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Časopis Enigma obsahuje kromě jiných také sekci Jansan, výběr mých článků 
a povídek, především ze záhadologie a scifi. Některé z nich vyšly i v 
Příložníku, který vycházel předtím, většinou jsou ale nové. Tato kniha je už 
vlastně třetí v pořadí a obsahuje moje články a povídky z roku 2008 a 9.  
 
Pár jich bylo otištěno i v různých časopisech, ale ztratil jsem přehled, takže 
nevím, kde všude. Pokud se vám bude tato kniha líbit, navštivte i naši 
knihovnu na http://hurontaria.baf.cz/KNIHY/  
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Kniha: BATTLE OF WITTS  (Volně přeloženo: Souboj mozků, Stephen Budiansky, vydal The 
Free Press, New York 2000) 

Během posledních pěti let uvolnili Američané a Britové další milion dokumentů z doby druhé 
světové války. Jedná se o záznamy, které se týkají vojenské špionáže a kontrašpionáže. Autor knihy 
tyto dokumenty zpracoval a tak vznikla tato zajímavá kniha, která se čte jedním dechem - nejen 
proto, že nám osvětluje nová fakta, ale i proto, že je psána velmi napínavým způsobem, prakticky 
jako vyprávění, nebo chcete-li, thriller.   
 

  
V kapitole o Midway, největším námořním 
vítězství druhé světové války, které bylo pro 
Japonce první námořní porážkou za 300 let - 
tak  devastující, že to vypadalo jako boží 
trest za Pearl Harbor,- ukazuje autor nejen 
skromné začátky americké dešifrovací 
mašinérie, její vývoj v jednu z nejlepších 
špionážních služeb druhé světové války, ale 
i vnitřní politiku konkurenčních složek, o 
které se nikdy moc nepsalo. Šéfem 
námořního dešifrovacího úřady se stal před 
válkou  J.J. Rochefort, který byl v roce 1942 
pověřen rozluštěním japonského kódu JN-
25. Tento úkol dostal prý proto, že uměl 

luštit křížovky a nikdo jiný to dělat nechtěl (rozuměj luštit kódy). Původně specializován jakožto 
námořník, byl pro svoje "hobby" povolán do Washingtonu a když vedoucí šifrovacího oddělení 
odešel sloužit na moře, byl jediný, co místo po něm mohl převzít. Během dvou let se ale tak 
vypracoval, že se mu podařilo rozluštit japonskou kódovací knihu "Red book"  - jenže ta byla ještě 
navíc zašifrována (každé slovo byla vlastně skupina čísel) a ze specielní knihy kódů se musely 
přidávat určité číselné konstanty, pro každé slovo jiné, než se dostal - pořád ale ještě zašifrovaný - 
kód. Tuto druhou knihu, nazvanou původně AN-1, ale později už také jen JN-25, však Rochefort 
neměl. 

Další problém byl, že Američané sice už v roce 1940 rozluštili japonský kód Purple, jinak zvaný 
MAGIC, ale ještě ho ne mohli využít k tomu, aby se včas dozvěděli o útoku na Pearl Harbor. Tento 
kód se totiž generoval pomocí poměrně složitého stroje. Také zde ale luštitelé zaskórovali: aniž 
ještě stroj viděli, dokázali vydedukovat jeho elektrické zapojení, něco, se se nepodařilo ani Britům 
při luštění německého stroje ENIGMY. Tu, jak je teď všeobecně známo, Němcům uzmuli Poláci a 



propašovali do Anglie (jen tak mimochodem, tento stroj někdo nedávno ukradl z muzea a chtěl za 
něj 50 tisíc liber, jinak že ho rozbije, ale pak se stroj záhadně našel, pozn. j.h.).  Pomocí MAGICU 
se sice Roosevelt dozvěděl, že Japonci hodlají přerušit diplomatické styky s USA, čímž se dalo 
tušit, že připravují útok, ale kde, to už se nezjistilo - právě proto, ž e nebyla ta druhá kniha. Bohužel 
se na druhých dešifrovacích frontách "jelo" v té době ještě na zprávách měsíc starých, takže fáma, 
že Roosevelt věděl o útoku na Pearl Harbor předem je nesmysl. To právě dokazuje nedávno 
uvolněná tajná dokumentace - žádný dokument užívající AN-1, který se týkal Pearlu nebyl přečten 
před 7 prosincem 1941. tj. dnem útoku. Sám Rochefort přiznal, že v tom prostě selhali. To vyluštění 
se jim  podařilo až 18 května 1942, ale pak to stálo za to. 

Už v roce 1940 se v USA k třídění používaly IBM mašiny, ovšem pořád ještě pracující s kartami a 
mechanickými třídičkami, které v žádném případě ještě nemohly být kvalifikovány jako počítače. V 
té době už se také ale rozdělila armádní dešifrovací centra na dvě: centrální ve Washingtonu, t.zv. 
OP-20-G a Rochefortova skupina v Homolulu na Havaji. A tehdy také začal jejich vzájemný boj - 
Washington si vždy usurpoval právo rozhodovat co z vyluštěnými zprávami  a jak uvidíme dále, 
nejen to. 

