimédií a monografií. Ke studiu 

a pochopení této problematiky je zapotřebí studium vždy alespoň některých z těchto 

kategorií. I když se jednalo o první takovouto havárii, nebyla publikována ve větší míře. 

Důvodem je i částečné utajování této nehody. Z oblasti pramenů jsou přínosným 

zdrojem zejména periodika, časopisy a paměti. Z oblasti multimédií bych vyzdvihl 

dobové krátké filmy dokumentární či propagandistické povahy. V oblasti monografií se 

jedná zejména o knihy odborné, pojednávající konkrétně o daném tématu, či 

kompendia. Vzhledem k tomu, že ve Windscale šlo o prvou veřejně publikovanou 

informaci o havárii v atomovém zařízení, je překvapivé, že medializace případu byla 
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poměrně malá. Přitom dopad na biosféru byl větší než při havárii v Three Mile Island 

v USA v roce 1979.
101

 

1.3.1 Prameny 

Prameny zabývající se problematikou mnou vybraného tématu jsou zejména 

povahy narativní a zmínil bych mezi nimi publicistiku. Velké množství periodik je nyní 

dostupných na internetu a přístup k nim je snadný. Periodika je možné datovat od 

poloviny října roku 1957 do konce 80. let 20. století. O problematice pojednávají 

zejména britské The Times, australské noviny, ale ani americký tisk není výjimkou, 

jako například alabamské noviny The Tuscaloosa News. Rád bych jmenoval australská 

periodika, která jsou na internetových archivech dostupná zdarma. Čerpal jsem ze 

stránek australské národní knihovny
102

, kde je možnost si periodika přehledně řadit 

a využívat nástroje ulehčující prohlížené periodik. Zde jsem nalezl více jak pět 

novinových článků. Mezi nejpočetněji zastoupené periodikum patří The Canberra 

Times. Mezi další prameny bych zařadil odborné časopisy, jako je například Bulletin of 

the Atomic Scientists. 

1.3.2 Multimédia 

Dalším zdrojem jsou multimédia, která jsou hojně zastoupena zejména filmy 

dokumentárními, ale i informačními, jakým je film Atomic achievemnet z roku 1956. 

Dalším je krátký snímek z 8. listopadu 1957, jedná se o interview ENERGY: Windscale 

fire inquiry results: Sir William Penney and Sir Edwin Plowden, ve kterém jsou 

dotazováni sir William Penney a sir Edwin Plowden ohledně vyšetřování požáru ve 

Windscale. Za ukázku dokumentárních snímků bych rád uvedl film z roku 2007 

Windscale: Britain’s  Biggest Nuclear Disaster a film „Inside Story“ Our Reactor Is on 

Fire z roku 1990. Oba snímky pocházejí z dílny BBC a pojednávají o problematice 

britské atomové energie spolu s havárií ve Windscale. Snímky se z největší části 

zkládají z rozhovorů s pamětníky a jsou doplněny popisnými pasážemi. Oba filmy jsou 

velice přínosné zejména svým realistickým zpracováním, avšak starší snímek z roku 

1990 je dle mého názoru více zaměřen na rozhovory s pamětníky než novější z roku 

                                                 
101

 DIENSTBIER, Zdeněk. Hirošima a zrod atomového věku: cesta od atomových zbraní    k  nukleární 

medicíně a jaderným elektrárnám. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 308 s., [8]   s.  barev. obr. příl. 

Kolumbus. ISBN 978-80-204-2224-8, str. 240. 
102

 webové stránky Australské národní knihovny http://www.nla.gov.au/ 



30 

 

2007. Novější snímek je však doplněn animovanými pasážemi, které detailně popisují 

problematiku reaktoru Pile 1 ve Windscale. 

1.3.3 Monografie 

Poslední kategorií jsou monografie psané zejména v anglickém jazyce, v dnešní 

době není doposud vydána ucelená česky psaná monografie. Mezi monografiemi bych 

chtěl vyzdvihnout knihu Lorny Arnold, Windscale 1957 Anatomy of a Nuclear 

Accident, která podává detailní obraz o havárii. Další knihou, jejíž kvality bych chtěl 

vyzdvihnout, je kniha Huntera Daviese, Sellafield Stories. Jedná se o výběr a přepis 

interview s 36 pamětníky, kteří byli a jsou spojeni s komplexem Sellafield. Davies 

vychází z největšího projektu orální historie, který se kdy v Británii konal. Podává tak 

ucelený popis života několika lidských generací s první britskou atomovou elektrárnou. 
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2 Čeljabinsk-40 a atomový program Sovětského svazu 

Po boku Spojených států a Británie byl Sovětský svaz další mocností, která se 

zabývala vývojem jaderné energie. V tajném dopise, zaslaném J. V. Stalinovi v dubnu 

1942, upozornil jaderný fyzik G. Flyorov na skutečnost, která se mu zdála podezřelá, 

viz ilustrace 36. Od okamžiku objevení jaderného štěpení nebyly problémy související 

s tímto objevem tematizovány v západoevropském ani americkém odborném tisku. Dle 

Flyorovova bylo jediným vysvětlením to, že západoevropské mocnosti uvalily na toto 

téma utajení, protože probíhají práce na využívání jaderného štěpení k vojenským 

účelům.
103

 Bylo zapotřebí zahájit svůj vlastní jaderný program a pokusit se o vývoj 

atomové zbraně. Sovětský svaz se ocitl v mnohem těžší situaci než ostatní mocnosti, 

sice vyhrál Velkou vlasteneckou válku a pokořil nacistické Německo, ale země se 

nacházela v neutěšeném stavu. Velká průmyslová centra jako Leningrad, Stalingrad, 

Charkov a mnoho dalších ležela v ruinách a civilní ztráty dosáhly počtu čítajícího více 

jak 20 milionů lidí.  

Dalším problémem byl i nedostatek vědeckých pracovníků a Stalinova nedůvěra 

k nim i vědě jako celku. Již během čistek, které byly prováděny ve 30. letech 20. století, 

utrpěla vědecká obec citelné ztráty. Během války v Sovětském svazu probíhaly 

výzkumy jaderné energie, ale byly limitovány nedostatkem potřebných surovin, a to 

zejména uranu. Po porážce Německa se Sovětům kýžených zásob dostalo. Napomohla 

tomu i speciální komise s krycím názvem Alsos vedená A. P. Zavenjaginem, obdoba 

americké, která měla zjistit, do jaké míry Německo v jaderném programu dospělo.
104

 

Komise během svého působení získala až 340 tun oxidu uraničitého a díky tomuto 

úspěchu se práce na jaderném programu urychlila.
105

  

Díky stalinistické příkazové ekonomice v Sovětském svazu rychlým tempem 

vznikaly výzkumné, projektové a konstrukční organizace, které umožnily vznik 

jaderného průmyslového komplexu, který byl jak vojenský, tak i mírový. Dne 20. srpna 

1945 byl podepsán výnos Státního výboru obrany SSSR č. 9887ss/op, který odstartoval 

jaderný projekt. Koncem prosince 1946 se I. Kurčatovovi a jeho spolupracovníkům 

podařilo uvést do provozu uran-grafitový reaktor F1 a byly získány první mikrogramy 
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plutonia.
106

 Započaly intenzivní práce na vývoji atomové bomby, které měly změnit 

poměr sil a učinit ze Sovětského svazu rovnocenného protivníka Spojených států. 

Čtyřiadvacátého ledna 1946 přijalo Valné shromáždění OSN usnesení o vzniku 

komise pro atomovou energii. Podle dohody uzavřené v Moskvě měla rozhodovat 

o výměně základních vědeckých informací, kontrole atomové energie a jejím mírovém 

využití, likvidaci jaderných zbraní a mělo být zamezeno porušování dohod. Na základě 

Acheson-Lilienthalovy zprávy se vedení americké delegace ujal Bernard Baruch. Návrh 

přednesl 14. června, Sověti pod vedením A. A. Gromykem přednesli svůj návrh o pět 

dní později. Jejich požadavek byl pro Američany nepřípustným, neboť požadovali 

zničení veškerých atomových zbraní a vznik výborů pro koordinaci vědeckých 

informací a kontrolou dodržování úmluv.
107

 Během jednání došlo k jaderným zkouškám 

na atolu Bikini a sovětská nedůvěra vzrůstala a další jednání byla ukončena. Již od 

prvotního vojenského užití bomb se Niels Bohr obával hrozby, kterou bomby 

představují. Atmosféra vzájemného podezírání a nedůvěry mezi Spojenými státy 

a Sovětským svazem způsobily masivní jaderné zbrojení Studené války.
108

 

 Hlavního cíle jaderného programu bylo dosaženo úspěšným testem první 

sovětské atomové bomby 29. srpna 1949, na kterém pracovaly vědecké špičky pod 

vedením I. V. Kurčatova a Andreje Sacharova, viz ilustrace 35. Podmínky při výzkumu 

a práci na bombě byly ve srovnání s americkými diametrálně rozdílné, protože projekt 

dozorovalo ministerstvo vnitra, jakýkoliv neúspěch by byl tvrdě trestán nástroji 

stalinistické despocie. Američané byli testem ohromeni, nepočítali, že by Sověti mohli 

bombou disponovat dříve než roku 1950. Sověti dosáhli takto rychlého pokroku díky 

své rozvědce a špionážním informacím poskytnutých sítí agentů. Tito agenti byli 

účastníky projektu Manhattan. Mezi nejdůležitější agenty patří zejména osobnost fyzika 

Karla Fuchse, který předal důležité informace čítající teoretické výpočty plynové difuze 

použité při oddělování izotopů uranu použitelného k sestrojení bomby i informace 

o bombě vodíkové.
109

 Klausch Fuch se Sověty spolupracoval od poloviny roku 1942 

a až roku 1950 byl zadržen, viz ilustrace 37.
110

 Mezi další agenty patřil David 
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Greenglass, bratr Ethel Rosenbergové, který manželům ve špionáži pomáhal.
111

 

Přestože byla sovětská jaderná špionážní síť odhalena a viníci jako například manželé 

Rosenbergovi odsouzeni k smrti, neznamenalo to, že byla neutralizována. 

Paralelně s vojenským jaderným programem probíhal i rozvoj mírového 

využívání této energie. V červnu 1954 bylo zapojeno do sítě první jaderné zařízení na 

světě, provozované výlučně za účelem produkce elektrické energie, jaderná elektrárna 

v Obninsku.
112

 Během 50. let však došlo k několika úspěchům v mezinárodní politice. 

Prezident Eisenower navrhl koncem roku 1953 program mezinárodní spolupráce pro 

mírové využívání jaderné energie.
113

 Již v srpnu 1955 se v Ženevě konala první 

mezinárodní konference mírového využívání jaderné energie a předložené sovětské 

úspěchy na ní byly ostatními zeměmi vysoce ceněny, a to zejména úspěch Obninské 

elektrárny.
114

 Výsledkem mnohých jednání bylo dosažení souhlasu směřujícího 

k vytvoření Mezinárodní agentury pro atomovou energii založené v červenci 1957 se 

sídlem ve Vídni.
115

 Hlavní cíle agentury zůstaly neměnné. Jedním z nich je podpora 

mírového používání jaderné energie a dalším jsou snahy zabránit využívání jádra 

k vojenským účelům.
116

 Díky těmto úspěchům spolu s jadernou paritou, která během 

studené války probíhala, se mocnosti vyvarovaly rozpoutání třetí světové války. 

Sovětský jaderný program byl vysoce utajován a západní svět se nejen o něm, ale 

i o katastrofách s ním spojených postupně dozvídal až v 80. letech 20. století během tzv. 

období glasnosti. Větší uvolnění nastalo po černobylské havárii roku 1986 a pozvolna 

pokračoval až do rozpadu Sovětského svazu, avšak většina tajných materiálů není stále 

odtajněna. 

Podle některých odhadů přišlo jen v roce 1950 do styku s radioaktivitou kolem 

50 000 sovětských vědců, technických specialistů a dalších odborníků. Dále zhruba 

dvacetinásobek dalších lidí, a to zejména civilistů, vojáků a vězňů, kteří se podíleli 

                                                 
111

 Pacner, Karel, str, 198. 
112

 HANDRLICA, Jakub, str. 38. 
113

 Návrh s titulem Atoms for peace 
114

 KUDRIK, Igor. The Russian nuclear industry: the need for reform [online]. Oslo: Bellona Foundation, 

2004 [cit. 2015-06-23]. ISBN 82-923-1810-0. ISSN 0806-3451, str. 24.     Dostupné z:  

http://bellona.org/imagearchive-org/binary_files_attachments/fil_Bellona_2004_RedReport.pdf 
115

 Známá pod zkratkou MAAE 
116

 HANDRLICA, Jakub, str. 40. 



