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Anotace
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou sovětské špionáže atomového výzkumu

ve Spojených státech amerických těsně před, během a krátce po druhé světové válce a
obranným systémem Spojených států amerických proti této špionáži. Výzkumnou otázkou
práce je otázka významu informací, které byly vyneseny z americko-britského jaderného

výzkumného programu, a tedy které konkrétní informace z určitých pracovišť výzkumného

programu pomohly vytvořit sovětskou jadernou zbraň. Práce se zaměřuje zejména na
strukturální fungování sovětské špionážní sítě a na jaderný výzkumný program jako celek,

přičemž se zabývá jednotlivými lidmi, kteří pracovali pro sovětské tajné služby, a jimi
vynesenými informacemi. Na jednotlivých pracovištích projektu Manhattan (jaderný
výzkumný program v USA) získávali špioni rozdílné informace, proto jsou zde tato pracoviště

popisována, stejně jako technologie a metody, které zde byly vyvíjeny.

Subjektem zkoumání této bakalářské práce jsou i konkrétní agenti sovětských tajných

služeb pracujících v USA, jejichž motivace a dlouhodobá práce předznamenávaly
fungování sovětského špionážního systému. Pronikání komunistické ideologie do USA i lidí,
jimž byla vlastní, je dalším bodem, jímž se tato práce zabývá, jelikož vysvětluje, jak je možné

, že se nejstřeženější vojenská technologie dostala do rukou největšího nepřítele.

Annotation
This Bachelor work’s concern is the theme of Soviet atomic espionage in the United States of

America before, during, and after World War II. It also concerns with the American
Counterintelligence system in these days against espionage. The main research question of

this work is the significance of the information stolen from the British-American atomic

research, thus which concrete information from particular workplaces of the atomic
research of USA helped the Soviet Union create the atomic bomb and how much. This text
also talks about the structure and functioning of the Soviet espionage web and about atomic
research. Concrete Soviet agents, who gave information about atomic research, are concern

of this work, too. These spies got their information in concrete workplaces belonging to

Project Manhattan, thus these workplaces and methods and technologies developed there
are also described in this work.
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The subjects of this work are concrete individuals working for the Soviet intelligence,

because their motivation and their methods were essential for working of the espionage

system. Penetration of the communist ideology and people who supported it, is another
point of interest of this work. It explains why could the most secret military technology
possibly come to the hands of the greatest enemy.

Klíčová slova
Špionáž, atomový, sovětský, americký, bomba

Keywords
Espionage, atomic, Soviet, American, bomb

Title
The Significance of the Soviet Espionage During Atomic Weapon Research
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Úvod
Jaderné zbraně se ihned po svém vynalezení staly hlavní vojenskou silou Spojených států

amerických, které je držely jako jediný stát na světě, a staly se tak neomezeným světovým
vojenským hegemonem, což potvrdily použitím nové technologie a svržením jaderných

bomb na japonská města Hirošimu a Nagasaki. Vynález této technologie znamenal zásadní

průlom v dějinách vojenství, ale také v sociálních poměrech, kdy se Američané museli

vnitřně vypořádat se zničením japonských měst, přestože tímto způsobem ukončili
2. světovou válku. Až překvapivě záhy se však technologie pro vývin zbraně dostala do
rukou největšího rivala – Ruska, respektive Svazu sovětských socialistických republik, což
vedlo k rozpoutání tzv. studené války, konfliktu, který mohl trvat bez vojenského napadení

nepřítele zejména díky šachu, kterým bylo držení jaderné zbraně, která sice byla dost silná,

aby nepřátelský stát zničila, nikoli však bez odezvy, která by byla dosahem podobně
zdrcující. Obě dvě mocnosti reprezentující antagonisticky Východ a Západ tak byly často
zahnány do kouta a nuceny k pasivitě, nemohly konstruktivně zasáhnout bez vyvolání

dalekosáhlého konfliktu. Jaderné zbraně byly a doposud jsou nejničivější zbraní světa,

přesto se její výrobní technologie dostala do rukou nepřítele, přičemž hráli významnou
roli sovětští špioni v USA. Jednalo se o složitý špionážní systém, do kterého byli zapojeni i

rodilí Američané, kteří budováním své důvěryhodnosti strávili léta svého života a
někteří jej i obětovali. Konstantní snaze SSSR dostat se k těm nejcitlivějším informacím
odolával americký obranný systém nedostatečně. Systémy a projekty vytvořené

americkými úřady vznikaly až příliš pozdě na to, aby zabránily sovětským agentům,
kteří v té době již byli ve strukturách amerického jaderného výzkumu, v jejich činnosti. V

moment vytvoření jaderné bomby tedy Sověti měli ohromné množství informací.
Výsledkem snah sovětských tajných služeb o informace z amerického výzkumu bylo

zkrácení celého procesu, během kterého Sověti sestrojovali jadernou bombu, na pouhé

čtyři roky do roku 1949.

Cíl práce a metodologie
Cílem mé práce je zmapování sítě špionů řízené Sovětským svazem a analýza

obranného systému USA, který měl uchránit přísně tajné informace před nepřítelem.

Časové období, kterému se tato práce věnuje, je rozmezí mezi začátkem jaderného
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programu ve Spojených státech a vybudováním programu pro vývin jaderné bomby v rámci

projektu Manhattan a vytvořením první sovětské jaderné bomby v roce 1949. Cílem je
zhodnocení významu vynesených informací jednotlivými špiony, do jaké míry napomohly k

vynalezení sovětské jaderné zbraně. Zvláště se zaměřím na jednotlivé špiony – Harryho
Golda, Klause Fuchse, Theodora Halla a další, u nichž mě bude zajímat zejména jejich

motivace pro vlastizrádné jednání, díky kterému mohla vzniknout síť špionů. Vzhledem k

tomu, jaký historický význam měl zisk jaderné bomby Sovětským svazem a jaký význam

má atomová technologie dodnes, považuji toto téma za důležité a aktuální i v současné
době. Výzkumnou metodou bude primárně syntéza sekundární literatury doplněná

analýzou memoárů přímých účastníků, jelikož se domnívám, že k dosažení cílů práce
budou tyto metody nejvhodnější.

Analýza zdrojů
Při tvorbě práce jsem využíval jak knižní zdroje, tak internetové články. Vycházel jsem z

děl pamětníků, jako byli Leo Szilard, Cynthia C. Kelly nebo ředitel projektu Leslie Groves,

kteří měli jedinečný náhled do projektu Manhattan, jelikož byli jeho součástí. Vycházel
jsem i z dalších knižních zdrojů, které se zabývají sovětskou špionáží, americkou obranou

proti ní nebo jednotlivým špionům. Z knižních zdrojů pro tuto práci se také vymykají dva

spisy od světového odborníka na sovětskou špionáž a bývalého důstojníka KGB
Alexandera Vassilieva díky jeho přístupu k dokumentům KGB. Vycházel jsem také z díla
Stalin and the Bomb od světově uznávaného odborníka Davida Hallowaye.

Důležitým zdrojem pro mě bylo periodikum Bulletin of Atomic Scientists, které se zabývá
mnohými z témat, kterým se věnuji i já v této práci. Využíval jsem i další články, které se

věnují především jednotlivým špionům nebo užším tématům, a internetové databáze
americké CIA, ze které jsem si doplnil některá data.

Struktura práce
V první části práce je analyzován samotný projekt Manhattan a některé technologie

užívané během výzkumu s ním spojeným, aby měl čtenář přehled o tématice jaderných
výzkumů po celé Evropě, s čímž souvisí i nutnost Sovětského svazu vytvářet síť špionů v
Americe kvůli nedostatkům vlastního jaderného programu. Další význam je v konkrétních

znalostech vzešlých z projektu Manhattan, které se později dostaly do rukou Sovětů.
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Dalším tematickým okruhem, kterému se tato práce věnuje, je samotná špionáž

Sovětského svazu ve Spojených státech včetně časového zařazení a systému
fungování sovětských tajných služeb v USA, z čehož vychází následující pasáž, věnující
se konkrétním špionům a informacím jimi vyneseným. Práce se také zabývá obranou USA
proti špionáži (counter-intelligence) a analýzou sovětského jaderného programu, jenž

umožňuje odhalit nedostatky Sovětů a určit důležitost špionáže pro jejich program,

čemuž se věnuje závěrečná pasáž.