Díky tomu také málem skončila bitva o Midway fiaskem americké strany. Rochefort byl totiž 
přesvědčen, že Japonci táhnou s onou flotilou na Midway, ostrov, na který už dávno měli zálusk. 
Jak už jméno naznačuje, leží ostrov asi na půl cestě mezi Amerikou a  Japonskem, a také i mezi 
Havají a Japonskem, i když blíže k Havaji. Taktika Japonců měla postup na dvě etapy: první část 
konvoje s letadlovými loďmi  měla vybombardovat ostrov a druhá vlna tam pak měla vysadit 
japonskou námořní pěchotu, to vše ještě než na to přijdou Američané. Umínění byrokrati ve 
Washingtonu ale prohlásili, že cílem japonské flotily jsou Sumatra nebo Java. Naštěstí byl hlavní 
velitel námořnictva, admirál Nimitz, přesvědčen o správnosti Rochefortovy hypotézy a vypravil se s 
konvojem k Midway. Velitel washiongtonské OP-20-G Redman ale najednou začal tvrdit že prý ne, 
že Japonci rozhodně chtějí napadnout Havaj, a že jen dělají klamné manévry. Pochopitelně kód 
místa útoku (AF) byl znám, ale místo samo ne. 

Japonci dali do toho vše, aby si zaručili úspěch.: 250 letadel, 11 bitevních lodí, 8 letadlových lodí a 
23 křižníků. Několik tisíc vojáků by se pak vysadilo na ostrov, zatímco mnohem větší armáda 
čekala "v závětří". Navíc tam ještě 20 japonských ponorek hlídalo boky konvoje, aby mohlo 
informovat o pohybu Američanů.  
 
A tehdy Rochefort vymyslel trik: spojovacím kabelem - pod vodou, aby to nebylo odposloucháno - 
vyzval operátora na Midwayi, aby radiem zažádal o zásobu vody, neboť se jim (údajně) na ostrově 
rozbila vodárna. Havaj pak vyslala rádiem ujištění, že už je voda na cestě. Radostní Japonci to 
zaslechli a předali dál, přičemž pro ostrov Midway použili kód, který souhlasil s kódem pro místo 
útoku, AF. Teď už nebylo pochyby. 

Útok na ostrov se odhadoval, že bude asi 3 či 4 června a americký plán obrany ostrova byl prostý: 
dojet tam dřív a přepadnout útočníka. 4 června spatřil pilot amerického hydroplánu Catalina přední 
část konvoje. Za čtvrt hodiny, t.j. v 6 hodin ráno začal japonský útok na ostrov, kde prakticky 
zničili všechna letadla, ať už ve vzduchu či na zemi. Jenže s tím se počítalo - šlo o to, aby se 
nepřítel nejprve angažoval do útoku, aby pak  nemohl rychle ustoupit. Navíc dělostřelecké baterie 
na ostrově sestřelili 67 z japonských 108 letadel. A v 7 hodin už oznamoval velitel japonské letky, 
že je nutně třeba další útočná vlna letadel na dobytí ostrova. Admirál Nagumo nejprve souhlasil, ale 
pak zaváhal: 93 letadel na palubě nosičů Agaki a Kaga bylo drženo v rezervě, kdyby se přece jen 
Američané objevili. Jenže tato letadla byla vyzbrojena torpédy a specielními bombami na proražení 



lodních pancířů. Nakonec se však přece jen rozhodl odmontovat torpéda  a vyzbrojit letadla 
bombami na pozemní cíle. 

Pozorovací služba Japonců ovšem nebyla nejlepší. V 7,30 sice oznámilo jejich pozorovací letadlo 
blížící se americké lodi, ale pilot je indentifikoval  jako křižníky a trvalo téměř další hodinu, než 
pilot přidal "...a možná doprovázené letadlovými nosiči". To Nagumu (ne, nebyl na gumu , 
poznámka j.h..:-) zalarmovalo a nařídil opět letadla přezbrojit torpédy. Jenže v té době se už vracela 
letadla z útoku na ostrov, která bylo nutno nechat přistát, doplnit benzin a znovu odstartovat, což si 
vyžádalo další, tentokrát ale katastrofální zdržení. 

Americký admirál Spruance, když se dozvěděl, kde se japonská flotila nachází, si ovšem vypočítal, 
že by to trvalo ještě pár hodin, než by mohl odstartovat letecký útok na ni. Rozhodl se tedy riskovat: 
nečekal a odstartoval je hned. Navíc odhadl dobře zmatenou situaci na palubě japonských 
letadlových lodí. První vlna amerických letadel byla sice téměř zdevastováno 50 japonskými 
stihačkami Zero, které hájily  flotilu (ze 41 amerických letadel se vrátila zpět jen 4). Jenže pak se 
nepozorovaně k Japoncům přiblížily bombardéry z  Yorktonu a  Enterprise. Zatímco piloti marně 
hledali flotilu, objevili naštěstí jeden japonský destroyer a sledovali jeho kurz. Najednou se v 
mracích pod nimi vynořily ledadloví nosiči Kaga a Akagi. Kaga, která měla palubu plnou letadel a 
lidí, dostala přímý zásah. Paluba Akagi prakticky okamžitě zkolabovala pod sérií výbuchů, nosič 
Soryu chytil takovým plamenem, že se dveře od hangáru roztavily. Čtvrtému nosiči, Hyriu, se 
podařilo uniknout a jeho vlna letadel  zaútočila na Yorkton, který sice nevyřadila  z boje, ale 
zdemolováním pěti kotlů omezila její rychlost natolik, že ji nakonec dostala japonská torpéda. 
Americká letadla z Enterprise ale Hiryu sledovala  a nakonec ji zničila také, celkem tedy čtyři 
letadlové lodi z japonských šesti vzalo za své. Yamamotova armáda, která následovala v pozadí a 
byla o mnoho silnější co do síly kanonů než Američané, tímto ale ztratila svou  leteckou záštitu a 
tak jí nezbývalo než se vrátit domů. 