34 

 

bezprostředně na výrobě atomových zbraní a na těžbě uranu. Na následky ozáření 

zemřelo až 100 000 z nich.
117

 

2.1 Čeljabinsk-40 

Čeljabinsk-40, později i jako Čeljabinsk-65 a roku 1994 přejmenován na město 

Ozyorsk, je označení gigantického komplexu určeného pro výrobu sovětských 

jaderných zbraní, viz ilustrace 27, 32, 34, 40 a 41.
118

 Čeljabinsk-40 byl jedním z deseti 

takzvaných „uzavřených měst“, ve kterých byly životní podmínky ve srovnání s jinými 

městy na vysoké úrovni, kdy nikdo nestrádal po stránce materiální ani finanční. Mezi 

další uzavřená města na jižním Uralu patří Snezhinsk (Chelyabinsk-70) a Trekhgornoe 

(Zlatoust-36). Dalšími městy nacházejícími se na Sibiři jsou Novouralsk (Sverdlovsk-

44), Lesnoy (Sverdosk-45), Seversk (Tomsk-7), Zheleznogorsk (Krasnoyarsk-26) 

a Zelenogorsk (Krasnoyarsk-45). Města Sarov (Arzamas-16) taktéž přezdívaný „Los 

Arzamas“ v návaznosti na Los Alamos v USA a Zarechny (Penza-19) se rozprostírají na 

jihovýchodě od Moskvy.
119

 Zajímavým faktem je, že v souostroví uzavřených měst, 

avšak nikoliv jinde v takové míře, probíhal relativně čilý intelektuální život 

a spolupráce mezi vědeckými elitami v době tvrdé stalinské diktatury. 

Součástí Čeljabinsku-40 je jaderný komplex Maják v Kyštymu, nacházející se 

100 kilometrů severozápadně od města Čeljabinsk.
120

 Umístění tohoto komplexu bylo 

vybráno z praktického hlediska, neboť poblíž se rozkládala jezera Irtjaš a Kyzyltaš, jež 

mohla pro reaktor sloužit jako rezervoár chladiva. Okolní oblast měla oproti jiným 

regionům v zemi zničené válkou nejlepší zásobování elektřinou a železnice, hlavní 

silnice i uralská průmyslová centra, která mohla dodávat potřebný stavební materiál 

a jež nebyla daleko. Kromě toho se komplex nacházel daleko ve vnitrozemí, kam by 

nepřítel jen těžko mohl vyslat letectvo.
121

 Výrobní závod Maják se rozkládá na ploše 

200 km
2 

a zahrnuje v sobě Chemický kombinát Maják a Výzkumné zařízení 

 Čeljabinsk-60. Maják leží na jižním Uralu, 1400 km od Moskvy, blízko řeky Teča, 
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která utváří část říčního systému  Teča-Iset-Tobol-Irtysh-Ob, vlévajícího se do 

Karského moře. Produkce zbraňového plutonia byla ukončena roku 1987.  

Maják zahrnoval první jaderný reaktor produkující plutonium
 
pro vojenské 

účely. Práce na komplexu byly zahájeny roku 1945 a zahrnovaly stavbu 

infrastruktury.
122

 Vedením celé výstavby byl pověřen generálmajor vojsk MVD Jakov 

Rappaport a roku 1948 byl komplex dostavěn. Na stavbě Čeljabinsku-40 se podílelo až 

70 000 vězňů z přilehlých gulagů.
123

 Samotný komplex Čeljabinsk-40 se skládal ze tří 

klíčových objektů. Prvním byl reaktor zvaný „zařízení A“ nebo „reaktor A“ či 

„Anuška“. Druhým byl radiochemický závod „objekt B“, v němž se z uranu ozářeného 

v reaktoru separovalo vzniklé plutonium. Posledním objektem byl chemicko-

metalurgický závod „zařízení V“, kde se plutonium čistilo a konvertovalo na kov 

použitelný pro bomby.
124

 Pro účel pokusných jaderných výbuchů v této době vyrostly 

první atomové střelnice. Jedna byla vybudována ve stepích v Semipalatinské oblasti na 

severovýchodě Kazachstánu a další vznikla na souostroví Nová Země.
125

 Zde došlo 

v druhé polovině roku 1961 ke zkoušce největší ze všech jaderných zbraní, 

termonukleární bomby Car. Spolehlivé údaje, kolik projekt stál a kolik lidí se ho 

účastnilo, k dispozici nejsou, avšak dle zprávy americké Ústřední zpravodajské služby 

z roku 1950 se jednalo o participaci 330 000 – 460 000 lidí.
126

 

 

2.2 Kyštymská katastrofa 

Pod názvem Kyštymská katastrofa se označuje katastrofa, ke které došlo 29. září 

roku 1957, viz ilustrace 22. Označení katastrofy je z důvodu polohy nejbližšího města 

zakresleného na mapách, nikoliv dle Čeljabinsku, jelikož jeho existence byla utajována 

a na mapách nebyl označen. Havárie v přepracovatelském závodě Kyštym v SSSR (nyní 

Ruská federace) v roce 1957 vedla k velkému úniku do okolí. V návaznosti na účinky 

havárie do okolí je tato událost hodnocena stupněm 6 označujícím těžkou havárii.
127

  

Stupeň 6, významný únik, zahrnuje pronikání látek do okolí odpovídajícím 

množstvím radioaktivity s radiologickou ekvivalencí úniku do atmosféry od řádu tisíců 
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po desítky tisíc TBq 
131

I. U takového úniku je pravděpodobné, že v zóně havarijního 

plánování budou zvažována ochranná opatření, jako jsou ukrytí a evakuace 

obyvatelstva, díky nimž by se omezily následky na zdraví.
128

 Americká CIA se o úniku 

dozvěděla téměř okamžitě, ale informaci nezveřejnila, aby nevzbudila obavy 

o bezpečnosti amerických jaderných zařízení.
129

 V roce 1960 bylo během špionážního 

letu v této oblasti sestřeleno americké letadlo U-2 Garyho Powerse.
130

 V Čeljabinsku-40 

se však nejednalo o ojedinělou katastrofu, ke které v oblasti došlo. Již v době mezi lety 

1948–1951 došlo z Čeljabinsku-40 k vypuštění 76 milionů krychlových metrů vysoce 

a středně radioaktivních louhů do soustavy řek Teča, Iset a Tobol. Radioaktivitě bylo 

vystaveno 124 000 lidí žijících v povodí těchto řek.
131

 Po deseti letech od katastrofy 

došlo v jarním období, roku 1967 k další závažné události. V těchto měsících se z jezera 

Karačaj, které sloužilo jako rezervoár radioaktivní materiálů z přilehlého závodu, 

uvolnilo a rozptýlilo ohromné množství radioaktivního prachu do stejné oblasti jako 

v roce 1957, viz ilustrace 24,39.
132

 Jen mezi lety 1951–1955 došlo v Čeljabinsku-40 

k třem kritickým nehodám (1953, 1957, 1958) a třem nehodám s následky uvnitř 

zařízení (1951, 1952, 1954), viz ilustrace 38.
133

 První osobou, která začala o sovětských 

jaderných katastrofách informovat svět, se stal v 70. letech 20. století sovětský biolog 

a disident Žores Medveděv, viz ilustrace 33.  

Sám Andrej Sacharov však Medveděvovo bádání kritizoval se slovy: „Jsem toho 

názoru, že devět desetin z toho, co píše Medvěděv, je úplný nesmysl. Myslím si, že 

nashromáždil spoustu fám, kdoví na čem založených. Kromě toho on není odborník 

v této oblasti.“
134

 O Kyštymské události referoval článkem v odborném časopise New 

Scientist vydaného 4. listopadu 1976 a později také ve své knize 1979 Nuclear Disaster 

in the Urals, kde o ní podal první ucelené svědectví. Sovětský svaz událost utajoval až 
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do roku 1988, kdy o ní v Japonsku prvně oficiálně promluvil Gorbačovův vědecký 

poradce Yevgeni Vilikhov.
135

 „Dle uveřejněné sovětské zprávy o katastrofě z června 

roku 1989 došlo k úniku 2 milionů curií radiace a zprávy z 5. srpna téhož roku, kdy bylo 

řečeno, že došlo ke kontaminaci území zahrnujícího několik stovek km
2
.“

136
 Údaje 

sovětská vláda bagatelizovala, přičemž katastrofa měla mnohem horší následky, než 

vláda oficiálně uvedla. Dle Mezinárodní agentury pro atomovou energii však byla 

událost desetkrát horší a srovnána s Černobylskou havárií, při které unikly radioaktivní 

látky čítající radioaktivitu ve výši 50 milionů curie.
137

  

Stejné údaje, které uveřejnily sovětské úřady, potvrzuje v pořadu Hyde Park 

Civilizace
138

 i jaderný vědec Georgij Tošinskij, který komentoval událost těmito slovy: 

„Všechny nehody v obranném vojenském komplexu byly dlouho utajovány a lidem, 

kteří čtou tisk, dokonce i odborné časopisy byly nepřístupné. Já jsem se o tom dozvěděl 

snad po dvaceti nebo třiceti letech, když bylo zveřejněno, co se tam stalo, bylo to 

samozřejmě příšerné. Ve srovnání s Černobylem ale únik radioaktivity byl desetkrát 

nižší, i ty ztráty byly nižší, stejně to ovšem byla velmi těžká nehoda.“
139

 Jak dále 

Tošinskij uvádí: „V těch letech byla tendence snižovat nebezpečí, aby se nevyvolávala 

panika. Ano dá se říct, že to bylo protilidské.“
140

 

 

2.2.1 Příčiny havárie 

 

Kořeny příčin této katastrofy lze nalézt již v počátcích sovětského jaderného 

programu, který byl ve srovnání s americkým opožděn. Po shození atomových bomb na 

Hirošimu a Nagasaki bylo zapotřebí získat svou vlastní atomovou zbraň v co nejkratším 

termínu. V období mezi lety 1945–1948 vznikl již zmíněný jaderný komplex 

Čeljabinsk-40 skládající se z několika objektů sloužících k výrobě bomby. Díky 

získaným špionážním údajům o americkém jaderném projektu, materiálních zdrojích 

získaných na konci války, otrockou prací vězňů z gulagů a strachu ze stalinské 
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ideologie bylo dosaženo skoro nemožného. Sovětský člověk získal po čtyřech letech 

ustavičné práce atomovou zbraň a Sovětský svaz se stal po boku Spojených států 

druhou jadernou velmocí. Díky omezeným znalostem radiační ochrany a stejně tak 

všeobecnému pohrdání lidským životem i environmentálními otázkami byl komplex 

postaven v místech s vysokým výskytem obyvatelstva a navzdory panenské krajině.
141

 

Ke chlazení reaktorů vyrábějících plutonium bylo použito sítí řek a jezer, která sloužila 

také pro uskladnění radioaktivních odpadů. Vládní představitelé nehleděli na následky 

jaderného programu a díky tomuto přístupu došlo k takto závažným katastrofám.  

Po zaznamenání radiace v arktických vodách Sovětského svazu roku 1951 bylo 

rozhodnuto vybudovat v Majáku skladovací prostory pro radioaktivní odpady. Do roku 

1953 byla připravena řada podzemních nádrží vyrobených z oceli a vnitřním prostorem 

vyplněným betonem. Každá z nádrží obsahovala dalších 20 menších, nacházejících se 8 

metrů pod zemí. Uložené vysoce aktivní odpady se měly po období jednoho roku, 

zchladit a obsah radioaktivity snížit. Takto uložené materiály měly k dalšímu možnému 

využití. Středně a nízce radioaktivní látky se vypouštěly do jezera Karačaj.
142

 

V roce 1957 došlo k selhání chladicího systému jedné z nádrží, která obsahovala vysoce 

radioaktivní kapalné odpady, jejímu přehřátí a následné explozi.
143

 V souvislosti 

s ukládáním radioaktivních odpadů došlo roku 1967 k další závažné události. Léto 

tohoto roku bylo obzvláště teplé, jezero Karačaj začalo vysychat a radioaktivní látky 

obsažené v sedimentech byly rozptýleny do atmosféry.
144

  

2.2.2 Průběh havárie 

Jak jsem se již zmínil, od roku 1953 byly součástí komplexu Maják nádrže 

k uskladňování vysoce radioaktivních látek. Nádrže ponořené ve vodě využívaly 

externího chladicího systému, kdy voda protékala skrze kruhové mezery mezi stěnami 
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nádrží a žlabem sytému.
145

 Došlo k selhání nástroje pro monitorování teplot v nádrži, 

který nemohl být opraven z důvodu vysoké radiace.
146

 V nádržích docházelo 

k pomalému vypařování a poškozování těsnění mezi nádržemi a ke kontaminaci 

chladicího systému. Chladivo se nacházelo ve stejném místě, kde se nacházel 

radioaktivní odpad určený k dalšímu využití. Kvůli nedostatečné produkční kapacitě byl 

nastaven režim periodického chlazení.
147

 Došlo k selhání chladícího sytému 

v nemonitorované nádrži a vysychání radioaktivního odpadu. Pevné dusičnany se spolu 

s octany v odpadu smísily ve výbušnou hmotu. Tato hmota se zahřála na teplotu 350°C, 

došlo k zajiskření v elektroinstalaci
148

 a v 16:20 hodin místního času 29. září 1957 

k explozi.
149

 Síla výbuchu se rovnala 70 – 100 tunám TNT.
150

 Víko o tloušťce jednoho 

metru bylo odmrštěno do vzdálenosti 25 metrů a došlo k úniku 70 – 80 tun odpadu 

obsahujícího 20 MCi radioaktivity.
151

 

Ke druhé zmíněné katastrofě došlo v jarním období roku 1967, ve stejném 

regionu, jako před deseti lety a byla důsledkem uskladňování kapalných radioaktivních 

odpadů do jezera Karačaj, viz ilustrace 19.
152

 Radioaktivní látky zde byly vypouštěny 

již od roku 1951, nejvíce těchto látek se usazovalo v jílové vrstvě na dně jezera, 

stroncium-90 a další dusičnany pronikaly do spodních vod.
153

 V době katastrofy 

obsahovalo jezero 4,4 EBq stroncia-90 a cesia-137.
154

 Roku 1967 nastala v regionu 

neobvyklá sucha. V jarním období došlo k odpařování velkého množství vody 

v krajních oblastech jezera a odhalení jílové vrstvy obsahující radioaktivní sedimenty. 