1. Vznik jaderné bomby
1.1. Počátky jaderného výzkumu v USA
Jaderná fúze byla poprvé úspěšně provedena 21. prosince roku 1938 v nacistickém

Německu radiochemiky Otto Hahnem a Fritzem Strassmannem, pracujícími pro Institut

fyzikální chemie v Dahlemu na předměstí Berlína. Bombardovali tehdy roztok dusičnanu (

nitrátu) uranu neutrony, přičemž se v mikroskopickém množství uran přeměňoval na
látku s jinými radiačními vlastnostmi. Informace o jejich úspěchu se nesla tehdy ještě
poměrně malým světem fyziků velmi rychle a na jejich práci, která se jevila velmi
perspektivní, záhy navázali vědci ve Velké Británii, Francii, v Sovětském svazu (v
Leningradu pod vedením mladého Igora Kurchatova) a ve Spojených státech amerických,

kam novinku o objevu jaderného štěpení přinesl záhy věhlasný dánský fyzik Niels Bohr.1
V Americe již v lednu 1939 přišel maďarský emigrant, vědec Leo Szilard s myšlenkou
atomových bomb, ve kterých by se uplatnila nová technologie štěpení atomu.2 Nákres
atomové bomby se již záhy objevil i v kanceláři fyzika Roberta Oppenheimera. Potenciál

štěpení atomu byl ve vědeckých kruzích poměrně znám. Ohromná snaha o vytvoření
atomové bomby spočívala pochopitelně v obavě z nacistů, kteří na stejné technologii

pracovali také, s objevem štěpení atomu navíc přišli s náskokem němečtí fyzici. Obrana
proti atomové bombě mohla být podle všeobecného postoje Američanů jediná – jiná
atomová bomba.3

1

Cynthia C. Kelly, Remembering the Manhattan Project: perspectives on the making of the atomic bomb and its

legacy (N. J.: World Scientific, 2004), 17–19.
2

Leo Shilard, Leo Szilard: His version of the Facts, eds. Spencer Weart a Gertrud Weiss Szilard (Cambridge, MA,

MIT Press, 1978), 60 - 64.
3
Cynthia C. Kelly, Remembering the Manhattan Project: perspectives on the making of the atomic bomb and its
legacy (N. J.: World Scientific, 2004), 15–22.

11

1. 2. Začátek jaderného programu
Po začátku války měly všechny mocnosti (Spojené kr., Francie před kapitulací, USA,

Německo, Japonsko a Sověti) své jaderné výzkumné programy, na které ale bylo třeba

vynakládat ohromné finanční částky, největší investice bylo nutné učinit pro výstavbu

vědeckých pracovišť a sestrojení přístrojů a vědecké aparatury, podobně jako na
výstavbu těžebních komplexů pro těžbu uranové rudy, která byla vstupním materiálem
pro mnoho chemických reakcí. Pro válčící státy bylo velice složité učinit tyto investice

mimo válečné výdaje. Dalším faktorem při zahajování výzkumu byla nejistota, je-li vůbec
možné uplatnit potenciál jaderného štěpení v praxi ve vojenství. Mezi vědci byla tato

otázka předmětem živých debat. Nikdo si nemohl být jistý výsledkem nákladného

výzkumu za účelem vytvoření zbraně využívající technologii štěpení atomu. Proto byla

nesmírně důležitá důvěra vlády dotyčné země ke svým vědcům, ale i opačně. Kabinet
prezidenta Franklina D. Roosevelta tuto důvěru ve své odborníky (na rozdíl od Adolfa
Hitlera) měl, proto byl 9. října 1941 zahájen anglo-americký jaderný výzkumný program. 4

1.3. Projekt Manhattan
Výzkum uranu nezávisle probíhal již od roku 1940 a americká vláda na něj posílala

vědcům granty. Američtí vědci měli značné úspěchy. Podařilo se jim vytvořit nový
prvek plutonium, který měl excelentní explozivní vlastnosti. Vláda Spojených států došla k
názoru, že by celý výzkum měl spadat do jurisdikce armády, proto byl v roce 1942 jmenován

vedoucím atomových výzkumů plukovník James C. Marshall. Jeho štáb sídlil v newyorské

čtvrti Manhattan, proto dostal záhy vzniknuvší jaderný projekt název Manhattan
Engineering District. 13. srpna byl vytvořen nový útvar, který výzkum sjednotil pod krycím
názvem Manhattan Engineering District. Jeho vrchním velitelem se stal generál Leslie Groves,

plukovník Marshall měl funkci hlavního inženýra.5
Nenahraditelnou osobou pro tento projekt byl teoretický fyzik Robert Oppenheimer, který

byl i pověřen rekrutováním dalších pracovníků. Dalšími nejvýznamnějšími vědci
pracujícími na nejdůležitějších technických náležitostech byli Ital Enrico Fermi a

maďarský rodák Leo Szilard. Ještě předtím, než mohl Oppenheimer najímat další
4

Cynthia C. Kelly, Remembering the Manhattan Project: perspectives on the making of the atomic bomb and its

legacy (N. J.: World Scientific, 2004), 18–20.
5

Leslie R. Groves, Now It Can Be Told: The Story of the Manhattan Project (New York: Da Capo Press, 1962), 98

-114.
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pracovníky, museli mít nejdříve tito vědci jistotu, že jejich práce není zbytečná, proto

musel být sestaven jaderný reaktor, ve kterém by proběhla kontrolovaná řetězová reakce
. Navrhli ho Fermi se Szilardem a již 2. prosince 1942 prošel úspěšným testem. Poté se

rozběhly naplno investice do stavby vědeckých pracovišť po celých Spojených státech.6

1. 4. Pracoviště projektu Manhattan
V rámci projektu Manhattan bylo po celých USA, ale i v Kanadě, vybudováno mnoho

výzkumných pracovišť a těžebních „městeček“, kde byla těžena uranová ruda, ze které
byl následně selektován uran, který byl pro většinu experimentů nezbytný. Velitelství

programu se nacházelo ve Washingtonu D. C. a jedno z nejdůležitějších pracovišť bylo

zřízeno v Tennessee. Jeho krycí název byl Clinton Engineer Works. Vzniklo zde nové
městečko Oak Ridge, které bylo určeno pro ubytování pracovníků angažovaných v

projektu. V roce 1945 dosáhl počet obyvatel 82 tisíc. Toto zařízení bylo zaměřeno na
produkci plutonia.7
V Albaquerque v Novém Mexiku byl založen Project Y, tedy tajná laboratoř projektu
Manhattan Los Alamos. Uvažovalo se, že bude v Oak Ridge, nakonec však kvůli požadavkům
na utajení vznikla v samostatné destinaci v blízkosti pohoří Sangre de Cristo. V tomto

zařízení pracoval i vedoucí fyzik projektu Robert Oppenheimer, který byl ředitelem
Projektu Y. Areál spravovali a obsluhovali zaměstnanci Kalifornské univerzity ve spolupráci
s armádou Spojených států a byly zde vyvíjeny nové vědecké metody a postupy, probíhaly

zde experimenty apod.

Třetím nejvýznamnějším střediskem výzkumu bylo zařízení Hanford ve státu
Washington, podobně jako Oak Ridge určené zejména na produkci plutonia. Na rozdíl od
Oak Ridge bylo dobře izolováno od okolních sídel a nacházelo se u řeky Columbia.