Od té doby se datuje vojenský sestup Japonska, které pak muselo jen usilovně bojovat, aby si 
udrželo ony malé ostrůvky,   ve svém držení a k dalšímu záběru teritorií už pak nedošlo. Jednalo se 
tedy o vítězství, kde hrálo dešifrování informace stejně důležitou úlohu jako ostatní složky armády 
a námořnictva, ne-li ještě větší  - když uvážíme, jak málo lidí na to stačilo. Bylo to i stoprocentní 
vítězství americké tajné služby nad japonskou. Admirál Nimitz okamžitě doporučil Rocheforta na 
vyznamenání, ale konkurenční skupina ve Washingtonu, kterou vedl Redman, se proti tomu 
hystericky postavila.  Pravda, Washington rozluštil  o 40 procent více telegramů, ale správný závěr 
o místě útoku udělal jen Rochefort. Přesto si Redman chtěl přivlastnit zásluhy na celé vítězství jen 
sám a proti vyznamenání bojoval vší silou. K této podrazové politice zneužil i svého bratra, který 
měl velkou funkci u námořnictva   a tak Rochefort medaili prostě nedostal - prý jen plnil svou 
povinnost. Dva jeho spolupracovníci, Dyer a Holmes dostali medaile až po válce a Rochefort 
konečně také - ale až devět let po jeho smrti., v roce 1985.  
 

Kniha obsahuje několik dalších příběhů, všechny velice zajímavé, až překvapující. Tak například o 
tom, jak se Britové snažili monopolizovat všechno, na co se používal už výše zmíněný stroj Enigma 
- na jehož rozluštění pracoval známý praotec počítačů Alan Touring, jak dokonce už za války 
Američané dešifrovali ruské depeše (a Rusové zase ty jejich), kdo vlastně zastavil Rommelovy 
tanky a i to, jak úporně spojenci tajili místo a datum invaze do Evropy. Nebo odvážné akce Iana 
Fleminga, autora knih o James Bondovi, k získání německých kódovacích mašin. To je zajímavé: 
ještě v nedávném kanadském dokumentárním filmu o ontárijském špionážním centru z druhé 



světové války - kde také trénovali čeští prašutisté - se mluví o Ianově návštěvě tam, ale práce se prý 
nezúčastnil a dělal spíše dojem nějakého úředníka. Jak je vidět, zdání klame . . .  
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Kdysi byli oslavováni pro své rytířské činy, totiž ochranu poutníků na cestě do Jeruzaléma a boj 
proti armádám Islamu, časem se ale jejich poslání změnilo a nakonec skočilo tragedií ne zrovna 
nepodobnou těm Shakespearovým. Jejich latinské heslo "Non Nobis, Domine, Non Nobis, Sed 
Nomini Tuo Da Gloriam", které vzývalo slávu ne jim, ale Bohu, už totiž dávno pro ně přestalo 
platit.  
 

 
V roce 1096 se vypravili první rytíři na křížovou 
výpravu do Svaté země, do války, která trvala s 
přestávkami 200 let. Pochopitelně se to neobešlo bez 
raněných a první nemocnici zařídili v Jeruzalémě 
benediktinští mniši. Brzo se objevila hned druhá, sv. 
Jana Křtitele a s ní vznikl řád Hospitálníků, jinak též 
Rytířů sv. Jana, potvrzený papežem v roce 1113 a 
mající ve znaků známý maltézský kříž. Jejich heslo 
bylo slib chudoby, mravní čistoty a poslušnosti, jeho 
náplň pak péče o nemocné či zraněné poutníky. Ale 
pro ochranu poutníků a nakonec i svou vlastní, se 
začali zabývat i vojenskou obranou. Za svou službu 
dostal řád majetky v Evropě a zbytek získali válečnou 
kořistí. Po nich pak vznikaly další řády, takže v době 
Kryštofa Haranta už jich on sám napočítal přes třicet.  
 

Ať už to byl příklad jejich úspěchu nebo cokoliv jiného, jeden nový, konkurenční řád na sebe 
nedal dlouho čekat - původně to bylo jen devět rytířů, v čele s Hugh de Payensem, kteří založili 
řád Templářů (1119) a roce 1129 už měli kolem tří tisíce mužů. I když měli podobný slib jako 
Hospitálové, jejich zaměření bylo čistě vojenské: Egypťané, Arabové, Turci i Sýřani, ti všichni se 
dívali na poutníky jakožto zdroj dobrého obohacení, teda ani ne tak obchodem jako spíše 
přepadáváním a olupováním.  
 