Tento region v jižním Urale je známý pro své velké větrné bouře. Není jasné, zdali to 

způsobilo tornádo či mohutná větrná bouře, která zde zuřila. V důsledku probíhající 

bouře se v období mezi  10. a 15. květnem rozptýlil dříve uskladněný radioaktivní 

odpad do vzdáleného okolí.
155
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2.2.3 Důsledky havárie 

Kyštymská havárie měla nedozírné ekologické důsledky, které se podepsaly na 

zdravotním stavu obyvatelstva přilehlých oblastí. Při výbuchu nádrže obsahující vysoce 

radioaktivní kapalný odpad v září 1957 došlo k vytvoření tzv. Východouralské radiační 

stopy – EURT, viz ilustrace 37, 38. Při havárii bylo vypuštěno 740 PBq radioaktivních 

látek, přičemž se 90 % z nich usadilo v blízkém okolí místa výbuchu. Zbylé množství 

čítající 74 PBq bylo vypuštěno v oblaku kouře a předpokládá se, že dosáhlo výšky 

jednoho kilometru a bylo rozptýleno větrem severo-severovýchodním směrem 

a vytvořilo EURT, viz ilustrace 42,43.
156

 Stopa dosáhla délky 300 km a šířky 30–50 km, 

přičemž vytvořila kontaminovanou oblast s odhadovanou plochou 15 000 – 20 000 km
2
.
 

V této oblasti je minimální naměřená úroveň radioaktivního stroncia-90 3,7 GBq na 

km
2
. Stroncium-90 s aktivitou 74 GBq zasáhlo další oblast čítající 1 000 km

2
. V  

zasaženém regionu touto dobou žilo na 272 000 obyvatel.
157

 Plocha o rozloze 100 km
2
 

byla označena za velice nebezpečnou s vysokým radioaktivním zamořením a více než 

10 000 obyvatel bylo přesídleno.
158

  

Kolektivní dávka evakuovaného obyvatelstvo činila 1,300 man-Sv, zatímco pro 

obyvatele, kteří v zamořené oblasti setrvali, byla dávka 4,500 man-Sv. Obyvatelstvo 

zamořených oblastí v povodí řeky Teči utrpělo výraznou dávku ozáření. Počet 

ozářených je odhadován na 124 000 lidí. Obyvatelstvo o počtu 28 100, žijící podél 

břehu řeky obdrželo nejvyšší dávky ozáření. Okolo 7 500 lidí ve dvaceti obydlených 

centrech obdrželo střední dávku mezi 35 a 1,700 mSv. Obyvatelstvo vesnice Metlino 

v počtu 1 200 lidí obdrželo nejvyšší dávku činící 1,7 Sv. Vesnice Muslyumovo 

vyčnívala mezi neevakuovanými obydlenými územími s nejvyšší dávkou ozáření, viz 

ilustrace 23, 28, 29 a 30. Z hlediska úhrnné dávky, které obyvatelstvo vesnice obdrželo, 

byla situace kritická. Hodnota ekvivalentní dávky ionizujícího záření u dětí překročila 

hodnoty 5 až 10 mSv za rok. Mezi populací dalších zamořených obydlených center 

v Čeljabinsku a Kurganské oblasti, podél řeky Teči, se dávka záření pohybovala od 

35 do 160 mSv. V důsledku radiačních incidentů a nehod, ke kterým došlo, bylo 

ovlivněno 500 000 lidí.
159

 Při události v květnu 1967 došlo k rozptýlení 

kontaminovaných sedimentů do vzdálenosti 50–75 km od závodu Maják. Odhadované 
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množství látek o aktivitě 22 TBq bylo rozptýleno po oblasti s rozlohou 1800 km
2
. 

Převládajícím prvkem s dlouhým poločasem rozpadu bylo cesium-137, které tvořilo 

75 % z celkového obsahu rozptýlených radionuklidů.
160

 

Ačkoliv při explozi tanku nikdo o život nepřišel, 270 000 obyvatel Čeljabinsku, 

Sverdlovsku a Tumenské oblasti bylo vystaveno vlivu nebezpečně vysokých hodnot 

radiace. Je velice obtížné vyhledat přesné údaje o úmrtnosti obyvatelstva, protože si 

dostupné zdroje vzájemně odporují. Jedna ze studií, publikovaná v Journal of Radiation 

and Environmental Biophysics v roce 2002, poskytuje konzervativní odhad 200 úmrtí 

na rokovinu. Ve srovnání s tím dřívější sovětská studie zmíněná Neilem Schlagerem 

v jeho knize When Technology Fails usuzuje, že 8 015 lidí zemřelo v předešlých 32 

letech na následky katastrofy. Po katastrofě bylo z map vymazáno 20 obcí s populací 

10 000 obyvatel, kteří byli evakuováni. Vesnice byly srovnány se zemí, aby se zamezilo 

opětovnému návratu obyvatelstva. Obyvatelé nebyli informováni o důvodu evakuace 

z důvodu utajování nastalé havárie. První odchody obyvatelstva nastaly týden po 

havárii, kdy místní Čeljabinský tisk vydal 6. října 1957 záznam o viditelné „Polární 

záři“ na Urale. „Tisk citoval dokonce Lomonosova, který kdysi předpověděl, že polární 

záře bude vidět jednou i na Urale.“
161

 Ve skutečnosti se jednalo o sloup radioaktivních 

látek, které se dostaly do atmosféry. K evakuaci dalších vysoce zamořených oblastí, 

jako například obcí Krivosheino, Chetyrkino a Klyukino došlo až po dvou letech.
162

 

O neutěšené situaci spojené s důsledky Kyštymské katastrofy pojednává velká 

část dokumentárních filmů, které se zaměřují na zdravotní stav současné populace 

v Čeljabinské oblasti. Mezi těmito filmy bych rád vyzdvihl snímky Chelyabinsk: The 

Most Contaminated Spot on the Planet
163

, Verseuchtes Land – Die Atomfabrik Majak
164

 

a reportáž uveřejněné německou televizí ARTE pod názvem Russland: Der streng 

geheime erste Atom-Gau.
165
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Snímek Chelyabinsk: The Most Contaminated Spot on the Planet
166

 je obrazem 

zdrcujících životních příběhů obyvatel zamořeného území v Čeljabinsku. Většina 

obyvatel trpí leukémií a rakovinou vnitřních orgánů, zejména ledvin, žaludku či jater. 

Zejména děti trpí v důsledku radioaktivního zamoření chronickými poruchami kůže, 

vnitřních orgánů či respiračními poruchami. Výjimkou nejsou ani tělesná postižení, 

v mnoha případech dochází k tělesným deformacím, kdy se děti rodí s chybějícími údy, 

viz ilustrace 25 a 26. Úřady místní obyvatelstvo neinformovaly a ani mu nepomohly 

v boji s následky zamoření. Jedinou možností, kde lidé mohu nalézt pomoc, je 

Čeljabinské sanatorium, které je založeno nevládní organizací na podporu postižených 

po Kyštymské katastrofě. Nejvíce zarážející věcí je rozhovor s Dr. Gennadym 

Romanovem,  ředitelem Výzkumného institutu Maják, který veškeré informace 

o možných úmrtích obyvatel popírá. Dle jeho tvrzení k žádným úmrtím spojených 

s přímými či nepřímými důsledky havárie nedošlo, nejsou o tom žádné důkazy. 

Bohužel, lidé žijící v zamořeném území jsou odkázáni na svépomoc nebo pomoc 

nevládních organizací. Jakákoliv pomoc od státu je skrze bagatelizování události 

vyloučena. 

Snímek Verseuchtes Land – Die Atomfabrik Majak
167

 popisuje strastiplné 

příběhy lidí, kteří v zamořené oblasti žijí. Mnozí z nich přišli v důsledku nemocí 

spojených s radioaktivními látkami o rodiny. Ne mnoho obyvatel se kvůli genetickým 

vadám dožívá vyššího věku než 50 let. Lidé v zamořené oblasti pěstují a konzumují 

plodiny s kritickými hodnotami radioaktivních látek, například dávky zjistitelné u mléka 

byly 2000Bq na litr. Ani po havárii však radioaktivní zamořování oblasti neustalo 

a komplex Maják stále vypouští radioaktivní odpad do přilehlých vodních zdrojů. 

Reportáž Russland: Der streng geheime erste Atom-Gau
168

 je dalším 

zkázyplným obrazem životních osudů zasažených lidí. Tito lidí neobdrželi žádnou 

finanční kompenzaci od státu, jedinou kompenzací bylo přemístění několika tisíců lidí 

do nově vystavěných vesnic. Řeka Teča byla pro obyvatele přilehlých vesnic jediným 

zdrojem pitné a užitkové vody. Příkladem je vesnice Karabolka, ve které žilo 4 500 
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tatarských obyvatel. Dnes je vesnice liduprázdná, většina obyvatel skonala na následky 

leukémie, rakovinného bujení či nemoci z ozáření. Vedlejší vesnice s ruským 

obyvatelstvem však byla oproti Karabolce včas evakuována. V reportáži promlouvá 

vědecká pracovnice Ljubová spolu se svou přítelkyní Galinou o problematice Majáku, 

kdy v továrně musí pracovat, aby byly schopny splácet své léky, které potřebují pro boj 

s chronickými nemocemi. Pro obyvatele není jednoduché domoci se svých práv 

a možných finančních kompenzací. Jednou z organizací, která obyvatelům pomáhá, je 

organizace Naděždy. Díky této organizaci se podařilo vyhrát případ syna Najy, který 

trpí nemocemi v důsledku ozáření. Takový úspěch je však ojedinělý a jen malá část se 

jich dostane až k Výboru pro lidská práva v rámci OSN.
169

  

Až roku 1989 bylo prvně umožněno cizí mocnosti, v tomto případě americké 

delegaci, navštívit Čeljabinsk-40. Když se účastník americké delegace optal sovětského 

vedoucího pracovníka produkce jaderných materiálů, jaké množství plutonia pro 

vojenské účely Sovětský svaz vyprodukoval, bylo mu řečeno, že jen trochu více než 

Američané. Mělo se jednat o 100 metrických tun plutonia, avšak dle dostupných 

amerických údajů to mělo být 115 – 140 metrických tun.
170

 S následky Kyštymské 

katastrofy a radiační událostí, ke které došlo v roce 1967, se bude místní obyvatelstvo 

potýkat po dlouhé generace. Není možné důsledky těchto katastrof eliminovat, sanační 

a dekontaminační práce by při nejmenším trvaly několik desítek či stovek let a Rusko 

by vyčerpaly. Jediným možným řešením by bylo stálé přesídlování obyvatelstva ze 

zasažených oblastí, což by připadalo v úvahu díky rozsáhlým územím, kterými tato 

země disponuje. 

Dědictví sovětského jaderného průmyslu zanechalo na nově vzniklé Ruské 

federaci mnoho šrámů na kráse, neboť vlastní prvenství v nejvyšším počtu jaderných 

neštěstí, a mimo jiné též patří k nejzamořenějším státům na světě. Náklady, které by 

měly být vynaloženy pro boj s ekologickými důsledky využívání jaderné energetiky 

a vyřazením jaderných komplexů v bývalém Sovětském svazu, činí dle odhadů z roku 

2001 sumu 5,8 bilionu dolarů.
171

 Náklady vynaložené na dekontaminaci zařízení 

skladujících radioaktivní odpad, dekontaminační práce v rezervoárech a modernizaci 
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Majáku v Čeljabinském regionu činí 845 milionů dolarů.
172

 V boji s následky 

radioaktivního zamoření v Rusku pomáhají i jiné než jen ruské organizace. Norská 

nevládní organizace Bellona napomáhá ruským činitelům v průzkumu a lokalizaci 

zamořených oblastí nacházejících se na Urale. Také pomáhá v řešení problematiky 

likvidace jaderného odpadu z reaktorů Severní vojenské flotily. 

2.3 Čeljabinsk-40 a Kyštysmká katastrofa v dostupných zdrojích 

Dostupné materiály zabývající se tématem Čeljabinsku-40 a Kyštymské havárie 

s ním spojené je možno rozdělit do čtyř hlavních kategorií, a to pramenů, multimédií, 

monografií a internetových zdrojů. Ke studiu a pochopení této problematiky je 

zapotřebí studium vždy alespoň některých z těchto kategorií. Kyštysmká katastrofa byla 

až do samotného rozpadu Sovětského svazu utajována a dostupné zdroje jsou tudíž 

omezené. Z oblasti pramenů jsou přínosným zdrojem zejména periodika a časopisy. 

Z oblasti multimédií bych vyzdvihl dokumentární filmy a z monografií zejména knihy 

odborné a kompendia. Dalšími přínosnými prameny byly studie publikované online na 

internetových stránkách. 