Po celých USA se nacházelo mnoho pracovišť, které přispívaly projektu Manhattan. Na

projektu se účastnily desetitisíce lidí, málokdo však věděl skutečný cíl své práce.
Informace, které se jim dostaly, slibovaly od výsledného vynálezu konec války a zachránění

milionů životů.8
6

Cynthia C. Kelly, Remembering the Manhattan Project: perspectives on the making of the atomic bomb and its

legacy (New Jersey: World Scientific, 2004), 20–22.
7

David Halloway, Stalin and the bomb. (New Heaven: Yale University Press, 1994), 96 - 105

8

Cynthia C. Kelly, Remembering the Manhattan Project: perspectives on the making of the atomic bomb and its

legacy (New Jersey: World Scientific, 2004), 42–53.
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1. 5. Úspěchy projektu Manhattan
První řetězové reakce bylo dosaženo v Chicagu 2. prosince 1942. Poté mohl být program
rozvinut naplno. Ze dvou metod štěpení uranu, tedy plynné difuze a elektromagnetické
separace, vznikly nakonec dvě rozdílné jaderné bomby. Jedna byl vyrobena podle staršího

návrhu a získala jméno Little Boy. Měla tvar „děla“, ve kterém se posléze pod vlivem

exploze setkaly dvě rozdělené části obohaceného uranu, které dohromady tvořily
kritické množství pro zažehnutí reakce. Nebyla tak silná jako plutoniová atomová bomba,
zato získala statut spolehlivé zbraně, tudíž ani nebyly provedeny pokusné výbuchy. První

vyrobená bomba tohoto typu byla svržena na Japonsko. Druhá bomba, která dostala

přezdívku Fat Man, využívala pro zažehnutí reakce techniku sférické imploze a její
konstrukce byla daleko složitější.9

Kýženého úspěchu, tedy prvního úspěšného experimentálního výbuchu jaderné bomby,
bylo dosaženo 16. července 1945 v poušti White Sands. Celý program pro vývin jaderné

zbraně stál v době konce druhé světové války Spojené státy 2,2 miliardy tehdejších

amerických dolarů (přibližně 26 miliard dnešních amerických dolarů). Srovnatelnou sumu
musely vydat Spojené státy o dvě dekády později v rámci vesmírného programu, který

vyslal Apollo 11 na měsíc a zpět.10

2. Sovětská špionáž v USA
2.1. Počátky sovětské špionáže v USA
Tradice sovětské špionáže ve Spojených státech začala nejpozději v roce 1921. V roce
1924 již byla založena Amtorg Trading Corporation sloužící jako kvazi-ambasáda a centrála
vzájemného obchodu mezi USA a SSSR. Ve 30. letech však sloužila jako základna

průmyslové špionáže. Rozvíjet se sovětská špionáž mohla až po roce 1933, kdy byly
navázány diplomatické styky mezi SSSR a Spojenými státy a s tím vytvořena ambasáda.

Sovětští špioni z organizace OGPU (paralela americké CIA fungující v letech 1923 až 1934,
kdy byla včleněna do NKVD) tak mohli pronikat na americké území jako diplomaté.
Špionům byla nápomocná i Komunistická strana Spojených států amerických (Communist

9

Mike Rossiter, Špion, který změnil svět, Klaus Fuchs a tajemství atomové bomby (Praha: Vyšehrad, 2015), 35

- 38
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its legacy (N. J.: World Scientific, 2004), 22.
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Party of USA), jež byla součástí komunistické internacionály.11

Sovětští špioni se hojně angažovali na území USA během 2. světové války. V té době

postavení Sovětů v Americe značně napomáhal společný nepřítel v podobě nacistického
Německa. Renomé SSSR tehdy v celém západním světě, včetně USA, stoupalo. Dalším

faktorem, který vytvářel Sovětům v USA „přátelské prostředí“ ještě před druhou
světovou válkou, byla povaha hospodářského systému New Deal, který vznikl z okruhu
nejbližších lidí prezidenta Franklina Delano Roosevelta z důvodu vyřešení tzv. Velké
hospodářské krize. New Deal se komunisticky smýšlejícím jedincům ideologicky relativně
zamlouval, proto se ve státní správě v té době vyskytovalo mnoho lidí levicové orientace.
Mnozí z nich byli dvojití agenti napojení na Moskvu. Ti se vyskytovali ve všech oblastech

státní správy. Někteří se dostali na velmi vysoké posty. Poté, co byl spuštěn projekt

Manhattan, měly již sovětské orgány v USA mnoho svých lidí.12

2. 2. Špionáž projektu Manhattan
Před 2. světovou válkou se systém sovětské špionáže přeorganizoval. Špioni již
nesměli mít napojení na místní komunistické strany. Příčinou byl do velké míry tzv. Foreign

Agents Registration Act, který vynucoval na zahraničních agentech přísnější kontroly.

Sovětský svaz začal využívat lidí z daných lokalit, nikoli vlastních. Síť špionů řídil obvykle

sovětský agent, který ale verboval z řad místních. Adeptům i již zasvěceným agentům
byl často nabízen peněžní obnos a odměny za informace. Takový úplatek poté mohl
sloužit i jako prostředek k vydírání dotyčného agenta, který se tak dostal do ještě hlubší

kontroly zřizovatele sítě, což byl ve většině důstojník sovětských tajných služeb,
který měl pod kontrolou i několik desítek agentů, od kterých získával informace,
kontroloval je a případně jejich práci koordinoval. Mnoho špionů však vykonávalo

informační služby pro Sovětský svaz bez finanční odměny z důvodu svého

ideologického přesvědčení.13

11
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Yale University Press, 2009), 33–55.
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Špioni, kterým se podařilo infiltrovat jako pracovníkům do projektu Manhattan, byli

dlouhodobě v Americe pracující a žijící občané, kteří více či méně souzněli s
komunistickou ideologií. Proto byli pro americké obranné mechanismy složitě odhalitelní.

Americké tajné služby měly poměrně málo informací. Skutečný zlom v informovanosti

Američanů o míře sovětské špionáže nastal až téměř přesně s koncem 2. světové
války.

2. 3. Igor Gouzenko
Američané měli od roku 1943 přísun informací z dešifrovaných sovětských telegramů,
které byly analyzovány pod záštitou armádního projektu Venona (viz kapitola 4.

Kontrarozvědka Spojených států). Do té doby se tajné služby na sovětské zprávy

soustředily pouze okrajově. Šok pro veřejnost představoval zpravidla zatčení nebo
doznání některého ze špionů, který přinesl Američanům ucelené informace. Skutečně
významní pro americké tajné služby byli především tři: Igor Gouzenko, Elizabeth Bentley a
Whittaker Chambers. Všichni tři se doznali Američanům až na sklonku nebo po konci 2.

světové války, tedy v době, kdy byla většina důležitých informací z amerického
atomového výzkumu již v rukou Sovětského svazu. Přínos informací těchto špionů tedy
nespočívá ve zlepšení americké obrany proti zahraničním špionům, ale už jen v pochopení

, jak rozvinutá sovětská špionáž v USA byla, a v neposlední řadě v usvědčení viníků. První

jmenovaný – Igor Sergejevič Gouzenko – byl zaměstnancem sovětské ambasády v
Ottawě, který se rozhodl pro vyzrazení informací americkým tajným službám tři dny po

konci 2. světové války, 5. září 1945.14 Předal Američanům 109 dokumentů zachycujících
sovětské aktivity v Severní Americe. Gouzenko byl vyškolen k šifrování zpráv. Tuto práci

také vykonával na ambasádě, měl tedy ze své pozice přístup ke všem zprávám. Z

dokumentů se Američané mimo jiné dozvěděli o snaze Stalina získat tajné informace o
vývoji jaderné zbraně a o praktikách sovětských tajných služeb např. nasazovat na území

nepřátelského států tzv. spící agenty, kteří pracují a žijí své životy, jako by byli

obyčejnými občany, ve skutečnosti jsou ale vždy v pohotovosti důvěru, kterou k nim
má jejich zaměstnavatel nebo přátelé, zužitkovat pro získání informací pro domovský
stát. Takových „spících agentů“ sovětské velení využívalo obzvláště při nasazování do

14
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špionáže amerického atomového výzkumu.15

2. 4. Elizabeth Bentley
Ve stejné době, kdy Američané získali od Gouzenka tajné dokumenty, utrpěla sovětská
špionážní síť v USA další ránu. V roce 1945 kontaktovala FBI Elizabeth Bentley, rodilá