Jeruzalémský král Baldwin byl natolik unesen jejich činností, že jim věnoval roh svého paláce a 
jelikož se tam chodilo přes kostel, začali se sami nazývat Vojáky Templu, zkráceně prostě 
Templáři. Podle jiné pověsti měli prý dostat do majetku i zbytek Římany rozbořeného 
Šalamounova chrámu, kde v podzemí měli vykopat poklad, díky kterému zbohatli. Pravda je, že 
jim král ovšem též finančně přispíval a našli se i jiní mecenáši a brzy byl jejich "slib chudoby" 
zcela zapomenut. I když jednotliví rytíři byli vlastně stále chodobní a žili celkem prostým životem, 
jejich řád si brzo napakoval kapsy a jejich velmisři už tak chudobní rozhodně nebyli. 



 
Členové řádu se dělili na čtyři skupiny, totiž na:  
a) Rytíře, tedy jen šlechtice, bez manželky a bez dluhu (už tehdy asi věděli, že jedno dělá druhé :-
), jako uniformu měli bílým plášt s červeným křížem  
b) Seržanty a zbrojnoše, kteří byli též tvrdě cvičeni a i jinak podléhali templářskému slibu a měli 
hnědý či černý plášť s červeným křížem 
c) Kaplany - Templáři měli své vlastní zpovědníky, aby se nic nerozneslo ven 
d) Klášterníky, řemeslníky a i jinak sloužící bratry, často bohaté i talentované, ale prostého (ve 
staročeštině "sprostého") původu.  
 

Templářké regule byly podobné armádním 
drilům: když se mělo spát, byli posíláni na stráže, 
místo odpočinku zase jen dril a na vše museli 
odpovídat ve smyslu "Provedu, s pomocí 
boží!" (to druhé už se tuším dnes v armádě neříká, 
snad jen v muslimské). Také se nesměli stýkat s 
ženami, nikdy například nesměli políbit ženu, 
dokonce ani ne svou matku. Na druhé straně 
museli být vlídní ke křesťanům, což se ovšem na 
jiné víry nevztahovalo, zabít nekřesťana prostě 
nebylo hříchem. Není divu, že se jejich symbol na 
pečeti (dva rytíři na jednom koni) vykládal 
původně jako symbol chudoby, ale pozdější 
generace v tom viděly spíše sexuální orientaci.  
 
V roce 1146 jim papež Eugenius nejen povolil 
mít symbol červeného kříže, ale dokonce je 

uvolnil z jeho papežské pravomoci (světské moci nepodléhali už ani na začátku). To jim ovšem 
přineslo ještě více volnosti a majetku a ten zase urychlil jejich slávu i pád. Pomluvy říkaly, že 
vydíráli i vražednou organizaci Asasínů a to byli opravdu tvrdí hoši. Jednou ukazoval jejich vůdce 
veliteli křižáků, jak oddaní jsou jejich věci: nařídil dvěma hašašínům (tak se jmenovali, byli totiž 
často pod drogami, hlavně hašišem, dnes bychom řekli kokainem) aby skočili z vysoké skály a ti 
ochotně skočili a dole se ještě ochotněji rozplácli. Podobná poslušnost dnes vládne i v jiném 
"klubu sebevrahů" - co by jeden neudělal pro 70 panen v ráji!  
 
A bohatství Templářů se začalo rozmnožovat "pučením" - tedy hlavně peněz. Založili totiž na 
cestách do Svaté země banky a vynalezli první směnky či kreditové dopisy, obzvláště pro 
poutníky, kteří si u nich uložili peníze ještě doma a vybírali si je pak u jejich jiných odboček 
cestou do Svaté země. Tak asi také cestoval ještě dlouho po době jejich zániku Kryštof Harant z 
Polžic (to už sice neexistovali, ale jejich systém ano), neboť sám píše, jak byl na své cestě 
okraden, ale jak vidno se domů dostal v pořádku (a ještě stihl svou popravu na Staroměstském 
náměstí). Templáři začali i různé jiné kšeftíky - tak například dováželi z kostela blízko Damašku 
posvěcenou kapalinu, která vytékala z obrazu paní Marie, půjčovali na hypotéku, zakládali 
směnárny, vybírali daně, desátky a podobně. 
 
Brzo také začali Templáři opouštět i jiná svá předsevzetí, například střízlivosti, odtud přísloví "Pije 
jako Templář" a nevěstincům dodnes říkají v Německu "tempelhaus". Hospitálové ovšem zatím 
také nelenili - později, když měli sídlo na Maltě, kdy se jim říkalo také Maltézští rytíři, naývali i 



velkého politického vlivu a jejich řád existuje dodnes (část se jich oddělila v 16 století coby 
protestanti a dala si jméno Johanité). V roce 1259 došlo dokonce mezi nimi a Templáři k bitvě, 
kde vítězní "Rytíři sv. Jana" rozsekali poražené Templáře doslova na kusy. V roce 1291 byli 
křesťané vyhnáni ze Svaté země a zatímco Hospitálníci odešli na Maltu, zbytek Templářů se také 
stáhl, nejprve na Kypr a později do Evropy kde už si dávno založili Nový Templ v Paříži (1212). 
Tam obhospodařovali svoje bohatství a Nový Templ se byl spíše pokladnicí nebo něco jako 
centrální banka. Pak byl ale nenadále jejich 23-tí velmistr Jecques de Molay povolán papežem 
Klementem V do Říma, aby mu vysvětlil pomluvy, které se o Templářích začaly šířit.  
 