2.3.1 Prameny 

Prameny pojednávající o Kyštymské katastrofě jsou zejména povahy narativní 

a zmínil bych mezi nimi publicistiku. I když je na internetu dostupných mnoho archivů, 

periodika k události lze datovat teprve od roku 1989 do roku 1993. V tomto případě se 

jedná o anglicky psaná periodika s největším výskytem článků v roce 1992. 

O problematice pojednávají z anglicky psaných periodik zejména ta americká. 

Deníkem, který podal správu o katastrofě již roku 1989, byl The Salina Journal. 

Periodikem z roku 1990 je Moscow-Pullman Daily News. Z let 1992 bych rád zmínil 

americká periodika Lodi News-Sentinel, New Straits Times, Toledo Blade, Spokane 

Chronicle, Kentucky New Era či The Spokesman-Review.
173

 Periodika vycházejí 

z tiskových zpráv americké tiskové agentury Associated Press (AP) a snaží se 

problematiku popsat bez nadsázky či úprav informací. Dále jsem čerpal z odborných 

časopisů, a to zejména z New Scientist, která obsahují vědecké pojednání o dané 

problematice. 
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 Tamtéž, str. 129. 
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 Tato periodika jsou dostupná z archivu Google News 
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2.3.2 Multimédia 

Dalším zdrojem jsou multimédia, která jsou hojně zastoupena dokumentárními 

snímky. Jak jsem se již dříve zmínil, jedná se o snímek Chelyabinsk: The Most 

Contaminated Spot on the Planet z roku 1996 a Verseuchtes Land – Die Atomfabrik 

Majak z roku 2009. Dalším zdrojem byla reportáž Russland: Der streng geheime erste 

Atom-Gau z roku 2011. Dále jsem čerpal z pořadu Hyde Park Civilizace z produkce 

České televize. Snímky pojednávají o problematice sovětského jaderného programu 

a ukládání radioaktivních látek do přilehlého okolí jaderného komplexu. Snímky se 

skládají zejména z interview s účastníky havárie a je vysoce autentický. 

2.3.3 Monografie 

Další kategorií jsou monografie psané zejména v anglickém jazyce, v dnešní 

době není doposud vydána ucelená česky psaná monografie o problematice 

Čeljabinsku-40. Z českého překladu anglicky psané monografie Davida Hollowaye 

Stalin a bomba, jsem čerpal informace o sovětském jaderném programu a vzniku 

komplexu Čeljabinsk-40. Přínosným zdrojem pro mne byla monografie Josepha Angela 

Nuclear technology: anatomy of a nuclear accident, taktéž popisující problematiku 

sovětského jaderného programu. Dalším zdrojem byla zpráva sepsána nevládní 

organizací Bellona The Russian Nuclear Industry, The Need for Reform, která detailně 

popisuje problematiku ukládání radioaktivních látek do okolí komplexu a popisuje 

radiační události, ke kterým zde došlo. Jedním z dalších zdrojů byla kniha Man-Made 

and Natural Radioactivity in Environmental Pollution and Radiochronology od autorů 

Richarda Tykva a Dietera Berga, taktéž popisující radiační události. Nakonec bych rád 

zmínil publikaci Nuclerar Wstelands: A Global Guide to Nuclear Weapons Production 

and Its Health and Environmental Effects kolektivu autorů Arjuna Makhijaniho, 

Howarda Hu a Katherine Yih, popisující radiační havárie v Sovětském svazu 

v návaznosti na jaderný program.
174

 

2.3.4 Internetové zdroje 

Ke zpracování tématu Kyštymské katastrofy jsem nalezl dostatečné množství 

informací z odborných článků a studií dostupných z internetových stránek či článků 

publikovaných na stránkách periodik. Z článků odborných bych rád vyjmenoval 
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 Monografie jsou také dostupná na Google Books 
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Radioactive Contamination of the Techa River and its Effects
175

, Ural Mountains 

Nuclear Waste, Kyshtym-57: A Siberian Nuclear Disaster.
176

 Z článků na stránkách 

periodik bych zmínil článek s názvem Is this the most polluted place on Earth? The 

Russian lake where an hour on the beach would kill you. Tento článek je dostupný na 

stránkách britského periodika Daily Mail a pojednává detailně o průběhu Kyštymské 

katastrofy. 
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 V překladu Radioaktivní kontaminace řeky Tečy a její efekty je detailní odborná studie Harvardské 

univerzity zkoumající zamoření radioaktivními látkami 
176

 V překladu Jaderný odpad v uralském pohoří, Kyštym 57: sibiřská jaderná katastrofa je taktéž detailní 

odborná studie Americké univerzity, Washington, DC 

 



47 

 

3 Katastrofy a nehody spojené s pokusnými jadernými výbuchy 

V období studené války docházelo ke katastrofám spojených s výrobou štěpných 

materiálů pro výrobu jaderných zbraní ve specializovaných závodech, samotným 

provozem reaktorů a ukládáním radioaktivních odpadů. K dalším katastrofám docházelo 

při zkušebních jaderných výbuších, které měly nedozírné následky na životy lidí 

a ekosystém. Mezinárodní agentura pro atomovou energii uvádí, že z celkového počtu 

2 408 zkoušek jaderných zbraní bylo 541 atmosférických (byly zakázány v roce 1963). 

Podle odhadů komise UNSCEAR
177

 vnesly do atmosféry izotop 
137

Cs o aktivitě 960 

PBq.
178

 Odhaduje se, že do roku 1973 se uvolnilo z nadzemních výbuchů 5 500 kg 
239

Pu  

o aktivitě 12 PBq.
179

 Při jaderných zkouškách nebyl kladen důraz na ochranu 

obyvatelstva i pracovníků. Důvodem byla ať už neznalost vlastností radioaktivní látek, 

nezájem či úmyslné vystavení jejích působení na lidech v důsledku práce na jaderných 

zbraních a s nimi spojeným zkoušek. Mezi lety 1946–1967 vlastnilo jadernou zbraň pět 

velmocí. První jadernou mocností se staly Spojené státy roku 1945, dále Sovětský svaz 

roku 1949, Velká Británie roku 1952, Francie roku 1960 a Čína roku 1964.
180

 Každá 

mocnost měla pro vlastnictví jaderné zbraně odlišné důvody a předpoklady. Mezi 

důvody vlastnictví těchto zbraní patří národní model bezpečnostní, prestižní, 

vnitropolitický, technologický nebo faktory ekonomické. Důvody vlastnictví jsou 

vzájemně propojeny a nejedná se vždy jen o jeden z nich
181

 Každá velmoc, která 

disponovala jadernými zbraněmi, využívala k jejich zkouškám jaderných střelnic, 

přičemž Spojené státy prováděly pokusné zkoušky zejména ve státě Nevada v USA 

nebo na Marshallových ostrovech Sovětský svaz na Semipalatinské střelnici 

v Kazachstánu a Francie v Alžírsku nebo Francouzské Polynésii.  

3.1 Katastrofy při amerických jaderných pokusech 

Spojené státy vycházely z národního bezpečnostního modelu, který argumentuje 

tím, že státy usilují o jadernou zbraň proto, aby zvýšily svou vlastní bezpečnost.
182

 

Stejně tak vycházely i z modelu technologického a z faktorů ekonomických. Vlastnictví 
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zbraně demonstrovaly Spojené státy roku 1945 svržením jaderných bomb na japonská 

města Hirošimu a Nagasaki.
183

 Demonstrativní využití zbraně sloužilo k ukončení války 

s Japonskem a mělo zamezit dalším ztrátám na lidských životech, avšak i tento čin se 

stal katastrofou pro lidi, kteří bombardování přežili. K úderu na Hirošimu došlo 

v 8:16 hodin, 6. srpna roku 1945. Z celkového počtu 320 000 civilistů a vojáků, kteří 

byli ve městě, jich bylo 80 000 okamžitě zabito, 62 000 budov z původních 90 000 bylo 

srovnáno se zemí a z celkového počtu 200 lékařů a 1 780 zdravotních sester bylo 

180 lékařů a 1 654 sester mrtvo nebo zraněno.
184

 Podobný osud potkal 9. srpna roku 

1945 i obyvatele Nagasaki, přičemž ztráty byly nižší než v Hirošimě. 

3.1.1 Operace Crossroads 

Spojené státy v roce 1946 zahájily pokusnou sérii výbuchů jaderných zbraní 

a daly akci název Křižovatka (Crossroads). Experimentální výbuchy se konaly na 

Marshallových ostrovech a v Nevadské poušti.
185

 Ještě před začátkem operace se staly 

dvě havárie v laboratořích Los Alamos v Novém Mexiku, kde se připravovala jádra pro 

atomové bomby. První nehoda se stala 21. srpna roku 1945, kdy došlo k samovolné 

štěpné reakci během přiložení poslední cihličky z karbidu wolframu k plutoniovému 

jádru. Harry K. Daghlian si během experimentu všiml, že při přiložení poslední cihličky 

dojde k superkritické reakci, naneštěstí mu poslední cihlička sklouzla a spadla na jádro. 

Daglian byl ozářen celotělovou dávkou 5,1 Gy a zemřel na následky ozáření po 

28 dnech. Strážný, který se nacházel poblíž experimentu, obdržel dávku 0,5 Gy.
186

 Ke 

druhé nehodě došlo 21. května roku 1946 a jednalo se o stejné plutoniové jádro, které 

zapříčinilo smrt Daghliana. Louis P. Slotin předváděl pokus k vytvoření kritického 

množství, kdy levým palcem přidržoval polokouli, avšak neúmyslně došlo ke kontaktu 

svrchní a spodní polokoule při umístění šroubováku pod horní polokouli. Šroubovák 

sklouzl, vrchní a spodní polokoule se dotkly a došlo ke kritické reakci. Slotin obdržel 

dávku 21 Gy a zemřel po devíti dnech. Ostatních sedm osob, které pokus pozorovaly, 

obdrželo dávky v rozsahu 0,37 až 3,6 Gy.
187
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3.1.2 Operace Castle Bravo 

Zkouška vodíkové bomby neboli H-bomby, provedená 1. března 1954 potvrdila, 

že je 1 000krát účinnější než byly atomové bomby neboli A-bomby svržené 

v Japonsku.
188

 H-bomba je založena na termonukleární reakci. Jde o slučování jader 

lehkých prvků, přičemž dochází k velkému uvolnění energie. Sloučení jader je možné 

jen pomocí vysoké teploty a vysokého tlaku. Toho se docílí pomocí výbuchu A-bomby, 

která se užívá jako rozbuška. Teplota, která vzniká při výbuchu H-bomby, dosahuje 

hodnot sta milionů stupňů a samozřejmě úměrně silnější je i tlaková vlna a radiace.
189

 

K detonaci první skutečné americké vodíkové bomby došlo 1. listopadu roku 1952 při 

testu Ivy Mike a dosáhla síly 10,4 Mt.
190

 Bomba byla příliš rozměrná a nemohla být 

dopravována letecky. Ve srovnání s 2. světovou válkou ničivý účinek odpovídal součtu 

účinků všech pum svržených letecky nad Německem. Později byly vyvinuty tzv. 

„suché“ H-bomby obsahující směs lithia a deuteria, které je možno dopravovat 

letecky.
191

 

Při operaci Castle Bravo explodovala první „suchá“ vodíková bomba a první na 

tuhé palivo Teller-Ulamovy konstrukce, která byla kdy testována. Jednalo se 

o nejsilnější americkou bombu, která byla kdy otestována, ačkoliv k tomu došlo 

náhodou. Účinek bomby byl 2,5 krát vyšší než se původně odhadovalo, přičemž dosáhl 

síly 15 Mt. Očekávala se exploze o síle 6 Mt, ačkoliv odhadovaná síla bomby byla 

v rozmezí 4 – 8 Mt.
192

 Test Bravo se stal nejhorší radiologickou katastrofou v americké 

historii díky chybným odhadům, nepříznivým změnám počasí a neprovedené 

předtestové evakuaci. Byli zasaženi obyvatelé atolů Rongelap, Ailinginae a Utirik spolu 

s americkým personálem umístěným na atolu Rongerik. Po 11 hodinách došlo 

k evakuaci personálu kontrolního bunkru na atolu Eneu.  Stejně tak byly zasaženy lodě, 

které se nacházely ve vzdálenosti 48 km od epicentra, posádky lodí se musely uchýlit do 
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podpalubí. Celé území atolu Bikini bylo kontaminováno.
193

 Radioaktivita zasáhla oblast 

18 000 km
2
.
194

  

Japonská rybářská loď Fukuryu Maru č. 5 („Šťastný drak“) se nacházela při 

explozi od epicentra výbuchu ve vzdálenosti 110 – 150 km. Na palubě se nacházelo 23 

mužů. Do přístavu dopluli rybáři po čtrnácti dnech. Posádka byla hospitalizována 

v nemocnicích v Yaizu a Tokiu. Léčení většiny z nich trvalo do začátku roku 1955. 

Nejstarší člen posádky, radiotelegrafista Aikichi Kuboyama, původem z Hirošimy, 

zemřel po 207 dnech a stal se jedinou obětí z celé posádky. Při pitvě byly u něho 

zjištěny radionuklidy související s bikinským výbuchem.
195

 Díky tomu, že zasažení byli 

přítomni v oblasti atolu Bikini, začalo se nemoci přezdívat „bikinská nemoc“. 