Američanka, která v té době byla ve vedení jedné ze špionážních sítí. Tato dáma se nechala
zlákat komunistickou ideologií již v roce 1935, kdy vstoupila do Communist Party of the

United States. Bentley byla aktivní špionkou od roku 1938, kdy se jejím kontrolorem a

kontaktem stal důstojník NKVD Jacob Golos, který byl jedním z nejdůležitějších a

nejaktivnějších zaměstnanců sovětských tajných služeb ve Spojených státech.16
V roce 1940 byl zaveden Foreign Agents Registration Act (viz kapitola 4. 2. Foreign Agents

Registration Act), který nutil Golose odhalit americkému ministerstvu spravedlnosti své

aktivity. To mu znemožňovalo vykonávat jeho práci při správě špionážní sítě, stejně jako
navštěvovat jím kontrolované americké agenty a získávat od nich dokumenty. Tuto

odpovědnost předal do rukou své asistentky a milenky Elizabeth Bentley. Na Bentley byl

vyvíjen nátlak, aby předala kontrolu nad sítí do rukou nového zmocněnce. Bylo jí dokonce

vyhrožováno násilím, proto se rozhodla, ihned poté, co byla přinucena předat vedení,

kontaktovat FBI a vyzradit vše, co věděla o aktivitách sovětských špionů v USA. Předala
jim složku o stu stránkách, která obsahovala informace se jmény agentů pracujících pro SSSR

a lidí, kterým podléhali. Tyto informace záhy potvrdili analyzátoři v té době již plně

funkčního projektu Venona, v jehož archivech vystupovala Elizabeth Bentley pod krycím

jménem „Good girl“. Tyto velice zasvěcené informace představovaly v rukou FBI
ohromně cenný zdroj. O jejím přeběhnutí byly informovány i sovětské tajné služby,
Elizabeth Bentley proto musela být od té doby chráněna americkými úřady, které však

hodlaly využít Bentleyina talentu. Od roku 1952 proto byla zaměstnána FBI a jejím úkolem

bylo odhalování zahraničních agentů.17

2. 5. Whittaker Chambers

15
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Posledním z trojice nejvýznamnějších přeběhnuvších sovětských špionů byl
Whittaker Chambers. Byl to rodilý Američan, jací byli pro služby sovětských tajných služeb
nejvíce žádaní. Motivací pro jeho počínání jako špiona bylo jeho komunistické

přesvědčení, které ho v průběhu jeho špionážní práce postupně opouštělo. Od roku
1932 do roku 1937 pracoval jako informátor pro síť špionů ve Washingtonu D. C. podléhající

důstojníkovi GRU Alexandrovi Ulanovskému.18
Informovat americké tajné služby se rozhodl až po začátku druhé světové války, čemuž

předcházela dohoda mezi ministry zahraničí SSSR a Německa Vjačeslavem
Michajlovičem Molotovem a Joachimem von Ribbentroppem. Prostřednictvím svého
přítele se setkal s Adolfem A. Berlem, který ho uvedl. Chambers vyzradil jména 18 lidí

zapojených do špionážní činnosti pro sovětské tajné služby. Mezi nimi byl i Lauchlin
Currie, asistent a ekonomický poradce prezidenta Roosevelta, ten byl však do špionáže

zapojen jen okrajově. Chambersovy informace však FBI přijala jako neověřené a neúplné a
nevyvozovala z nich bezprostředně žádné důsledky. Vyslýchán byl ještě v letech 1942 v

reakci na zavraždění Waltera Krivitského, sovětského agenta, který vyzradil spojencům
informaci o plánované dohodě mezi Molotovem a Ribbentropem. Krivitsky byl zavražděn již
v únoru 1941 a bylo velice pravděpodobné, že jeho smrt mají na svědomí sovětské

informační služby, které se přeběhnuvších agentů zbavovaly tímto způsobem běžně.

3. Špioni angažovaní v projektu Manhattan
3. 1. Klaus Fuchs
Německý fyzik doktor Emil Julian Klaus Fuchs byl ve svém rodném Německu členem
komunistické strany, pročež musel v roce 1933 po nástupu Hitlera na pozici kancléře

emigrovat do Velké Británie, kde tuto skutečnost zatajil, jinak by se nemohl účastnit
žádného výzkumu. To se mu dařilo velmi dobře, jelikož všichni, kdo o tom věděli, zejména

jeho otec, zůstali v Německu.
Aktivním špionem byl však již od roku 1941, v říjnu toho roku již posílal první informace

z atomového výzkumu University of Birmingham Spojeného království do SSSR. Předával

měsíční reporty pro britskou vládu následně do rukou Sovětů, v té době se však jednalo o

18
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jeho vlastní vědecké výsledky. Úplný rozsah informací, které se od něj v období 1941 až
1943 sovětské tajné služby dozvěděly, není znám, předpokládá se však, že vyzradil

všechno, co věděl.20
Jako významný fyzik byl jedním ze sedmnácti vědců britské mise, která dorazila do

Spojených států na základě Úmluvy z Quebecu mezi prezidentem USA Rooseveltem,
premiérem Spojeného království Churchillem a premiérem Kanady Williamem L. M. Kingem z
roku 1943. Britští pracovníci vyvinuli metodu difuzního separování uranu, což byla jedna ze

tří technologií separování uranu U235, mezi kterými se vybírala ta nejvhodnější pro objem

výroby v průmyslovém měřítku. Proto byli britští vědci v USA velmi žádaní. Celá mise
byla vypravena ve spěchu. Otto Frisch, jeden z nejvýznamnějších britských vědců, který

byl imigrantem z Rakouska, neměl ani britské občanství. To během dvou dnů získal

společně s vízem ve Spojených státech. Podobným případem byl i Fuchs. Podmínkou
přijetí britské mise bylo vydání bezpečnostních prověrek všem 17 vědcům. I Klaus
Fuchs ji tedy obdržel. Britská tajná služba MI5 přitom měla o Fuchsových tendencích a
„problémové asimilaci“ informace. Přesto jej nechala vycestovat, což se dá chápat jako

naprosté podcenění situace.21
Nebylo to poprvé, co byl Fuchs v Americe. Po začátku 2. světové války byl jako emigrant

z nepřátelské země společně s dalšími emigranty internován v uprchlickém táboře v
Kanadě, kde byl až do ledna roku 1941. V tomto uprchlickém táboře se setkal s mnoha lidmi

levicového nebo komunistického smýšlení, kteří se pochopitelně družili. Zde se Fuchs

seznámil se sovětským špionem Hansem Kahlem, který ho poté kontaktoval ve Velké
Británii po návratu z Kanady. V dubnu téhož roku odjel Fuchs do Londýna, kde se poprvé

kontaktoval se zástupci sovětských tajných služeb. Navázal s nimi spolupráci s tím, že za ní

neočekává peníze, pouze kvůli svému komunistickému přesvědčení.

22
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nanejvýš zasvěcené. Po příletu do USA byl podroben pouze poměrně rychlé prohlídce.

Jeho důvěryhodnost zaručovali Britové. To byla patrně slabina amerického obranného
systému, jenž se nevztahoval na jejich britské spojence. Za dva a půl roku, co se nacházel v

USA, na něm nebyla provedena žádná další kontrola či prověrka. Podléhal pouze obecným

pravidlům jako ostatní zaměstnanci projektu.
V únoru 1944 se poprvé setkal se svým novým prostředníkem v Americe, jímž byl Harry

Gold (znal ho pod krycím jménem „Raymond“). Nepředal mu zatím žádné dokumenty,
pouze si povídali a uvažovali o dalším vývoji. Na každém jejich setkání, které bylo domluvené

vždy jednou za několik měsíců, nabízel Fuchsovi obnos 1500 amerických dolarů, ten ale
vždy odmítal. V USA žil Klaus Fuchs v New Yorku a pracoval na plynné difuzi uranu-238, tedy

reakci, ze které vyjde jako výsledný produkt obohacený uran-235. Tato nepostradatelná
reakce probíhala masově zejména na pracovišti v Oak Ridge. Cílem byly nyní další metody

výroby uranu-235, které byly vyvíjeny na jiných pracovištích. Fuchs předpokládal, že

elektromagnetický separátor se nachází v Los Alamos. Fuchs přislíbil předat Goldovi
dokumenty s informacemi o své nynější práci, což se stalo na jejich třetím setkání v

březnu 1944, kde se Gold dostal k popisu metody difuzní separace uranu-235. 23

Fuchsova práce v New Yorku měla být ukončena v červenci roku 1944 a ten si nemohl
být jistý, jestli bude převelen na jiné stanoviště, z nichž bylo pro Fuchse nejžádanější
pracoviště Camp Y v novém Mexiku (Los Alamos), nebo se bude muset vrátit do Británie.