Molay, hrdina templářských bitev, se tam vypravil s 60 
rytíři a 150 tisíci florinů, které měli papeže přesvědčit o 
nevinnosti Templářů. Papež původně uznal, že jsou 
nevinní, jenže kouzlo zlata zapracovalo i jinak a hrabivý 
francouzský král Filip Sličný, kdysi velký přítel Templářů, 
se rozhodl Templáře zničit. Podle legendy proto, že ho 
nechtěli přijmout do řádu, podle jiné proto, že mu nechtěli 
přispět na válku, ale nejspíše chtěl zabít dvě mouchy 
jednou ranou: zbavit je jejich značné moci a i jejich 
bohatství, pro které si předtím udělal dost místa ve svých 
pokladnicích. Použil k obvinění výpověď bývalého 
Templáře, který na mučení ochotně obvinil členy řádu z 
cizoložství, zabíjení jejich takto zplozených dětí, z tajných 
paktů s mohamedány, ze smilnění, sodomie a rouhání, 
vzývání ďábla Bafometa, plivání na kříž při tajné přijímací 
ceremonii a bůh ví, co ještě.  
 
Zásah se ovšem neobešel bez krveprolití: 13 října 1307 

(ano, od té doby je třináctka nešťastné číslo a navíc to byl pátek!) při skvělě načasovaných 
přepadech v různých místech Evropy, byli všichni Templáři, kromě těch, co neutekli, pochytáni. 
Bylo jich asi kolem pěti tisíc, byli vězněni a mučeni - některé procesy trvaly až sedm let a jako 
výsledek byli i popravovani. Jen v květnu 1310 jich bylo upáleno padesát čtyři. Zbývali už jen 
čtyři: 18 března 1314 už stáli na lešení před chrámem Notre Dame v Paříži, ztrápení a zmučení, v 
čele s Molayem, kde měli dostat trest doživotí. Jeden si dokonce nesl v bedýnce své ohořelé kosti. 
Jenže Molay najednou popřel, že by byli vinni a tvrdil, že se přiznali jen pod hrozným mučením a 
k němu se přidal ještě jeden osouzených. 
 
Přihlížející král Filip se ovšem děsně naštval, změnil rozsudek a nechal oba ještě ten den upálit a 
to navíc na pomalém ohni. Jejich poklady si nechal, prýza tuto církvi prokázanou službu. Zbytek 
dostali Hospitálové, kteří v tom asi také měli ruce, hlavně při zatýkání a anglický král Edward II, 
za slib, že i on anglické Templáře vyhostí ze země, což po zaplacení také učinil. Jinak tomu bylo v 
jiných zemích - tak například ve Skotsku byli naopak chráněni a dokonce pomáhali Robertovi 
Brucemu pobít Angličany v bitbě u Bannockburnu roku 1314 a roku 1317 se sám skotský král stal 
dědičným velmistrem řádu.  
 

Legenda říká, že před svou smrtí povolal 
Molay na boží soud nejen krále, ale i 
papeže. Je zajímavé, že papež zemřel 
během čtyřiceti dní po tom a v kostele, kde 



ležel vystavený, vypukl oheň, který spálil 
většinu jeho těla. Za několik měsíců na to spadl král Filip s koně a zlomil si vaz.  
Legend se ovšem vyrojilo ještě víc: část pokladu měli prý Templáři schovat, případně zahrabat v 
Rosslynské kapli ve Skotsku, ale to už najdete i v "Šifře Mistra Leonarda" (jen tak mimochodem, 
klonovaná ovečka Nelly se narodila v témže Rosslynu, ale ve výzkumném ústavu). Podle jiné 
verze má být poklad Templářů zakopán na malém ostrůvku Oak Island v kanadském státě Nové 
Skotsko. Loďstvu Templářů se totiž podařilo uniknout, patrně i s poklady a podle některých 
zamířili do Ameriky. Jinak řečeno, chudí asi nebyli, když se legendy o jejich pokladech tolik 
rojily. Také se šuškalo o spojení mezi nimi a Svobodnými Zednáři (název je klamný, ti se totiž 
mohli ženit :-). Jedna jejich lóže se ještě dnes skutečně jmenuje Templářská, ale nemá s 
Rosslynem ani s bývalými templáři nic společného.  
 
Aragonský a portugalský král, ti oba toto nařízení obešli tím, že založili řády nové a Templáři se 
tam jen přestěhovali. Mnoho rytířů prý tehdy uprchlo nebo vstoupilo do řádů jiných. V Německu 
nebyli díky konkurenčnímu Řádu německých rytířů nikdy moc rozšířeni. A co v Čechách? V Praze 
byli Templáři usazeni na Starém městě při kostele sv. Vavřince od roku 1232, později se usadili 
mezi chrámem sv. Jakuba a Celetnou ulicí. První český velmistr je datován z roku 1286 a v roce 
1294 byl komturem jakýsi Ekko. Podle nařízení papeže Klimenta dal pražský biskup Jan z Dražic 
6. května 1312 příkaz ke zrušení řádu v Čechách (zajímavé, ještě dříve než papež). Hospitálníci 
dostali pak jejich chrám i dvůr a zase je, patrně výhodně, prodali. S působením Templářů je 
dokonce spojováno i podzemí pod jezuitským kostelem sv. Ignáce a domem dr. Fausta na Karlově 
náměstí (kde kdysi bydlel alchymista Kelly).   
 