Většími dávkami byla ozářena štítná žláza 267 osob na Marshallových ostrovech 

v Tichomoří po zkouškách termonukleárních zbraní v roce 1954. Tyto osoby byly 

vystaveny čerstvému spadu a dávky ve štítné žláze odhadnuty na 2,2 až 4,5 Gy, 

u jednoho čtyřletého dítěte dokonce 7 až 14 Gy. Nádor se však vyvinul jen u několika 

osob.
196

 

3.1.3 Nevadská poušť 

V oblasti Nevady a Marshallových ostrovů se provedlo 700 jaderných výbuchů 

a zúčastnilo se jich celkem asi 250 000 vojáků.
197

 Lidé zasažení radioaktivním spadem 

jsou přezdíváni jako „downwinders“ neboli ti, kteří se nacházeli podél větru. „Dne 19. 

května roku 1953 provedly Spojené státy jadernou zkoušku „Harry“. Stala se součástí 

série 11 testů jaderných zbraní s názvem „Upshot-Knothole“, ke kterým došlo na 

zkušební střelnici v Nevadě.“
198

 Jaderná bomba měla sílu 32 kilotun, a v té době byla 

nejničivější americkou fúzní zbraní. Díky špatným výpočtům a neočekávané změně 

větru vytvořil tento test více radioaktivního spadu než jakýkoliv test, který se na 

                                                 
193

 Operation Castle. The Nuclear Weapon Archive [online]. [cit. 2015-07-18]. 
194

 DIENSTBIER, Zdeněk, str. 40. 
195

 Tamtéž, str. 41–42. 
196

 HÁLA, Jiří, str. 206. 
197

 TOUFAR, Pavel, str. 33. 
198

 Preparatory commission for the comprehensive nuclear-test-ban treaty organisation, 19 May 1953 – 

Dirty Harry [online]. 2012 [cit. 2015-07-18]. Dostupné z: https://www.ctbto.org/specials/testing-

times/19-may-1953-dirty-harry/; „On 19 May 1953, the United States conducted the "Harry" nuclear test. 

It was part of a series of 11 nuclear weapon tests dubbed the operation "Upshot-Knothole" at the Nevada 
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kontinentě provedl. Díky tomu byl také nakonec nazván jako „Špinavý Harry“
199

 

Zvýšeným účinkům radioaktivního záření se vystavilo přinejmenším 12 400 obyvatel 

z celého okolí.
200

  

Ve spojených státech se v letech 1951 až 1962 prováděly nadzemní pokusné 

exploze jaderných zbraní na střelnici v poušti ve státě Nevada. V lokalitách, kam vítr 

zanesl radioaktivní spad, bylo později identifikováno 2 691 dětí, u nichž 
131

I způsobil 

ozáření štítné žlázy dávkou v rozmezí 0.3 až 2,4 Gy. Zpráva amerického národního 

ústavu pro rakovinu však uvádí, že vzhledem k nejistotám v retrospektivním odhadu 

dávek a ve vztahu mezi dávkou a rizikem vzniku rakoviny nebylo možné počet případů 

rakoviny štítné žlázy odhadnout, a že ani epidemiologická analýza výskytu a úmrtí na 

toto onemocnění neposkytuje důkazy o tom, že by jaderné exploze v Nevadě vedly 

k jeho velkému nárůstu.
201

 

Mezi odborníky, kteří odhalili závažné následky pokusných výbuchů, patřil 

Joseph Lyon. Ten upozornil na to, že následky vúbuchu postihly hollywoodský filmový 

štáb, který v květnu roku 1954 natáčel u městečka St. George.
202

 Zde se rok po 

pokusném výbuchu natáčel velkofilm Dobyvatel v Evropě, uveden pod názvem 

Džingischán. Filmový štáb nebyl nikým varován, že je písek v poušti kontaminován. Na 

následky ingesce radioaktivních látek roku 1963 zemřel na rakovinu režisér Dick 

Powel, roku 1973 výtvarnice filmu Carrol Clarková, herečka Susan Haywardová roku 

1975 na zhoubný mozkový nádor, šéf oddělení triků Webb Overlander podlehl roku 

1957 rovněž rakovině. I slavný herec John Wayne zemřel na rakovinu roku 1979, 

a později i šéf produkce Harold Lewis i jeho manželka Sally. Dle informací, které uvádí 

film Jadrná historie jaderných bomb, zemřeli skoro všichni komparzisté z původního 

počtu 100 lidí, kteří pocházeli z indiánského kmene a točili zejména scény znázorňující 

hordu jedoucí na koních.
203
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3.2 Katastrofy při sovětských jaderných pokusech 

Sovětský svaz vycházel stejně tak, jako Spojené státy, z národního 

bezpečnostního modelu, modelu technologického i faktorů ekonomických, kdy na 

úspěšné jaderné bombardování japonských měst odpověděl jadernou zkouškou v roce 

1949.
204

 Sovětských svaz využíval k pokusným výbuchům střelnici na Nové Zemi 

a v Semipalatinsku (Kazachstánu). V rámci sovětského jaderného programu fungoval 

Kazachstán především jako zásobárna uranové rudy, jako primární místo pro vypouštění 

balistických střel a také jako polygon pro testování jaderných zbraní.
205

  

3.2.1 Semipalatinská jaderná střelnice 

Areál semipalatinské jaderné střelnice se rozkládá na ploše cca 18 000 km
2 

a nachází se na severovýchodě Kazachstánu ve vzdálenosti jen asi 130 kilomětrů od 

stejnojmenného stotisícového oblastního centra, kde bylo mezi lety 1949 a 1989 

provedeno celkem 456 jaderných zkoušek, z toho 113 v atmosféře či na povrchu 

země.
206

 Země se potýká s následky zamoření životního prostředí radioaktivním 

spadem, potažmo narušením ekologické rovnováhy ohromných prostranství na generace 

dopředu. Celkově bylo v intencích zákona o sociální ochraně občanů postižených 

v důsledku jaderných zkoušek na semipalatinské zkušební jaderné střelnici z roku 1992 

uznáno za oběti radiace na 1,6 milionu osob.
207

 Vedle dramatického nárůstu incidence 

onkologických onemocnění, těžkých neuropsychologických poruch a nejrůznějších 

vývojových vad, přisuzovaných právě účinku dlouhodobého ozáření, se v oblasti 

registruje také ze zemí bývalého Sovětského svazu vůbec nejvyšší míra dětské 

úmrtnosti, syndrom selhání imunity, pro nějž se vžilo označení „semipalatinský 

AIDS.“
208

  

Až začátkem 50. let na nátlak místních představitelů stanovilo sovětské 

ministerstvo zdravotnictví přípustnou lokální dávku z radioaktivního spadu na 50 

rem/rok. Na základě této vyhlášky při překročení této dávky mohli být obyvatelé 

přesídleni. Odpovědní pracovníci se vyhláškou neřídili a lokální ozáření 
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z radioaktivního spadu při výbuších bylo 10 – 50 R za hodinu.
209

 Během 40. let, kdy se 

prováděly testy, bylo obyvatelstvo z regionu Abai evakuováno jenom jednou (v roce 

1963). Za kontrolu zdravotního stavu populace byla odpovědná armáda. Údaje se však 

utajovaly.
210

 Během prvního testu 29. srpna 1949 nedošlo k evakuaci obyvatelstva 

regionu Beskaragai, dávky z gama záření ve volném prostoru dosahovaly hodnot 

v rozmezí 200 – 250 R/hod. V regionech v oblasti Semipalatinsku bylo ozářeno 70 000 

lidí.
211

 Prof. Gusev uvažuje vzhledem k místnímu zvýšení porodnosti od roku 1949 do 

roku 1963 a vzhledem k migraci populace, že bylo ozářeno a vnitřně kontaminováno až 

638 000 lidí.
212

 

3.2.2 Zkušební výbuch u vesnice Tockoje 

V zimě 1953–1954 začaly přípravy na cvičení v podmínkách nesimulovaného 

jaderného výbuchu. Uskutečnilo se v září roku 1954 v orenburské oblasti, na střelnici 

poblíž vesnice Tockoje, jež tehdy spadala do jihouralského vojenského okruhu.
213

 

Spojené státy podobná cvičení už provedly, ale s daleko menším počtem vojáků. Sověti 

jich účinkům jaderného výbuchu vystavili na 44 000.
214

 Velel jim generál Ivan 

Jefimovič Petrov. Vrchním velitelem cvičení byl maršál Žukov. Všichni museli 

podepsat slib mlčenlivosti platný pro příštích pětadvacet let a dostali instrukce, jak se 

před účinky výbuchu chránit. Obyvatelstvo vesnic ležících v okruhu sedmi kilometrů od 

epicentra bylo evakuováno, lidé ve vzdálenějších místech dostali pokyny, jak si mají při 

výbuchu počínat.
215

 V 9:33 bombardér Tu-4 svrhl atomovou pumu, čtyřicet minut po 

explozi se do oblasti epicentra vydali specialisté, aby změřili úroveň radiace. Po 

zahájení útoku dostaly jednotky rozkaz přiblížit se k epicentru nejvýš na 500 – 600 

metrů.
216

 Teprve od konce 80. let začalo vycházet najevo, že mnoho vojáků, kteří se 

cvičení zúčastnili, postihly těžké choroby z ozáření a v oblasti kolem Tockého je 

neobvykle vysoký výskyt rakovinných onemocnění.
217

 Z dostupných informací však 

nelze udělat přesné závěry. Ačkoli je pravda, že na ochranu vojáků i obyvatelstva byla 

přijata příslušná opatření, faktem zůstává, že se nejvyšší velení ve snaze vyzkoušet boj 
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v nejtvrdších podmínkách neváhalo vystavit vojáky obrovskému nebezpečí.
218

 

Z celkového počtu zúčastněných jich ještě dnes žije 2 000.
219

 

3.3 Katastrofy při francouzských jaderných pokusech 

Francie vycházela především z prestižního modelu, neboť v 50. letech 

představoval Sovětský svaz pro Francii vážný bezpečnostní problém. Vzhledem 

k neblahé historické zkušenosti s východním sousedem sledovala Francie rovněž 

podezřívavě vývoj v obou částech rozděleného Německa a domnívala se, že jeden 

z tehdejších německých států by mohl inklinovat k získání jaderné zbraně. Francouzský 

prezident Charles de Gaulle také neměl důvěru v americké odhodlání bránit Francii 

s rizikem sovětského odvetného úderu.
220

 Francie skrze jadernou zbraň hledala možný 

návrat k velmocenskému postavení a bývalé koloniální mocnosti, jež se pomalu během 

50. let rozpadala. Pokusné jaderné výbuchy prováděla Francie zejména v Alžírsku 

a Francouzské Polynésii. 

 3.3.1 Pokusná jaderná střelnice v Alžírsku 

Francouzská pokusná jaderná střelnice se nalézala v In Ekkeru, hlavní trase 

směřující skrze Saharu v jižní části Alžírska, v regionu obydleném nomádskými 

kmeny.
221

 V této oblasti došlo k 13 jaderným detonacím, které vedly k mohutným 

uvolněním radioaktivních plynů do atmosféry. Nejhůře se v negativním projevil 

pokusný výbuch pod krycím označením „Béryl“, ke kterému došlo v květnu roku 1962. 

Po explozi došlo k selhání opatření kontejnmentu a radioaktivní mrak se rozšířil 2,6 km 

do atmosféry. Zatímco se kontaminované roztavené kameny vymrštily z tunelu, ve 

kterém byla bomba umístěna. Nastala všeobecná panika a 2 000 přihlížejících včetně 

dvou francouzských ministrů uprchlo. Zvyšující se hodnoty radioaktivity byly 

zaznamenány ve vzdálenosti několika stovek kilometrů.
222
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Okolo 100 francouzských občanů a neznámý počet Alžířanů bylo v blízkém 

okolí vystaveno vysokým úrovním radiace, a to mezi hodnotami 50 – 600 mSv. Tyto 

dávky odpovídají 2 500 až 30 000 rentgenům hrudníku a jsou mnohem vyšší než 

normální přirozené radiační pozadí 0.0003 mSv/h. V důsledu této katastrofy trpělo 

mnoho obětí rakovinným bujením, včetně francouzského státního ministra Gastona 

Palewského, který byl při testu přítomen a následně v roce 1984 zemřel na leukémii. 