Gold od něj získal veškeré informace o práci britských vědců na difuzní separaci uranu v

New Yorku. V té době byl Fuchs jedním z nejcennějších špionů pro sovětské tajné služby.
Choval se puntičkářsky a profesionálně a byl velmi opatrný, navíc měl přístup k

nejtajnějším informacím. Fuchs se poté ale ztratil svým kontaktům z očí, nechodil na
domluvené schůzky a na nové adrese ho Harry Gold nenašel. Příčinou bylo jeho vyžádání
do Los Alamos pro jeho znalosti. Toto pracoviště bylo zamýšleno jako destinace

závěrečných procesů vedoucích k sestrojení jaderné bomby. V té době měli američtí
vědci dostatek informací o metodách získávání obohaceného uranu-235. Klaus Fuchs odjel
do Nového Mexika 11. srpna roku 1944. Spadal tam do teoretického oddělení, které vedl
Hans Bethe, a pracoval se svými kolegy na vnitřním mechanismu tzv. plutoniové bomby (

nově navržený typ bomby, jejíž vnitřní mechanismus byl složitější než u uranové bomby
23
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navržené předtím), tedy dosažení kontrolovaného výbuchu uvnitř bomby, který by spojil

dvě části plutonia a vytvořil z nich tak kritické množství, ve kterém mohla začít řetězová
reakce a spustit výbuch. V prosinci roku 1944 proběhl první úspěšný experiment

funkčnosti výbušných čoček. Po sedmi měsících se Fuchs opět setkal s Harrym Goldem,
který o něm po tuto dobu téměř nic nevěděl. Předal mu velkou složku se všemi

informacemi o výzkumu vnitřního mechanismu bomby, který měl zažehnout řetězovou
reakci. A společně s tím veškerou práci v Los Alamos, na které se pracovalo od srpna 1944.

Experimenty v zimě 1944 a na jaře 1945 ještě nebyly úspěšné, až v dubnu roku 1945 se

zdálo být vnitřní zařízení funkční, všechny klíčové výpočty byly provedeny.24
Poslední schůzka Klause Fuchse a Harryho Golda se odehrála v červnu 1945. Gold získal

od svého nejcennějšího agenta rukou psaný popis plutoniové bomby, která měla být

otestována v červenci. Zároveň byl ve složce nákres bomby se všemi důležitými výpočty

společně s popisem vnitřního způsobu zažehnutí reakce a spouštěče, který
představoval malý kus polonia v obalu z plutonia. Dále se díky tomu Sověti dostali k

výpočtům o předpokládaném výbuchu a ke schématu štěpení plutonia. Vedoucí
sovětského jaderného výzkumu Ivan Kurchatov byl těmito zjištěními nadšen.25
Následně, již po výbuchu, popsal detaily výbuchu a účinky atomové bomby v praxi. Díky

němu mohli Sověti disponovat informacemi i např. o aktivitách britských výzkumníků
v Harwellu a dalších projektech týkajících se jaderného výzkumu USA, Kanady a Spojeného
království.26

Po 2. světové válce se vrátil do Velké Británie, kde ihned získal místo vedoucího Divize

teoretické fyziky na Harwellu – britské hlavní laboratoře pro jaderný výzkum. Přestože mu

po skončení války hrozilo větší nebezpečí, jelikož mohl z Německa dorazit jeho otec a
vyzradit tajemství a členství v komunistické straně, i nadále pokračoval ve špionáži pro
SSSR.

Byl zatčen počátkem roku 1950 na základě informací projektu Venona, načež se
přiznal ke špionáži a byl odsouzen ke 14 letům vězení, jelikož SSSR byl tehdy klasifikován

24
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jako spojenec USA a Velké Británie. Brzy vyšel najevo rozsah informací, které od něj
putovaly do Ruska.

3. 2. Harry Gold
Harry Gold se narodil ve Švýcarsku v židovské rodině. Po jeho emigraci do USA ve čtyřech

letech mu bylo změněno jméno z rodného Golodnitsky na Gold. Byl ovlivněn negativními

předsudky Američanů, se kterými se setkal, z nichž mnozí jím opovrhovali kvůli jeho

původu a společenskému statutu, jelikož jeho otec pracoval jako truhlář. Měl touhu po
vzdělání a vystudoval na South Philadelphia High School chemii. Z University of Philadelphia
, kde studoval taktéž chemii, sám odešel kvůli finančním problémům rodiny

způsobeným Velkou hospodářskou krizí. V této době vstoupil na popud svého přítele
Toma Blacka do komunistické strany a již ve svých 25 letech (1935) se stal sovětským

kontaktem na špiony angažované v projektu Manhattan. Jeho nadřízeným byl Anatoli A.

Yakovlev, ruský vice-konzul ve Spojených státech, kterému přímo předával informace,
které dostával od Klause Fuchse.27

Poté, co byl v roce 1950 zatčen Klaus Fuchs, udal i Harryho Golda, který byl záhy zatčen

také a ke své špionážní činnosti se přiznal, což pomohlo k dopadení dalšího špiona Davida
Greenglasse, se kterým Gold taktéž spolupracoval, a získal od něj například detailní
nákresy impulsních čoček krátce po prvním experimentálním výbuchu atomové bomby v

červenci 1945. V roce 1951 byl odsouzen k 30 letům vězení, z nichž si však odpykal
pouze necelou polovinu.28

3. 3. David Greenglass
Ze všech čtyř špionů, kteří měli přístup k těm nejcennějším informacím týkajícím se
projektů Manhatan, byl pouze seržant David Greenglass narozen v Americe, jediný byl

americkým občanem a jediný nebyl sám vědec. Přestože byl rodilým Američanem,
jeho původ nebyl americký, byl synem židovských emigrantů ze Sovětského svazu a z
Rakouska.
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Nejdříve krátce pracoval v Clinton Engineer Works v Oak Ridge, poté byl podle svého

vlastního svědectví v létě roku 1944 přidělen do laboratoře v Los Alamos, kde pracoval
jako mechanik na impulsních čočkách, vnitřního mechanismu jaderné bomby. Nákresy

tohoto mechanismu a jeho přesný popis předal v červenci 1945 Harrymu Goldovi.
Společně s ním i seznam vědeckého personálu pracujícího v Los Alamos se zvláště
vytypovanými osobami, které, dle jeho názoru, měly být svolné ke spolupráci na špionáži.29

Jeho motivace pro tento vlastizrádný čin spočívala v jeho přesvědčení. Již v mládí
společně se svou ženou Ruth Printz vstoupili do komunistické strany. Tato skutečnost však

samozřejmě nebyla orgánům zajišťující bezpečnost známá. Absolvoval Polytechnic
Institute of Brooklyn, který nedokončil, a Pratt Institute.30
Jeho švagrem byl Julius Rosenberg, který si vzal jeho sestru Ethel v roce 1939. Ten byl

sovětským špionem a pracoval pod Alexandrem Feliksovem, který inicioval, aby se
Rosenberg pokusil získat pro svůj účel dva mladé komunisty Greenglasse a Ruth Printz. Ti

vřele přijali žádost o službu komunistickému režimu a Greenglass začal v roce 1944

předávat informace o projektu Manhattan Harrymu Goldovi. Greenglass měl krycí jméno
„Calibre“ a jeho žena Ruth „Wasp“. Byl zatčen v roce 1951 na základě přiznání Harryho