Templáři, ve srovnání s dalšími řády ale působili na našem území pouze krátkou dobu a rozsah 
jejich českých majetků byl oproti těm jinde celkem zanedbatelný. Přesto se mluvilo - a dodnes 
mluví - o s skrytých pokladech v Uhřiněvsi, Čejkovicích, Vodochodech, v Blatné, v Jamolicích, v 
Jindřichově Hradci a u Templštejna . Někde ve Křtinách má být v podzemí ukryto i dvanáct 
stříbrných soch apoštolů v životní velikosti. Podle jiných to prý je na hradě Pecka (ano, tam kde 
bydlíval Kryštof Harant). A ta pověst? Sochy měl do Čech přivézt sám kníže Břetislav. Dozvěděl 
prý se o tom templářský velmistr Jakub de Molay, když roku 1304 předsedal generálnímu 
řádovému sjezdu na Veveří (že by opravdu?), které prý bylo tehdy v držení Templářů, ale prý se 
mu nepodařilo nic objevit.  
 

 
Byli Templáři skutečně vinni nebo ne? A čím? V tajných vatikánských archívech existuje tzv. 
Chinonský pergamen, dokládající, že již v roce 1314 papež Klement V. Templáře tajně omilostnil. 
Proč ale tajně a proč navíc stejně odsoudili de Molaye? Inu, jak víme, o peníze jde až v první 
řadě :-). Dnes už na tom ovšem moc nezáleží. Jisté je jen to, že Templáři zmizeli a papež ani král 
si to zabrané bohatství také moc neužili. Jen ta korupce nám zde zůstala, a to už asi na věky věkův, 
ámen. . .  
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Recenze knihy " Heisenberg's war ", napsal Thomas Powers (The Great History of German 
Bomb), vydal Alfred A. Knopf, New York 1993). Autor dostal Pullitzerovu cenu za rok 1971 a 
kromě této knihy napsal ještě "The making of terrorist", "Richard Helms and the CIA", "Thinking 
about next war" a několik jiných.  
 

 
Ne, nebudu zde psát o Heisenbergově principu 
neurčitosti (že totiž při měření zároveň také měníme 
měřené veličiny a tudíž už neměříme skutečný stav), ale o 
něčem zcela jiném, jak už naznačuje titul této recenze. 
Werner Heisenberg byl totiž vedoucí postava německého 
nukleárního výzkumu během druhé světové války, byl to 
muž, kterého se spojenci nejvíc báli. Tolik, že ho 
plánovali unést a nebude-li to možné, alespoň ho 
zlikvidovat. Proč od toho později upustili, hovoří tato 
kniha, celých 610 stránek, které se čtou jako detektivka - 
ale není to žádná fikce, je to solidní historická práce. 
 
V 30tých letech minulého století byli němečtí fyzici 
prakticky v čele světové nukleární vědy. Pravděpodobně 
nejen nejznámější, ale zároveň nejdůležitější vědec v 
tomto oboru byl Werner Heisenberg, hlavně proto, že už v 
roce 1932 získal Nobelu cenu, právě za výše uvedený 
"princip neurčitosti". Americkým fyzikům, kteří se 

později zúčastnili vývoje americké "atomové bomby", jak se tehdy nazývala - byl dobře znám: 
Edward Teller u něj dělal doktorát, Felix Bloch byl jeho asistentem a dokonce i Robert 
Oppenheimer ho znal ještě z Německa. Jejich názory se ale značně změnily, když mu nabídli, aby 
v roce 1939 odešel do USA a on odmítl. Řekl totiž, že musí chránit své studenty a podílet se na 
osudu Německa - Německa, které už ale tehdy bylo zcela hitlerovské a jasně se ukazovalo, že je 
nebezpečím pro jeho sousedy a pro mír v Evropě vůbec. 
 
Ano, tehdy už šlo o víc, než jen o "nějakou" emigraci: byl to právě německý vědec, Otto Hahn, 
který objevil v prosinci 1938 nukleární štěpení atomu a jeho spolupracovník Siefried Flugge pak v 
červnu 1939 publikoval v Die Naturwissenschaften článek, kde otevřeně poukazoval na použití 
štěpení v "uranovém generátoru". Použití, které mohlo být dvojí: buď výroba užitečné energie 
anebo nukleární bomba. 
 
Zatímco evropští emigranti v USA (Fermi, Teller, Weisskopf, později se k nim připojil i Niels 
Bohr) toto nebezpečí hned pochopili, Američané ho nebrali ještě příliš vážně. Naproti tomu 



Francouzi, Rusové i Angličané začínali vidět věci v jejich souvislosti: Mnichovská dohoda, 
Anschluss Rakouska v roce 1938 a zabrání okleštěných Čech a Moravy v březnu 1939 nemohlo 
nechat nikoho na pochybách. Začínalo být jasné, že se německý budulínek ještě pořádně nenažral. 
Schylovalo se k válce a jaderné zbraně v rukou maniaka by mohly znamenat konec svobodného 
světa. 
 