V místní populaci jsou hlášena rakovinná onemocnění, šedý zákal a neplodnost 

připadající radioaktivnímu ozáření, avšak díky nedostatku řádné zdravotní péče 

a vědeckému zájmu nebyly vypracovány žádné epidemiologické studie. Díky 

nukleárním výbuchům jsou velké oblasti pouště proměněny v radioaktivní pustiny se 

zamořenými spodními vodami a oázami.
223

 

3.3.2 Francouzská Polynésie 

Francouzské pokusné střelnice v Pacifiku jsou Moruroa a Fangataufa, dva atoly 

v jihovýchodní oblasti Tuamotu Archipelago. Atol Moruroa je jedním z největších 

korálových ostrovů v dané oblasti. Atol má tvar necelého prstence obklopujícího lagunu 

s rozměry 26 km z východu na západ a 10 km ze severu na jih. Laguna má průměrnou 

hloubku 40 metrů a je pozůstatkem vodního vulkánu. Vzdálenost k nejbližšímu 

obydlenému ostrovu Tureia činí 100 kilometrů, vzdálenost od Tahiti je 1 200 km a od 

Nového Zélandu 4 200 kilometrů. Před proměnou na střelnici nebyl atol obydlen.
224

 

Fangataufa je mnohem menším korálovým ostrovem a nachází se 41 kilometrů 

jiho jihovýchodně od Moruroa. Jeho rozměry jsou 5 na 8 kilometrů a před testy byl 
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neobydlený. V porovnání k Moruroa byl Fangataufa uzavřeným atolem. Francouzská 

armáda otevřela 400 metrovou mezeru v prstenci atolu, aby umožnila vjezt lodím do 

laguny.
225

 

Od roku 1966 do roku 1990 proběhlo na těchto dvou atolech celkem 167 

jaderných pokusných výbuchů. Testy se využily k vývoji nejméně osmi typů jaderných 

hlavic. Z celkového počtu 167 testů jich bylo 44 atmosférických, 39 nad Moruroa, 5 nad 

Fangataufou. Celkový síla atmosférických explozí činila 12 000 kilotun TNT. První 

atmosférický test proběhl na Moruroa 2. července roku 1966 a poslední 15. září roku 

1974.
226

 Během série testů v červnu a červenci roku 1967 došlo po dvou dnech 

k evakuaci dvou francouzských meteorologů z Tureiy a jejich převezení do nemocnice 

v Hao. K celkové evakuaci Tureiy došlo v roce 1968.
227

 Navzdory těmto evakuacím 

francouzští činitelé popsali, že radiační dávky na Tureiy a Gambier z testů nikdy 

nepřekročilyhodnoty 75 millirémů za rok.
228

 Francouzský výbor pro atomovou energii 

po mnoha letech uznal, že testy Aldebarran, které se konaly v roce 1966, pokryly 

ostrovy Mureia, Tamoure a Gambier radioaktivním spadem s výslednými dávkami 

radiace od 200 do 400 millirémů.
229

 Celkové množství rozptýleného plutonia-239 jako 

výsledek 45 oznámených francouzských atmosférických testů, zahrnující Alžírsko měly 

hodnoty okolo 6 750 curií, za předpokladu, že 150 curií připadlo na jeden test. Množství 

cesia-127 a strontia-90 rozptýleného během testů dosahuje hodnot 1,7 milionů curií. Asi 

polovina cesia a strontia stále zůstává v atmosféře, na zemi a ve vodních útvarech. 
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Francouzské testování v Pacifiku bylo zdrojem kontaminace skoro všech štěpných 

produktů nacházejících se v atmosféře, díky tomu, že v Alžírsku nebylo provedeno tolik 

testů o takové síle jako v Pacifiku.
230
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Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat příčiny, průběh a důsledky 

jaderných katastrof v letech 1946–1967. Snažil jsem se analyzovat tyto katastrofy 

v kontextu mezinárodních vztahů mezi mocnostmi a jejich snah o získání jaderných 

zbraní. V období mezi lety 1946–1967 proběhly dvě zásadní jaderné katastrofy 

v komplexech určených k produkci plutonia pro vojenské účely. První havárie se udála 

během října roku 1957 ve Velké Británii. Druhá havárie následovala v záři roku 1957 

a došlo k ní v utajovaném komplexu Čeljabinsk-40 v Sovětském svazu.  

První hlavní kapitolu jsem zvolil jako úvod do problematiky jaderných katastrof. 

V této kapitole jsem se zaměřil na dopad radioaktivity na lidský organismus, krizový 

management zajištující ochranu obyvatelstva před dopady ionizujícího záření a na 

hodnocení závažnosti jaderných katastrof. V dalších hlavních kapitolách a následných 

podkapitolách jsem vybrané jaderné katastrofy rozpracoval dle tří hlavních kritérií. 

Prvním byly příčiny, za kterých k událostem došlo, co se stalo spouštěcím 

mechanismem a rozhodujícím faktorem. Druhým kritériem byla analýza průběhu 

jaderných katastrof. Co se dělo během inkriminovaných hodin, minut a vteřin, když 

katastrofa zuřila ve své plné síle. Posledním kritériem byly důsledky katastrof. V těchto 

kapitolách jsem definoval důsledky politické a ekologické. Nejvíce jsem se zaměřil na 

dopady ekologické, přičemž v případě Kyštymské katastrofy se jedná o ojedinělou takto 

závažnou událost s dalekosáhlými důsledky, které ponesou další generace místních 

obyvatel. 

Primárním cílem práce bylo tedy tyto havárie detailně popsat a využít dnes 

dostupných důvěryhodných zdrojů spolu s analýzou a komparací zdrojů dobových. 

Problematickým faktorem je nedostatek dobových pramenů u nás dostupných, přičemž 

u jaderné katastrofy v Sovětském svazu je nemožné dohledat jakékoliv zdroje v našem 

jazyce. Co se anglicky psaných pramenů týká, jejich variabilita je rozmanitější. Tento 

fakt je zapříčiněn ustavičným utajováním atomového programu až do samého konce 80. 

let. Sovětský atomový program se stal národní prioritou Stalinovy diktatury a vyžadoval 

podřízení země cíli získat atomovou zbraň v co nejkratším možném termínu. Spojené 

státy již atomovými zbraněmi disponovaly a vystupovaly jako jaderná mocnost, která 

byla připravena tyto zbraně v případě ohrožení použít. Británie, která zbraní 

nedisponovala, stále věřila ve spolupráci s Američany. Jak víme, spolupráce se 

nenanaplnila a nezbylo než se odkázát na svůj vlastní výzkum. O poznání lepší situace 
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nastala v případě britského programu. Británie jako demokratická země uveřejňovala 

určité informace, ale i tak je množství těchto informací malé. Při psaní jsem byl tudíž 

užíváním dobových zdrojů trochu omezen, ale dostupná literatura spolu 

s multimediálními zdroji a zdroji internetovými mi tento nedostatek vykompenzovaly. 

Primární cíl se mi podařilo splnit.  

Sekundárním cílem, který jsem si určil, byl nástin stavu, ve kterém se svět 

během studené války nacházel. Během prvních let studené války probíhalo nekončící 

jaderné zbrojení. Nastala vážná situace a práce na výzkumu a produkci zbraní se 

zrychlovala. Politická rozhodnutí byla spouštěcími mechanismy katastrof, ke kterým 

došlo. V případě mé bakalářské práce se jednalo o katastrofy spojené s produkcí 

radioaktivních materiálů potřebných k výrobě zbraní. Je však zapotřebí říci, že k dalším 

katastrofám docházelo i při pokusných jaderných výbuších. Toto téma bych rád 

zpracoval při navazujícím magisterském studiu a navázal tak na tematiku jaderných 

katastrof. 

Dalším cílem, který  jsem si určil, byla komparace dostupných zdrojů v tištěné 

i elektronické podobě. Zdroje v tištěné podobě, které jsem využil ke psaní práce, se 

skládaly zejména z monografií psaných v českém a anglickém jazyce. Práce 

s dostupnými cizojazyčnými zdroji se ukázala časově náročnější, ale informace v nich 

obsažené mi pomohly téma dostatečně pochopit. Ke zpracování tématu jsem měl široký 

výběr zdrojů, ze kterých jsem čerpal, a to již zmiňované monografie, prameny 

a multimediální zdroje spolu se zdroji internetovými. Nejlépe se mi pracovalo 

s monografií Lorny Arnold Windscale 1957, Anatomy of a Nuclear Accident, která byla 

přehledně uspořádána do kapitol vzájemně propojených a podávala ucelený obraz 

o havárii ve Windscale. Dále se mi dobře pracovalo s monografií Davida Hollowaye 

Stalin a bomba popisující cestu k sovětské atomové bombě. Kniha se stala přínosným 

zdrojem a pomohla mi rozlišit základní rámec rozdílů mezi programy západními 

a programem sovětským. Hůře se mi pracovalo s dostupnými materiály ke Kyštymské 

katastrofě, přičemž se jednalo zejména o vědecké studie v elektronické podobě. Obsáhlé 

články se mnohdy skládaly z informací, které se často opakovaly anebo se vzájemně 

vylučovaly. V tomto mi pomohly uveřejněné články na internetových stránkách 

zahraničních univerzit i reportáže na stránkách novin. 
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Z multimediálních zdrojů bych rád zmínil snímky zabývající se problematikou 

Windscalu, přičemž se jedná o filmy „Inside Story“ Our Reactor Is on Fire a Windscale: 

Britain's Biggest Nuclear Disaster. Oba dva filmy pochází z produkce BBC a byly 

přínosnýmí zdroji informací o problematice britského jaderného programu 

a komplexem, který sloužil pro výrobu štěpných materiálů pro britské jaderné zbraně. 

Německé filmy Russland: Der streng geheime erste Atom-Gau a Verseuchtes Land – 

Die Atomfabrik Majak mi naopak pomohly v tom, abych si uvědomil, jak rozdílná 

situace ve v současném Rusku a západním světě. Snímky jsou reportážemi z oblasti 

Majáku a pojednávají velice realisticky o problematice Kyštymské katastrofy. Skládají 

se velké části z rozhovorů s pamětníky i současníky a jsou doplněny popisnými 

pasážemi. Lidé žijí v příšerných životních podmínkách, neustálém nebezpečí, které 

hrozí skrze všude přítomný radioaktivní odpad. Jejich životní situaci jsem se snažil 

zahrnout do kapitoly popisující důsledky jaderných havárií. Důsledky, ke kterým došlo 

při havárii ve Windscale, jsou ve srovnání s důsledky, které nastaly v Sovětském svazu 

marginální. Radiační havárii se ve Velké Británii podařilo zvládnout a důsledky byly 

sníženy i prozíravostí státních orgánů. V otázce Sovětského svazu se bohužel havárii 

nedokázalo zamezit a ani doposud nebyly provedeny kroky v boji s touto situací. Co 

bylo důvodem? Situace byla již natolik vážná z předešlých let, že se ji vláda ani 

nepokoušela vyřešit.  

V 50. letech však došlo k částečnému uvolnění politického klimatu a částečné 

spolupráci mezi Západem a Sovětským svazem. Jaderné velmoci v čele s oběma 

supervelmocemi se kromě dalšího vývoje jaderných zbraní a zvětšování jejich počtu 

bedlivě staraly o to, aby se tato technologie nerozšiřovala.
231

 K tomuto účelu sloužila 

Mezinárodní agentura pro atomovou energii již od roku 1956. Prvním úspěchem bylo 

uzavření Smlouvy o částečném zákazu jaderných zkoušek (Partial Test Ban Treaty, 

PTBT) v roce 1963, která zakazovala zkoušky ve vesmíru, atmosféře a pod vodou.
232

 

Největším úspěchem se stalo roku 1968 podepsání smlouvy NPT (Treaty on the Non-

 Proliferation of Nuclear Weapons) o jaderném odzbrojení. Tato smlouva nemá 

jednoznačně odzbrojovací charakter, protože obecně nezakazuje zejména jejich vývoj, 

držení a použití. Nicméně jejím sjednáním se podařilo zabránit, aby přibližně 22 zemí, 

které do předložení NPT k podpisu v roce 1968 měly jaderné výzkumné programy nebo 
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jiné jaderné aktivity, jež mohly vyústit do výroby jaderných zbraní, od těchto záměrů 

upustily. Mezi tyto země patřila například Kanada, Austrálie, Německo, Rumunsko, 

Korea či Ukrajina.
233

 

Problematika jaderných katastrof je dle mého názoru stále podceňovaným 

tématem. Toto téma je diskutované jen v případě, když k nějaké havárii či katastrofě 

spojené s jadernou energií dojde. Není častým jevem, aby se lidé pozastavili nad 

důsledky jaderných katastrof a pokusů, které ovlivňují mnohé oblasti a ekosystémy na 

naší Zemi. Nyní si již jen generace našich rodičů či sourozenců spíše uvědomuje 

Černobylskou havárii a ne katastrofy, ke kterým docházelo během let 1946–1967. Je mi 

ctí, že jsem toto téma mohl zpracovat. Věřím, že tato práce přispěje k ucelenějšímu 

pohledu na tuto problematiku, které v české literatuře není doposud věnována 

rozsáhlejší studie. V dnešní době je využívání jaderné energie ve světě stále 

probíhajícím fenoménem, i přesto, že před čtyřmi lety došlo k havárii jaderné elektrárny 

ve Fukušimě. Nezbývá nám než se poučit z katastrof, ke kterým během posledního půl 

století došlo a věřit v pozitivnější zítřky, které na nás čekají, za předpokladu 

respektování lidského života, trvalých hodnot vzniklých činností člověka a vyšších 

mravnich principů.  

  

                                                 
233

 TŮMA, Miroslav, str. 94. 



62 

 

Seznam použitých zdrojů 

Prameny: 

Bulletin of the Atomic Scientists. Chicago: Educational Foundation for Nuclear 

Science, Inc., 1991, (4). ISSN 0096-3402, str. 30-31. [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=tAwAAAAAMBAJ&pg=PA26&dq=chelyabinsk+40

&hl=cs&sa=X&ei=zuSQVYbjFsLqUpqqnPgM&ved=0CCgQ6AEwAQ#v=onepage&q

=chelyabinsk%2040&f=false 

IAEA, OECD/NEA, INES. Mezinárodní stupnice hodnocení závažnosti 

jaderných událostí, Uživatelská příručka. Přeložil SÚJB. 85 s. [online]. 2001 [cit. 2015-

05-10]. Dostupné z: 

https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/dokumenty/publikace/INES.pdf 

JANOUCH, František. Případ Andrej Sacharov: Korespondence, kontakty 

a setkání s akademikem Sacharovem. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1994, 120 s., obr. příl. 