Golda.31

3. 4. Theodore Hall
Theodore Hall, podobně jako Harry Gold, pocházel z chudé židovské rodiny, na kterou

měla velký dopad Velká hospodářská krize, která zničila Hallovu otci obchod s kožešinami.
Theodore Hall byl velice inteligentní a nadaný, navíc podporovaný podobně založeným

bratrem Edwardem, který později pracoval jako raketový fyzik pro armádu USA na

mezikontinentálních balistických raketách (ICBM). Edward nechal oběma mladým mužům

změnit příjmení na „Hall“ kvůli antisemitským předsudkům, se kterými se setkávali.32
K práci na projektu Manhattan byl přizván jako jeden z nejmladších vědců, ve věku 19
let, přesto za sebou měl již vystudovanou Harvardskou univerzitu, kterou dokončil v roce
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1944 ve věku 18 let. To se mu podařilo díky přeskočení několika tříd v nižších stupních
vzdělání. Pracoval v Los Alamos na finálních pracích na uranové bombě „Little Man“ a

plutoniové bombě „Fat Boy“. Ke špionáži mladého vědce nikdo neverboval. Hall byl
znepokojen nadcházejícím monopolem Spojených států na jaderné zbraně, proto se rozhodl
navštívit centrálu CPUSA (komunistická strana USA), kde se dohodl na vyzrazení informací

Sovětům. Jeho podobně smýšlející přítel z Harvardu Saville Sax zatím kontaktoval
sovětský konzulát a informace předal i tam. Sax i nadále působil jako Hallův kurýr s
informacemi, v době, kdy Hall působil jako aktivní špion pro SSSR.

33

Tento špion byl pro Sověty významný vyzrazením konkrétních informací o prvních

jaderných bombách, které byly shozeny na japonská města Hirošimu a Nagasaki, zejména o

bombě „Fat Boy“, na které Theodore Hall sám pracoval. Měl proto podobně jako Klaus
Fuchs zasvěcený pohled na všechna data, která mohl záhy ve srozumitelné podobě

předat Sovětům. Díky těmto informacím se Sověti mohli řídit zaručeným postupem,
který vedl k vývinu vlastní sovětské jaderné bomby.34

4. Kontrarozvědka Spojených států
Americké informační služby utrpěly 7. prosince 1941 těžkou ránu, když Japonci bez
vyhlášení války zaútočili na americkou základnu Pearl Harbour. Po této události došel

prezident i jeho kabinet k závěru, že podoba amerických informačních organizací
neodpovídá potřebě moderních Spojených států. Proto byla v roce 1942 založena Kancelář

strategických služeb, předchůdce dodnes fungující CIA (Central Intelligence Agency), jež
koordinovala všechny tajné služby. Byly najímány desítky expertů na cizí jazyky a další

problematiku týkající se luštění cizích zpráv. Tato organizace každopádně podcenila rozsah

a hlavně dosah sovětské špionáže i díky tomu, že SSSR byl během 2. světové války
spojencem USA.

35

4. 1. Nástroje americké obrany vůči špionáži
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V roce 1930 byla v rámci armády Spojených států založena organizace Signal Intelligence

Service, jejímž účelem bylo primárně překládání nepřátelských kódů během
válečného konfliktu. V roce 1943 byl název této složky armády změněn na Signal Security
Agency, aby byl po 2. světové válce opět změněn na Army Security Agency (jak setrval až

do roku 1976). Účel organizace se na rozdíl od jejího názvu neměnil. Významu nabyla

pochopitelně se začátkem 2. světové války, kdy byly její programy neustále v provozu,

rozklíčovávajíce nepřátelské zakódované zprávy. Sídlo organizace se nacházelo ve
Virginii, jeho název „Arlington Hall“ se postupně vžil i jako zdomácnělý název celé
organizace.36

4. 2. Foreign Agents Registration Act
S rostoucím rizikem mezinárodního konfliktu cítili lidé z kabinetu prezidenta Franklina
Delano Roosevelta, že je nezbytné kontrolovat aktivity cizích agentů na území Spojených
států. Z této iniciativy vzešel v roce 1938 tzv. Foreign Agents Registration Act, zavazující „cizí

agenty“ (foreign agent) z politických a kvazipolitických struktur, tedy všechny osoby, které

aktivně prosazují zájmy své domovské země ve Spojených státech, aby oficiálně pravidelně
odhalovaly své aktivity, finance a hlavně vztah ke své domovské zemi a zaregistrovali se pro

americké úřady. Jednalo se o jeden z prvních zásahů vlád proti zahraničním tajným
službám na americkém území. Foreign Agents Registration Act byl dílem ministerstva

zahraničí, v roce 1942 ale převzalo kompetence pro vymáhání tohoto zákona ministerstvo
spravedlnosti. Tento zákon byl namířen zejména proti špionům a osobám propagujícím
zájmy v rozporu s americkými. Šlo hlavně o jasné rozlišování a kategorizování osob ze

zahraničí. Nezanedbatelným subjektem tohoto zákona byli mimo jiné také lobbisté ze

zahraničí, kteří působili na kongresmany.

37

4. 3. Projekt Venona
1. února 1943 Signal Intelligence Service spustil tajný, relativně malý projekt s kódovým

názvem Venona. Jeho prvním pracovníkem se stala jazyková odbornice Gene Grabeel, která

nakonec prací na tomto projektu strávila 27 let. Tím, čím se projekt Venona lišil od ostatních

projektů a programů Signal Security Agency, bylo jeho zaměření na sovětské zakódované
36
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zprávy, které měl zachytit, prozkoumat a dešifrovat. Zprávy vysílané Sověty byly

zachycovány a shromažďovány již od roku 1939, nebyly však detailně prozkoumány až do

té doby, kdy Američané zjistili, že tyto zprávy nejsou určeny pouze diplomatickým, ale i

špionážním účelům.38 Z informací pocházejících z tohoto projektu mohli vycházet

vyšetřovatelé při usvědčování sovětských špionů mnohdy jako z jediné stopy, přesto
se podařilo objasnit identitu mnohých špionů a následně je dopadnout. Americká obrana

proti špionáži ovšem nemohla odhalit přesvědčení některých pracovníků projektu
Manhattan, které je motivovalo k vynášení informací. Komunistická ideologie v té době

dosáhla až do Ameriky, a to ve větší míře, než si byli Američané ochotni připustit.

4. 3. Dešifrování sovětských zpráv
Analytici projektu Venona záhy zjistili, že Sověti využívají k zašifrování svých zpráv pěti

různých kryptografických systémů, z nichž každý byl využíván jinou sovětskou organizací.

Těchto pět složek sloužících sovětským informačním službám, které využívaly výše
zmíněné systémy k šifrování svých zpráv, byly:

1. KGB – (Комитет государственной безопасности) Hlavní sovětská tajná
mnohoúčelová služba se sídlem v Moskvě. Do češtiny je název přeložitelný jako Výbor
státní bezpečnosti. Mimo jeho domácí kompetence bylo úkolem KGB i zpracování všech
zpravodajských informací, tedy i ze špionáže.

2. GRU – (Главное разведывательное управление) Vojenská zpravodajská služba
, která do jisté míry konkurovala KGB.

3. Námořní GRU – složka GRU operující na světových mořích.

4. Představitelé obchodu – zaměstnanci AMTORG a prostředníci obchodních dohod
navazujících na program Land and Lease Act vyhlášený americkým kongresem 11. 3. 1943.