Už tehdy lákal Fermi Heisenberga, aby emigroval - měl totiž k tomu dobrý důvod: mezi vědci se 
všeobecně věřilo, že jestli by někdo mohl navrhnout a vyrobit nukleární bombu, byl by to právě 
Heisenberg. Proč tehdy Heisenberg neodešel, je celkem známo: byl prostě příliš spjatý s 
Německem (výraz nacionalista by zde byl asi poněkud nepřesný). Na veřejnosti se vyjadřoval 
velice opatrně, mnohé věci dokonce chválil. A tedy vlastně začala celá záhada: bylo jasné, že 
Heisenberg není hitlerovec a právě proto mu jeho rozhodnutí neodejít nemohli lidé později 
odpustit. Desítky lidí si lámalo hlavu: byl opravdu jen německý vlastenec nebo zakuklený nacista? 
 
My, kteří jsme prožili dobu protektorátu i komunistických procesů si dovedeme představit, že 
pokud Heisenberg měl skrytý odpor k nacistům, nemohl ho vyjadřovat veřejně - a to ani na svých 
návštěvách v cizině, kde novináři hned všecko vyžvaní. Na druhé straně ale bylo tehdy mnoho 
Němců, kteří viděli v Hitlerovi hrdinu, který vytáhl německý národ z krize a sliboval jim návrat 
německé hrdosti, kterou ztratili ponižujícím mírem ve Versailles roku 1918. Kruté finanční 
reparace, které tehdy spojenci na žádost mstivé Francie na Němce uvalili, lze považovat za jednu z 
příčin, proč Němci táhli za Hitlerem jako děti za krysařem z Hameln. V případě Heisenberga šlo 
ale zřejmě o něco jiného: domníval se, že se vše urovná a někdo Hitlera usměrní. Inu nebyl sám a 
mluvit špatně o Německu - Heisenbergově Německu! - by si asi nikdy ani netroufal. Nezkušený v 
politice, věřil naivně - jako mnozí jiní vědci - v sílu rozumu, zapomínaje, že politika je jen 
intoxikace davu, která s rozumem nemá nic společného. Jak dalece se mýlil, poznal bohužel dost 
brzo. A v očích ciziny mu nepomohlo ani to, že se dokonce riskantně zastával židovských vědců - 
důvěru tehdejšího světa prostě zklamal už tehdy.  
 

Vypuknutí války v roce 1939 otevřelo oči všem, alespoň natolik, že se museli rozhodnout, na čí 
straně jsou. S válkou přišla na přetřes i otázka, zda je možno vyrobit atomovou pumu - závody v 
nukleárním zbrojení vlastně začaly už tehdy. Jedním z aktérů - a nakonec do jisté míry i obětí - se 
v těchto závodech stal i sám Heisenberg. I když po válce došlo k jistému smíření ostatních vědců s 
Heisenbergem, mnozí si ho dál nevšímali a jeho pověst utrpěla natolik, že do konce svého života 
(1976) žil víceméně v jisté společenské izolaci. 
 
Ale vývoj šel dál a v roce 1940 zatím objevili v USA neptunium. Navíc Glen Seaberg zjistil, že se 
neptunium rozpadá na plutonium, které okamžitě rozpoznal jako dobrého kandidáta na výrobu 
bomby, neboť se dalo vyrábět přímo v reaktoru a navíc lépe separovat než izotop uranu. Těžiště 
výzkumu se přesunulo z Evropy do USA, hlavně díky přílivu fyziků-uprchlíků, kteří s sebou 
přinášeli i očitá svědectví o řádění nacistů. Oni to také byli, kteří americkou vládu upozorňovali na 
nebezpečí, které by hrozilo, kdyby nacisté získali atomovou bombu dříve než svobodný svět. A 
nejen upozorňovali: když se začal Manhattan project (tj. výzkum a výroba americké atomové 
bomby), byli to oni, kteří tvořili jádro výzkumu. A jejich výsledky - Hirošima a Nagasaki - jsou 
dnes všeobecně známé . . . 
 
Co už je méně známe, jsou fakta o německém výzkumu během druhé světové války. Ve stejném 



měsíci, kdy se začal rozbíhat Manhattanský projekt (červen 1942) se totiž schází nacističtí 
pohlaváři s Heisenbergem, který je ale přesvědčí, že výroba bomby by byla nákladná, že by bylo 
potřeba izolovat nejméně jednu tunu izotopu uranu, což by trvalo pár let a vůbec, že by to 
zatěžovalo výrobu zbraní a ubíralo tak pracovní síly a zásoby. Místo toho se přikláněl k výrobě 
atomového reaktoru, který by dodával energii na pohon turbin v elektrárnách, energii, kterou 
válečná mašinérie tak nutně potřebovala.  
 