ISBN 80-710-8075-6. 

New Scientist, 23/30, December 1989 in AUBREY, Crispin, Danielle 

GRUNBERG a Nicholas HILDYARD. Nuclear Power: Shut it down!. xiv. 

RADIATION, United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic. 

Sources and effects of ionizing radiation: United Nations Scientific Committee on the 

Effects of Atomic Radiation : UNSCEAR 2008 report to the General Assembly, with 

scientific annexes [online]. New York: United Nations, 2011 [cit. 2015-06-24]. ISBN 

978-921-1422-801. Dostupné z:  

http://www.unscear.org/docs/reports/2008/11-80076_Report_2008_Annex_C.pdf 

Review of the current status and operations at Mayak Production Association 

[online]. Oslo: Lobo media, 2006 [cit. 2015-06-23]. ISSN 0804-4910, str. 6. Dostupné 

z: http://www.nrpa.no/dav/1fbb52ea04.pdf 

TYKVA, Richard a Dieter BERG. Man-made and natural radioactivity in 

environmental pollution and radiochronology [online]. Boston: Kluwer Academic 

Publishers, 2004, xi, 416 p. [cit. 2015-06-24]. Environmental pollution (Dordrecht, 

Netherlands), v. 7. ISBN 14-020-1860-6. Dostupné z: 

https://books.google.cz/books?id=BRIxl4QmebYC&pg=PA85&dq=chelyabinsk+40&hl

=cs&sa=X&ei=iOWQVdaVGMOtU5WkgbAL&ved=0CD4Q6AEwBA#v=onepage&q

=chelyabinsk%2040&f=false 

Knižní monografie 

ANGELO, Joseph A. Nuclear technology. Westport, Conn.: Greenwood Press, 

2004, xii, 638 p. ISBN 15-735-6336-6. 

ARNOLD, Lorna. Windscale 1957: anatomy of a nuclear accident. 3rd ed. 

Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 02-305-7317-7. 

AUGUSTA, Pavel. Velká kniha o energii. Praha: L. A. Consulting Agency, 

2001, 583 s., fotogr. ISBN 80-238-6578-1. 



63 

 

BACKHOUSE, Fid. 501 katastrof, které otřásly světem. Aktualiz. vyd. V Praze: 

Slovart, 2012, 544 s. ISBN 978-80-7391-609-1, str. 349. 

COCHRAN, Thomas B, Robert S NORRIS a Oleg BUKHARIN. Making the 

Russian bomb: from Stalin to Yeltsin. Boulder, Colo.: Westview Press, 1995, xvi, 318 p. 

ISBN 08-133-2328-2. Dostupné také z:  

http://docs.nrdc.org/nuclear/files/nuc_01019501a_138.pdf 

Česká technika na pozadí světového vývoje. Praha: Společnost pro dějiny věd a 

techniky, 2004, 309 s. ISBN 80-239-4612-9 

DAVIES, Hunter. Sellafield stories. London: Constable, 2012, vi, 362 p. ISBN 

978-178-0332-994. 

DIENSTBIER, Zdeněk. Hirošima a zrod atomového věku: cesta od atomových 

zbraní k nukleární medicíně a jaderným elektrárnám. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010, 

308 s., [8] s. barev. obr. příl. Kolumbus. ISBN 978-80-204-2224-8. 

HÁLA, Jiří. Radioaktivní izotopy: právní rámec pro mírové využívání jaderné 

energie a ionizujícího záření. Tišnov: Sursum, 2013, 374 s. ISBN 978-80-7323-248-1. 

HANDRLICA, Jakub. Jaderné právo: právní rámec pro mírové využívání 

jaderné energie a ionizujícího záření. Praha: Auditorium, 2012, 294 s. ISBN 978-80-

87284-33-9.  

HOLLOWAY, David. Stalin a bomba: Sovětský svaz a jaderná energie 1939–

1956. Vyd. 1. Praha: Academia, 2008, 572 s., [24] s. obr. příl. Stíny. ISBN 978-80-200-

1642-3. 

KLOBOUČEK, Jan. Jaderná energetika: pro předměty Jaderná energetika 

a Řízení a regulace energetických zařízení. Vyd 2., upr. Liberec: Technická univerzita 

v Liberci, 2010, 94 s. ISBN 978-80-7372-686-7. 

KROUPA, Miroslav a Milan ŘÍHA. Průmyslové havárie. 2. vyd. Praha: Armex, 

2010, 154 s.  Skripta pro střední a vyšší odborné školy. ISBN 978-80-86795-87-4. 

KUDRIK, Igor. The Russian nuclear industry: the need for reform [online]. 

Oslo: Bellona Foundation, 2004 [cit. 2015-06-23]. ISBN 82-923-1810-0. ISSN 0806-

3451, str. 24. Dostupné z: http://bellona.org/imagearchive-org/binary_files_attachments/ 

fil_Bellona_2004_RedReport.pdf 

PACNER, Karel. Atomoví špioni: Počátky vědecké špionáže a kontrašpionáže. 

1. vyd. Praha: Šulc a spol., 1994, 483 s., fotogr. na příl. ISBN 80-856-3611-5. 

ŠÍR, Jan. Denuklearizace Ukrajiny, Běloruska a Kazachstánu. Vyd. 1. V Praze: 

Karolinum, 2013, 193 s. ISBN 978-80-246-2169-2. 

ŠTĚTINA, Jiří. Medicína katastrof a hromadných neštěstí. 1. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2000, 429 s. ISBN 80-716-9688-9. 

THOMAS, Gordon. Enola Gay: Rekonstrukce prvního atomového 

bombardování. 2., dopl. vyd. Ostrava: OLDAG, 1993, 266 s., fotogr. na příl. ISBN 80-

901-6160-X. 



64 

 

TOUFAR, Pavel. Třetí setkání s tajemstvím. Vyd. 1. Třebíč: Akcent, 2000, 300 

s. ISBN 80-726-8082-X. 

TŮMA, Jan. Katastrofy techniky děsící 20. století. Dotisk 1. vyd. [i.e. 2. vyd.]. 

Praha: Academia, 2002, 302 s., [32] s. obr. příl. ISBN 80-200-0986-8. 

TŮMA, Miroslav. Mírové využívání jaderné energie, nešíření jaderných zbraní 

a jaderné odzbrojení. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, 179 s. ISBN 978-80-

86506-77-7. 

Multimédia: 

Audiovizuální zdroje: 

Atomic achievement, [film]. Central Office of Information for Overseas 

Deparments and British Council, UK, 1956. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/films/1951to1964/filmpage_atomic.htm 

ENERGY: Windscale fire inquiry results: Sir William Penney and Sir Edwin 

Plowden interviewed, [film]. ENGLAND: London: Westminster: Church House: 

IN, UK, 1957. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z: 

http://www.itnsource.com/en/shotlist/BHC_ITN/1957/11/08/VS081157008/ 

Hyde Park Civilizace, Georgij Tošinskij[online], ČT24-Česká televize. 7. 9. 

2013. [cit. 2015-06-25]. Dostupné z:  

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark-civilizace/7.9.2013/ 

Chelyabinsk: The Most Contaminated Spot on the Planet [film]. Režie Slawomir 

Grunberg, USA, 1996. [cit. 2015-06-28]. Dostupné z:  

https://www.youtube.com/watch?v=LYmGCIg9O6Y 

„Inside Story“ Our Reactor Is on Fire [film]. Režie Denys Blakeway, UK, 1990. 

[cit. 2015-07-15]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=vcsyMvQtlKs 

 

Jadrná historie jaderných bomb [film]. Režie Rudolph Herzog, SRN, 2014. [cit. 

2015-07-18]. Dostupné z: http://www.dailymotion.com/video/x24fxa9_doku-die-

atombombe-im-vorgarten_tech 

 

Operation Hurricane, [film]. Central Office of Information for Ministry of 

Supply, UK, 1953. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z:  

http://www.nationalarchives.gov.uk/films/1951to1964/filmpage_oper_hurr.htm 

Russland: Der streng geheime erste Atom-Gau [reportáž]. Marc de Banville 

a Patrice Bousquet, FR, 2011. [cit. 2015-06-28]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=eFTbearvO8s 

 

Verseuchtes Land – Die Atomfabrik Majak [film]. Režie Carl A. Fechner, RUS, 

2009. [cit. 2015-06-28]. Dostupné z:  https://vimeo.com/17432730  

 

Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 

2007. [cit. 2015-07-15]. Dostupné z:  

https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y 

http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr


65 

 

Internetové zdroje: 

Environmental Effects of French Nuclear Testing. Cyber Place [online]. [cit. 

2015-07-18]. Dostupné z: http://canterbury.cyberplace.org.nz/peace/nukenviro.html 

In Ekker, Algeria: Nuclear weapons test site. IPPNW Students [online]. [cit. 

2015-07-18]. Dostupné z: http://www.ippnw-students.org/Japan/InEkker.pdf 

Operation Castle. The Nuclear Weapon Archive [online]. [cit. 2015-07-18]. 

Dostupné z: http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Castle.html 

Operation Ivy. The Nuclear Weapon Archive [online]. [cit. 2015-07-18]. 

Dostupné z: http://nuclearweaponarchive.org/Usa/Tests/Ivy.html 

Kyshtym-57: A Siberian Nuclear Disaster. Languages of the world [online]. 

2012 [cit. 2015-06-26]. Dostupné z: http://www.languagesoftheworld.info/russia-

ukraine-and-the-caucasus/kyshtym-57-siberian-nuclear-disaster.html 

Lake Karachay, Mayak, and Chelyabinsk-40: A Look at the Most Contaminated 

Place on Earth. The Basement Geographer [online]. 2012 [cit. 2015-06-26]. Dostupné z: 

http://basementgeographer.com/lake-karachay-mayak-and-chelyabinsk-40-a-look-at-

the-most-contaminated-place-on-earth/ 

Preparatory commission for the comprehensive nuclear-test-ban treaty 

organisation, 19 May 1953 – Dirty Harry [online]. 2012 [cit. 2015-07-18]. Dostupné z: 

https://www.ctbto.org/specials/testing-times/19-may-1953-dirty-harry/ 

Radioactive Contamination of the Techa River and its Effects. Harvard 

University: Department of Physics [online]. 2000 [cit. 2015-06-26]. Dostupné z: 

http://users.physics.harvard.edu/~wilson/publications/pp747/techa_cor.htm 

Ural Mountains Nuclear Waste. American University: Washington, DC [online]. 

[cit. 2015-06-26]. Dostupné z: 

 http://www1.american.edu/projects/mandala/TED/ural.htm 

  



66 

 

Obrazová příloha 

Graf: 

1. Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES 

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_stupnice_ 

jadern%C3%BDch_ud%C3%A1lost%C3%AD#/media/File:INES_cs.svg 

[cit. 2015-07-03]. 

 

Windscale 

Fotografie:  

2. Památník připomínající test britské atomové bomby v roce 1956, ostrovy 

Monte Bello na severozápadním pobřeží Austrálie s nápisem “Britská atomová bomba 

byla pokusně odpálena nad tímto místem v roce 1956“; „A British atomic weapon was 

test exploded above this point in 1956“  

Dostupné z: http://waforeveryone.com.au/montebello-islds.htm [cit. 2015-07-03]. 

Dobové fotografie: 

3. Stavba prvního reaktoru ve Windscale v červenci 1950, fotografie z roku 1950 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/ 

sellafield-nuclear-power-energy-in-pictures#img-1 [cit. 2015-07-03]. 

 

4. Konstruktéři na vrcholu Windscale pile 1 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-2 [cit. 2015-07-03]. 

 

5. Elektrárny Calder Hall a Windscale 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-4 [cit. 2015-07-03]. 

6. Výstavba Windscale Piles 

Dostupné z: http://www.spiegel.de/international/world/bild-756369-199713.html  

[cit. 2015-07-03]. 

 



67 

 

7. Pracovníci Windscalu pokračují v bezpečnostních pracích na prvním reaktoru 

poté, co se 10. října 1957 přehřál, fotografie z roku 1957 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-9 [cit. 2015-07-03]. 

 

8. Vyhodnocování radiačního úniku začíná poté, co byl zažehnán požár reaktoru 

Windscale 10. října 1957, fotografie z roku 1957 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-10 [cit. 2015-07-03]. 

 

9. Práce v továrně Sellafield pokračovala po říjnovém požáru a úniku, ale po 

celou dobu se radioaktivní materiál šířil Cumbrií, fotografie z roku 1957 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-11 [cit. 2015-07-03]. 

 

10. Radioaktivní mléko je vyléváno v Millomu, Cumbrii, blízko Windscalu, 

fotografie z roku 1957 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-12 [cit. 2015-07-03]. 