5. Diplomaté – zaměstnanci sovětské ambasády a další oficiální vyslanci Sovětského
svazu v USA.39
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První průlom v proniknutí do sovětské komunikace nastal v listopadu 1943, kdy jeden
z analytiků, plukovník Richard Hallock, prolomil první sovětskou diplomaty používanou
šifru. Postupně byly prozkoumány a prolomeny i další šifrovací systémy, i v souvislosti s tím,

že během roku 1943 se řady jeho zaměstnanců rozrůstaly o další odborníky z celých
Spojených států. O rok později od prolomení první diplomatické šifry, v listopadu 1944, byl

prolomen šifrovací systém využívaný KGB, úspěšnými analytiky byli v tomto případě Cecil

Phillips, Genevieve Feinstein a Lucille Campbell. Američané si díky těmto úspěchům
teprve pomalu uvědomovali rozsah sovětských aktivit v Americe. Další velmi cenné

informace získali vyšetřovatelé z úst některých bývalých přeběhnuvších špionů.40

4. 3. Zveřejnění projektu Venona
Celkem vypustili americké informační služby výsledky a analýzy projektu Venona v šesti

vydáních, z nichž každé se zabývá jiným obdobím a je zaměřené na jinou problematiku.
Atomová špionáž je obsahem zejména prvního vydání. Projekt Venona probíhal v letech

1943 až 1980 a dešifroval na tři tisíce sovětských zašifrovaných zpráv. Takto dlouhá doba

jeho existence byla dána neustále probíhajícími vyšetřovacími procesy.

Data projektu Venona pochopitelně nebyla přístupná veřejnosti až do vypršení

mezinárodně uznávané lhůty 50 let od zisku informací. V červenci 1995 byly zveřejněny

první výsledky projektu Venona a odhalen do té doby těžko představitelný rozsah

sovětské špionáže.
První vydání obsahovalo přeložené informace o atomové špionáži na projektu
Manhattan, zprávy týkající se manželů Rosenbergových apod., druhé mapovalo komunikaci

pobočky KGB v New Yorku a sídlem v Moskvě v letech 1942–1943. Třetí vydání bylo
výrazně rozsáhlejší než první dvě a obsahovalo rozluštěné informace z komunikace
poboček KGB ve Washingtonu D. C. a New Yorku a centrálou v Moskvě. Další vydání bylo

opět rozsáhlejší než ta předešlá a zobrazuje zprávy mezi KGB v San Franciscu a Mexico City
a agenty GRU opět v New Yorku a Washingtonu D. C. Toto vydání uzavírá informace

amerických informačních služeb o sovětské špionáži. Další dvě vydání se již zabývala
zprávami týkajícími se zejména Evropy, jelikož pocházejí z pozdějšího období studené války.
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V záznamech projektu Venona, které zveřejnila NSA (America’s cryptologic agency), se

objevila jména několika do té doby veřejnosti neznámých špionů. Z nich nejvýznamnější
byl Theodore Hall, fyzik, který pracoval na atomové bombě v Los Alamos. Jména ostatních

atomových špionů již byla notoricky známá zejména díky soudním procesům na začátku
50. let. Záznamy rovněž obsahovaly informace o špionech, které se doteď nepodařilo
identifikovat. Jedním z nich byl zdroj informací z důležité destinace projektu Manhattan –
Oak Ridge. To přispívalo ke spekulacím, že oním neidentifikovaným špionem mohl být

například sám ředitel Oppenheimer. Tyto spekulace se posléze podařilo vyvrátit.42

5. Sovětský jaderný program
5. 1. Počátek vývoje fyziky v SSSR
V letech po Říjnové revoluci se v Sovětském svazu nacházelo několik významných
fyzikálních institutů, z nichž nejdůležitější byly zřízeny v Leningradu (dnes Petrohrad),

Moskvě, Charkově a Kyjevě. Sověti vytvořili na vyšších vzdělávacích institutech speciální
oddělení věnující se jadernému výzkumu. Z jednoho z nich vzešel Igor V. Kurchatov, který
se stal vedoucím výzkumu jaderné zbraně. V této době (20. a 30. léta 20. století) se fyzikům

podařilo vytvořit konkurenceschopné zázemí pro fyzikální a chemické výzkumy. Mnozí,

později významní vědci jako Georgi Gamov, Piotr S. Kapitsa nebo Kirill Sinelnikov jezdili do

zahraničí, například do Rutherfordovy laboratoře při britské univerzitě Cambridge, kde
získávali znalosti raného jaderného výzkumu.43

Ve 30. letech se Stalin zasazoval o naprostou vědeckou samostatnost, spolupráce se

zahraničními experty každopádně sovětské vědce pozvedla. Centrem vývoje fyziky byl
Leningradský fyziko-technický institut (LFTI), jehož ředitelem byl Abram F. Ioffe. Ten se stal

základem pro vytvoření celkem 16 různých institutů, z nichž nejvýznamnější pro
jadernou fyziku byl Ukrajinský institut. Z těchto institucí mohli Sověti čerpat své
odborníky pro jaderný výzkum.44

5. 2. Začátek jaderného výzkumu
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V polovině 30. let došel kolektiv prominentních fyziků SSSR k názoru, že je potřeba

investovat do nákladnějšího vybavení zejména pro urychlování částic pro posun ve
výzkumu a udržení tempa se západními experty. Po naléhání Ioffeho na vůdčí orgány a

apelem na důležitost jaderného výzkumu se začal v Leningradu v roce 1939 stavět

masivní cyklotron na urychlování částic. Byl dokončen na jaře roku 1941. V létě téhož
roku začala nacistická invaze do SSSR. Tím se jaderný program jako záležitost s nižší

prioritou odložil k ledu. Sověti byli naplno zaměstnáni Velkou vlasteneckou válkou,
přičemž Leningrad, kde se nacházelo největší výzkumné centrum a cyklotron, byl válkou
stižen nejvíce. Téměř dva a půl roku trvající blokáda a útoky na město znemožnily

Sovětům jakýkoli výzkum, i kdyby na něj v té době měli kapacity. Válka vyčerpávala
SSSR jak po stránce lidských zdrojů, tak finančních. A tak spíše než svému jadernému

výzkumu se Sověti věnoval tomu americkému v podobě získávání informací od svých

špionů. Přesto se podařilo zachránit značnou část vybavení Kurchatovovy laboratoře v
Leningradu a přesunout ji do provizorního pracoviště v Moskvě, kde program v malé míře

pokračoval a přinejmenším umožnil Sovětům navázat po 2. světové válce.45
V Sovětském svazu nebyly příznivé podmínky pro jaderný výzkum. Obecně zde

nepanovala důvěra mezi vedením státu, které ztělesňoval Josif Vissarionovič Stalin, a
jeho vědci, že by dokázali dovést jaderný výzkum ke zdárnému konci. Proto převládal

názor, že vytvoření jaderné bomby je nemožné. To se nezměnilo ještě dlouho poté, co
Sověti začali shromažďovat informace o jaderném výzkumu od svého spojence ve válce,
Spojených států amerických. Úplně byl tento postoj vyvrácen až prvním experimentálním

výbuchem bomby, o kterém byli Sověti díky Harrymu Goldovi a Klausi Fuchsovi dobře

informovaní. Až v této době se sovětský jaderný program rozjel naplno, přičemž mohl
vycházet z kvant informací pocházejících od špionů, kteří se účastnili projektu Manhattan.

5. 3. Vytvoření sovětské jaderné bomby
Laboratoř vytvořená v Moskvě v roce 1943 expandovala v letech 1944 a 1945, kdy se

spojenci blížili vítězství ve 2. světové válce, pod vedením Igora Kurchatova. Hlavní hnací
síla pro investice do jaderného výzkumu ze strany SSSR však přišla až v srpnu roku 1945 po

svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki. Sovětský svaz nyní v této oblasti

45

Paul R. Josephson, „Early years of Soviet nuclear physics“ Bulletin of the Atomic Scientists 43, č. 10 (listopad

1987): 36-39, DOI: 10.1080/00963402.1987.11459617

29

postupoval tak rychle, jak jen mohl. Disponoval sice daty nesmírného významu od špionů z

projektu Manhattan, přesto bylo třeba vybudovat vědecká zařízení, načež byly
potřeba ohromné investice a čas nutný k jejich výstavbě. Nyní, když sovětské vedení
vidělo jasný důkaz funkčnosti a síly nové zbraně, nic nebránilo zapojit se do jejího vývoje

naplno. Situace po 2. světové válce však nebyla pro sovětské hospodářství nikterak
příznivá. Díky ohromnému nasazení, jež bylo motivováno tlakem z vůdčích pozic, se

dařilo vědcům posouvat jaderný výzkum rychle vpřed. Výsledkem bylo zřízení prvních
jaderných reaktorů, kde proběhla první řetězová reakce v červnu 1948. Sověti museli
shánět velké množství těžko dostupných materiálů, z nichž mnoho mohlo být vyrobeno

pouze synteticky. Kvůli těmto účelům a za účelem výzkumu vznikala ohromná

pracoviště, která se časem měnila v městečka s tisíci obyvateli, podobně jako tomu
bylo ve Spojených státech během budování zázemí projektu Manhattan.46
Vědci byli vystaveni ohromnému nátlaku vedení na rychlost své práce. Navíc měli zprávy
ze Spojených států, že se tu a tam v Kongresu projednává svržení atomové bomby na