 

11. Uprostřed sedící William Penney, otec britské atomové a vodíkové bomby, a 

vedoucí vyšetřovací komise ve Windscale, zprava sir John Cockroft, fotografie z roku 

1957 

Dostupné z: http://www.theguardian.com/environment/gallery/2012/mar/12/sellafield- 

nuclear-power-energy-in-pictures#img-12 [cit. 2015-07-03]. 

12. Kontrolní přelet nad Windscale, fotografie z roku 1957 

Dostupné z: http://www.smashinglists.com/worst-nuclear-accidents-disasters-in-history/ 

[cit. 2015-07-03]. 

 

13. Pohled do jednoho z komínů Windscale Piles 

Dostupné z: http://www.lakestay.co.uk/1957.htm [cit. 2015-07-03]. 

14. Tom Tuohy, zástupce generálního manažera Windscalu 

Dostupné z: http://www.whitehavennews.co.uk/news/1.61394 [cit. 2015-07-03]. 

 



68 

 

15. Rolna Arnold, druhá oficiální historička britského jaderného programu 

Dostupné z: http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/10807672/Lorna-Arnold 

-obituary.html [cit. 2015-07-18]. 

 

16. Fotografie zaseklého uranového palivového článku v aluminiovém obale 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y[cit. 2015-07-18], 

Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 2007.  

 

Fotografie z grafické rekonstrukce: 

17. Fotografie uranového palivového článku v aluminiovém obale 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y[cit. 2015-07-18], 

Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 2007.  

18. Fotografie uranového palivového článku, který byl vytlačen do chladící vany 

a připraven k extrakci plutonia 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y[cit. 2015-07-18], 

Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 2007.  

19. Fotografie poničeného uranového palivového článku, který byl vytlačen do 

chladící vany  

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=d5cDiqVHW7Y[cit. 2015-07-

18],Windscale: Britain's Biggest Nuclear Disaster [film]. Režie Sarah Aspinall, UK, 

2007.  

Nákresy: 

20. Výřez reaktoru ve Windscale; shora filtry komínu, biologický obal reaktoru, 

grafitové jádro reaktoru, přívody chladícího vzduchu, výtok paliva 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Windscale_fire#/media/File:EN-302px- 

Reaktor_Windscale-schemat.png [cit. 2015-07-03]. 

 

21. Řez reaktorem Windscale Pile 1, shora komín s filtrem, palivový kanál, 

palivové tyče, grafitové jádro, přívod vzduchu 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Windscale_fire#/media/File:Windscale- 

reactor.svg [cit. 2015-07-03]. 

http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm1006478/?ref_=tt_ov_dr


69 

 

Čeljabinsk-40 

Fotografie: 

22. Památník Kyštymské katastrofy, poblíž měst Chelyabinsk, Miass, Zlatoust 

Dostupné z: http://rampages.us/orourkedn/wp-content/uploads/sites/2375/2015/02/ 

kyshtym-header.jpg [cit. 2015-07-04]. 

 

23. Památník Kyštymské katastrofy, poblíž Muslyumova  

Dostupné z: http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=536& 

with_photo_id=17969866&order=date_desc&user=2518574 [cit. 2015-07-04]. 

 

24. Jezero Karačaj 

Dostupné z: http://facts.net/water-pollution/#foobox-5/0/Lake-Karachay-Russia.jpg  

[cit. 2015-07-04]. 

 

25. Ramzes Fayzullin, 16 let, 2001 Kurmanova – oběť radioaktivní kontaminace 

z Majáku 

Dostupné z: http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/mayak-a-

50-year-tragedy/ [cit. 2015-07-04]. 

 

26. Devítiletý Kostya, oběť radioaktivní kontaminace z Majáku  

Dostupné z: http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/nuclear/waste/ 

waste-in-russia/ [cit. 2015-07-04]. 

 

27. Přilehlé město Ozyorsk 

Dostupné z: http://www.ozerskadm.ru/about/unit/invest/inf_for_investor/ 

[cit. 2015-07-04]. 

 

28. Vzpomínkové setkání přátel a příbuzných u břehu řeky Techy 

Dostupné z: http://sometimes-interesting.com/2011/07/15/the-most-contaminated-place- 

on-earth-chelyabinsk-40/ [cit. 2015-07-04]. 

 

29. Pohled na vesnici Muslyumovo 

Dostupné z: https://maverickvedam.files.wordpress.com/2010/12/23.jpg   

[cit.2015-07-04]. 



70 

 

30. Pohled na vesnici Novomuslyumovo, postavené v rámci programu 

přemístění, vzdálená 1,6 km od staré vesnice Muslyumovo 

Dostupné z: https://maverickvedam.files.wordpress.com/2010/12/9.jpg  

[cit. 2015-07-04]. 

 

31. The ruins left by an explosion of nuclear waste storage tanks at the Mayak 

nuclear facility in 1957 – ruiny zanechané po explozi zásobníku jaderného odpadu 

v jaderném zařízení Maják roku 1957 

Dostupné z: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2215023/Is-polluted-place-

Earth-The-Russian-lake-hour-beach-kill-you.html [cit. 2015-07-04]. 

32. Čeljabinsk-65, zařízení na výrobu plutonia 

Dostupné z: http://wikimapia.org/8566136/Chelyabinsk-65-Plutonium-Plant#/photo/ 

1168277 [cit. 2015-07-04]. 

 

33. Žores Medveděv 

Dostupné z: http://www.historyofnimr.org.uk/mill-hill-essays/essays-yearly-volumes/ 

2010-2/a-dangerous-occupation/ [cit. 2015-07-04]. 

 

 

Dobové fotografie: 

34. Maják, zařízení na výrobu plutonia 

Dostupné z: http://longlostbother.blogspot.cz/2009/09/long-lost-bothers-10-scariest-

ghost_4679.html [cit. 2015-07-04]. 

 

35. Otcové sovětských jaderných zbraní, zleva Andrej Sacharov, Igor Kurčatov 

 Dostupné z: http://atominfo.cz/wp-content/uploads/2011/01/kurchatov_sacharov.jpg 

[cit. 2015-07-04]. 

36. Georgy Flyorov, iniciátor sovětského atomového programu                            

Dostupné z: https://ericgoossen.files.wordpress.com/2011/12/fileflerov_small.jpeg  

[cit. 2015-07-04]. 

 

 

 

 



71 

 

37. Klaus Fuchs, sovětský atomový špion 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Klaus_Fuchs#/media/File:Klaus_Fuchs_-

_police_photograph.jpg [cit. 2015-07-04]. 

Nákres: 

38. Nákres kontaminačního cyklu – vypouštění kapalných radioaktivních látek 

to Techy, skladování vysoce radioaktivního odpadu ve skladišti, vypouštění látek do 

jezera Karačaj 

Dostupné z: http://languagesoftheworld.info/wp-content/uploads/2014/10/Mayak_ 

plant.gif [cit. 2015-07-04]. 

Mapy: 

   39. Mapa řeky Techy a přilehlých vesnic na jejím břehu před kontaminací, 

celková populace v roce 1950 byla 27 454 obyvatel  

Dostupné z: http://users.physics.harvard.edu/~wilson/publications/pp747/techa_cor.htm 

[cit. 2015-07-04]. 

 

40. Mapa znázorňující lokalitu jezera Karačaj, areál Maják a lokality dalších 

skladišť jaderného odpadu 

Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Satellite_image_ 

map_of_Mayak.jpg [cit. 2015-07-04]. 

 

41. Mapa znázorňující toky řek a lokalitu Čeljabinsku-40 

Dostupné z: http://www.laradioactivite.com/en/site/pages/Mayak_Accident.htm 

[cit.2015-07-04]. 

42. Mapa znázorňující Východouralskou radiační stopu – EURT s hodnotami 

radioaktivního zamoření 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Kyshtym_disaster#/media/File:Ostural-Spur. 

png [cit. 2015-07-16]. 

 

43. Mapa znázorňující Východouralskou radiační stopu – EURT s hodnotami 

radioaktivního zamoření 

Dostupné z: http://www.angelfire.com/ok/yolcu/web/project/DIMA.htm  

[cit. 2015-07-16]. 

  



72 

 

Katastrofy a nehody spojené s pokusnými jadernými výbuchy 

 

Dobové fotografie: 

44. Exploze „Baker“ na atolu Bikini, 25. července roku 1946 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Crossroads#/media/File:Operation 

_Crossroads_Baker_Edit.jpg [cit. 2015-07-20]. 

 

45. Plutoniové jádro obložené destičkami, na kterém Daghlian prováděl svůj 

experiment v roce 1945, rekonstrukce experimentu 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_K._Daghlian,_Jr.#/media/File:Partially 

-reflected-plutonium-sphere.jpeg [cit. 2015-07-20]. 

 

46. Přidržování hemisfér plutoniového jádra, Slotinův experiment roku 1946, 

rekonstrukce experimentu 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Slotin#/media/File:Tickling_the_ 

Dragons_Tail.jpg [cit. 2015-07-20]. 

47. Pokusný test „Bravo“ na atolu Bikini o síle 15 Mt, 1. březen 1954 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Castle_Bravo#/media/File:Castle_Bravo_ 

Blast.jpg [cit. 2015-07-20]. 

 

48. Daigo Fukuryū Maru v 50. letech, před incidentem 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Daigo_Fukury%C5%AB_Maru#/media/ 

File:Daigo_Fukuryu_Maru.jpg [cit. 2015-07-20]. 

 

49. Exploze „Špinavý Harry“ o síle 32 kT, která se konala 19. května 1953 

v Nevadské střelnici 

Dostupné z: http://matchbin- assets.s3.amazonaws.com/public/sites/990/assets/6ED6 

_Shot_Harry__US_DOE.jpg [cit. 2015-07-20]. 

 

50. John Wayne v roli Čingischána ve filmu Dobyvatel 

Dostupné z: http://sciencehorrors.tumblr.com/post/58751236213/the-movie-set- 

of-radioactive-death [cit. 2015-07-20]. 

 

51. Sovětská střelnice v Semipalatinsku, Kazachstán 

Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&foto1=AHA35d7fd_ 

profimedia_0023544812.jpg [cit. 2015-07-20]. 



73 

 

52. Berik Syzdykov, oběť testů v Semipalatinsku 

Dostupné z: http://didierruef.photoshelter.com/gallery-image/Kazakhstan-2008- 

Nuclear-Waste/G0000K4wd1qwxqKE/I0000gndgY7vhf3k [cit. 2015-07-20]. 

53. Adil Zheliayev, oběť testů v Semipalatinsku 

Dostupné z: http://didierruef.photoshelter.com/gallery-image/Kazakhstan-2008 

-Nuclear-Waste/G0000K4wd1qwxqKE/I00005vfmkBCJDKw [cit. 2015-07-20]. 

54. Katastrofa při testu „Béryl“, který se konal 1. května roku 1962 

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=zPio9yYCoCg [cit. 2015-07-20]. 

 

55. Gaston Palewski, francouzský ministr přítomný při testu „Béryl“ 

 

Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Gaston_Palewski#/media/File:Gaston_ 

Palewski1964.JPG [cit. 2015-07-20]. 

 

56. Ukázka jednoho z jaderných výbuchů, které se konaly ve Francouzské 

Polynésii 

Dostupné z: http://www.independent.co.uk/news/world/south-pacific-islands-prepare-

to-sue-french-government-for-1billion-over-nuclear-tests-9879653.html  

[cit. 2015-07-20]. 

 

 

 

  



74 

 

 

Ilustrace 1: Mezinárodní stupnice jaderných událostí INES (en.wikipedia.org) 
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programu (telegraph.co.uk) 

 

Ilustrace 16: Fotografie zaseklého uranového palivového článku v aluminiovém  

obale (youtube.com) 
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chladící vany a připraven k extrakci plutonia (youtube.com) 
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(longlostbother.blogspot.cz) 
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(ericgoossen.files.wordpress.com) 
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Ilustrace 37: Klaus Fuchs  
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Ilustrace 38: Nákres kontaminačního cyklu (languagesoftheworld.info) 
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Ilustrace 39: Mapa řeky Techy a přilehlých vesnic na jejím břehu před kontaminací, 
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Ilustrace 44: Exploze „Baker“ na atolu Bikini, 25. července roku 1946 

 (en.wikipedia.org) 
 

 

Ilustrace 45: Plutoniové jádro obložené destičkami, na kterém Daghlian  

prováděl svůj experiment v roce 1945, rekonstrukce experimentu 

(en.wikipedia.org) 
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Ilustrace 46: Přidržování hemisfér plutoniového jádra, Slotinův  

experiment roku 1946, rekonstrukce experimentu (en.wikipedia.org) 

 

Ilustrace 47: Pokusný test „Bravo“ na atolu Bikini o síle 15 Mt, 1. březen  

1954 (en.wikipedia.org) 
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Ilustrace 48: Daigo Fukuryū Maru v 50. letech, před  
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Ilustrace 49: Exploze „Špinavý Harry“ o síle 32 kT,  
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(matchbin- assets.s3.amazonaws.com) 
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Ilustrace 51: Sovětská střelnice v Semipalatinsku, Kazachstán (zpravy.idnes.cz) 
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Ilustrace 53: Adil Zheliayev, oběť  

testů v Semipalatinsku 
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Ilustrace 54: Katastrofa při testu „Béryl“, který se konal  

1. května roku 1962(www.youtube.com) 

 

Ilustrace 55: Gaston Palewski, francouzský 

 ministr přítomný při testu „Béryl“  
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