Sovětský svaz, který byl bez atomové bomby bezbranný. Věrohodnost zpráv, které se
dostaly k uším vědců, by se dala rozporovat, motivační účel ovšem rozhodně splnily.
Myšlenky o shození atomové bomby na Sovětský svaz se ale v Americe objevovaly i na

těch nejvyšších místech. Vědci pracující na vývoji jaderné zbraně si mohli ulevit až v srpnu
1949, kdy byl proveden první úspěšný test jaderné bomby, který se stal oslavným dnem pro

celý Sovětský svaz.
Rychlost, jakou Sověti vytvořili jadernou bombu, šokovala celý svět. Ty nejoptimističtější
odhady (z ruského pohledu) se pohybovaly na hranici okolo 10 let od konce 2. světové války

. Sověti to dokázali ještě ve 40. letech. Až v roce 1950 po zatčení sovětských špionů
Klause Fuchse a Harryho Golda vyšly najevo informace, proč se to mohlo podařit.47

5. 4. Význam špionáže pro vývin sovětské jaderné
bomby
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Výzkum, ke kterému američtí a britští vědci potřebovali velký objem času, ale hlavně
materiálních prostředků, se týkal separování uranu z uranové rudy a výroby obohaceného

uranu-235 a produkce plutonia, které bylo nezbytné pro průběh termonukleární reakce. Na
tuto reakci Američané využívali své nejlepší odborníky a vynaložili velké úsilí. Byla

postavena tři zařízení, z nichž se každé věnovalo rozdílné metodě výroby. Přesně na
tomto výzkumu pracoval doktor Klaus Fuchs, Sovětský svaz měl tedy informace o sestavení
laboratoří a výzkumných zařízení, což jim umožnilo zkrátit celý proces o léta výzkumu a

vynechat experimentování s méně úspěšnými metodami. Na samotnou výrobu však stále

bylo potřeba ohromné množství materiálu, zejména uranu, který se těžil na nespočtu
míst východního bloku.48 Sovětský svaz každopádně nemohl disponovat v době budování

projektu Manhattan prostředky takového rozsahu, aby mohl provádět podobný výzkum
jako vědci v USA. Naleziště uranu navíc nebyla tak lehce k nalezení jako v Severní Americe.

Ta byla objevována až později v různých částech východního bloku. Z tohoto pohledu
byla špionáž pro sovětský jaderný program nezbytná.49

Tyto, ale i další trhliny, jako např. neznalost schématu výroby vnitřních zařízení jaderné

bomby (impulsní čočka spouštějící reakci), napravila ve velké míře data získaná z projektu

Manhattan. Pokud by se Sovětům podařilo vybudovat výzkumná zařízení takového
rozsahu jako v Americe a všechna data by získávali vlastním výzkumem, trvalo by vytvoření

jaderné zbraně podle odhadů přibližně o 10 až 20 let déle, jak se očekávalo v letech
1945 až 1949.50

Z dat, která byla získána od špionů angažovaných v projektu Manhattan, byla pro

sovětský jaderný program nejužitečnější ta od Klause Fuchse. Díky rozsahu jeho informací

, jeho výjimečné odbornosti, ale i časovému rozsahu, kdy sloužil jako špion, se dostaly

Sovětům do rukou ty nejstřeženější informace, jako např. popis metody sloužící k výrobě
obohaceného uranu, ale i nákresy vnitřního mechanismu obou typů bomb, uranové i
plutoniové (viz 3.1. Klaus Fuchs). Díky tomu SSSR věděl, které metody jsou úspěšné, a mohl

se vyhnout experimentování, které by náklady celého programu zněkolikanásobilo.
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Závěr
Důležitost jaderné bomby se pro Sovětský svaz v průběhu 2. světové války a před ní
měnila. SSSR nebyl ochotný ani schopný investovat potřebné částky do jaderného

výzkumu, k čemuž velkou mírou přispívala i nedůvěra v možnost vyrobení funkční
jaderné bomby. Sovětský jaderný výzkum byl přesto poměrně kvalitní, byl však

překažen nacistickou invazí, která výrazně finančně SSSR vyčerpávala. Proto se
Sovětský svaz uchýlil k masivní špionážní akci projektu Manhattan, jehož cílem bylo

vytvoření jaderné bomby. K tomuto účelu využívali sovětští Rusové síť vytvořenou
většinou z amerických, levicově (komunisticky) orientovaných jedinců, z nichž někteří
pracovali přímo na výzkumu jaderné bomby. Americká obranná opatření, která spočívala

především v rozšifrování zpráv a v monitoringu podezřelých jedinců, zejména sovětské

ambasády, samozřejmě nebyla schopná podchytit názorové přesvědčení některých
pracovníků a jejich orientaci na SSSR. Tito špioni, kteří pracovali sami, posílali přes kurýry

data o vývoji jaderné bomby do rukou Sovětů. V Moskvě se podařilo shromáždit dostatek
informací na zrekonstruování výzkumu prováděného v rámci projektu Manhattan. Zejména

Klaus Fuchs poskytl Sovětům ohromně cenné informace, které jim umožnily přeskočit
léta výzkumů a experimentů. Díky Fuchsovi a ostatním špionům měli k dispozici nákresy

obou typů bomb, které byly v rámci projektu Manhattan vytvořeny včetně vnitřních
mechanismů, jejichž konstrukce byla extrémně složitá.
Po prvním experimentálním výbuchu jaderné bomby v roce 1945 začal naplno ruský

program pro výrobu jaderné zbraně. Vzhledem k tomu, kolik informací Sověti měli, a že

znali úspěšné výzkumné metody, se jim i přes nutné investice na výstavbu laboratoří, dolů

a pracovišť podařilo v extrémně krátkém čase vytvořit jadernou bombu. Přestože by
Sověti patrně dokázali jadernou bombu sestrojit sami (i díky vlastním pokrokům v tomto

odvětví), zbývalo již pouze učinit investice na těžbu surovin a výstavbu pracovišť, kde již
mohla být bomba zkonstruována téměř zcela podle informací získaných od špionů. Masivní
špionáž v USA umožnila SSSR zkrátit dobu výzkumu na pouhé čtyři roky od konce 2.

světové války. Pokud by Sověti neměli informace z amerického výzkumu, podařilo by se

jim podle odhadů, které učinili vědci po 2. světové válce, sestrojit jadernou bombu
nejdříve v roce 1953 až 1954.
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Summary
The Soviet Union was not able and willing to invest the required resources for the successful

atomic research. Josif V. Stalin did not believe in the creation of the atomic bomb, thus the
Soviet research was the priority. The Invasion of nazist Germany precluded the research

almost entirely. Instad of its own research the Soviet Union orientated on the American

atomic research. For getting the information about the American Project Manhattan the
Soviet Union were using the local people, who were inclined to communist ideology and
were able to spy willingly. The American counterintelligence was not able to reveal such

sleeping agents, furthermore the Americans did not know about the scale of Soviet
espionage.
From these agents (Fuchs, Greenglass..) the Soviets got plenty of information about the

construction of atomic bombs of two types, which were airdropped on Japan. They also had

possetion of description of the inner mechanism, which initiated the chain reaction. With
these information, the Soviet Union was able to skip almost the entire research and begin

with the construction immediately after World War II. It only took four years to reach the
goal, just after the Soviets were able to invest sufficient investment to build the workplaces
and to mine the uranium ore to get uranium U-235. The massive Soviet espionage reduce

the time of the creation of the atomic bomb for at least five years.
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