Dnes můžeme odhadnout, že při náskoku šesti měsíců, které jinak Němci mohli před Američany 
mít a s výhodou, že jediné uranové doly v Evropě, tj. v Čechách, jakož i jediná továrna na těžkou 
vodu v Norsku, kterou zabrali už v roce 1940, byly oboje v rukou Němců, stačila jen německá 
vynalézavost a státem organizovaný výzkum plus výroba, aby v tom předběhli USA. Použitím 
bomby jakožto první by určitě získali taktickou i psychologickou výhodu - ovšem na jak dlouho, 
to už dnes neodhadneme. Vzhledem k technické ignoranci nacistických pohlavárů (snad kromě 
Speera) máme dnes jediné možné vysvětlení: přesvědčili je k tomu právě němečtí vědci - a v jejich 
čele Heisenberg, největší německý odborník na nukleární fyziku, kterému nacisté věřili na slovo. 
Na otázku, jak to dokázal a hlavně proč, podává - i když ne vždy zcela vyčerpávající - odpověď 
právě uvedená kniha. 
 

Kniha začíná "zlatou" dobou nukleární fyziky, dobou před druhou světovou válkou. V roce 1922 
přednášel dánský fyzik Niels Bohr v Göttingen, kde se s ním také Werner Heisenberg seznámil. 
Později Bohr vedl Institut pro teoretickou fyziku v Kodani, kde ho v roce 1924 Heisenberg 
navštívil. Tím se začala spolupráce, která trvala deset let a postupně se oba i spřátelili. Už tehdy 
ale bylo vidět, že Heisenberg je sice osoba nepolitická, ale jinak Němec "každým coulem". Tak 
například prohlásil, že rok 1914 u něj zůstane zapsán jako doba "sbratření všech Němců". To se 
pochopitelně Bohrovi nelíbilo: jako občan malého sousedního státu znal německé ambice velice 
dobře. 
 
Heisenberg tehdy trávil většinu času v Kodani, kde s Bohrem spolupracoval na jeho teorii 
struktury atomu a později na kvantové teorii. V té době také Rakušan Erwin Schrödinger objevil 
novou a navíc elegantní matematickou metodu, tzv. vlnovou mechaniku, metodu, kterou pak Bohr 
i Heisenberg silně kritizovali. Bylo vidět, že Heisenberg byl tehdy pod vlivem staršího Bohra. 
 
Hned po nástupu Hitlera k moci byli židovští vědci vyhnáni z německých univerzit a Heisenberg 
tím byl viditelně zdrcen. Navštívil Maxe Plancka, který byl tehdy šéfem ústavu Kaiser Wilhelm 
Gessellschaft v Berlíně a požádal jej o radu - ta byla ale vrcholně pesimistická. A tak píše v té 
době Heisenberg Bohrovi: " ....navzdory onomu propouštění vím, že teď vládnou muži, za kterými 
je radno stát. Časem se dobré (doslova nádherné, j.h.) věci oddělí od těch nenávistných". Vyslovil 
tím tehdy i naděje velké části Němců, ale brzy se všichni přesvědčili o omylu.  
 
Také Heisenberg se dostal brzy do problémů: měl totiž po svém učiteli Arnoldovi Sommerfeldovi 
dostat místo na univerzitě v Mnichově (to už bylo dávno po roce 1933, kdy dostal Heisenberg 
Nobelovu cenu). Stačilo by bývalo jen vstoupit do nacistické strany, to ale odmítl. Zdvihla se 
tehdy proti němu vlna protestů, hlavně od pro-nacistických studentů; protože byl přítelem 
Einsteina i Bohra, byl označen za "přítele Židů" a dokonce vyšetřován policií. V roce 1937 na něj 
vytáhli, že někde podepsal nějakou petici a byl dokonce označován za "bílého Žida". V poslední 
chvíli ale zasáhla jeho matka: její otec se znal s otcem Heinricha Himmlera, šéfa SS. Ten konečně 



vyšetřování v roce 1938 zastavil, ale Heisenberg musel slíbit, že bude dělat jen vědu a že se do 
politiky nebude plést. 
 
Přišel rok 1938 a Němec Otto Hahn objevil, že neutrony mohou rozbít jádro atomu uranu. Když se 
to Bohr dozvěděl, pochopil okamžitě důležitost tohoto objevu. Za tři měsíce po tom cestoval na 
konferenci do Spojených států a - navzdory slibu, který dal - to tam doslova a veřejně vyzradil. 
Konference se stala světovou senzací. Někteří vědci si totiž vzpomněli na knihu H.G. Wellse (The 
World Set Free, vydáno 1914), kde autor geniálně předpověděl - i když s pochybnou fyzikou - 
zkrocení atomové energie a dokonce i atomovou bombu (to byl jím vymyšlený název, který se 
později ujal), jež měla zničit v roce 1958 celou Evropu (tada jen v románě).  
 
Knihu četl také i Heisenberg a ještě maďarský fyzik Leo Szilard. Ten, od narození pesimista, utekl 
včas do Londýna, kde vypracoval slibnou metodu na využití nukleární energie a nabídl ji britské 
vládě. Ta ji v roce 1938 odmítla a tak si ji Szilard nechal patentovat (používal už i termín "kritická 
hmota" a "řetězová reakce"). A byl to právě Ernest Rutherford, který sice na bombu nevěřil, ale 
přesto varoval britskou vládu o nebezpečí, kdyby se taková zbraň dostala Hitlerovi do rukou. 
Szilard se v roce 1939 přestěhoval do USA a Enrico Fermi, který už tam také byl, mu zařídil 
laboratoř a brzo oba zjistili, že pomalé neutrony skutečně štěpí atom uranu. Ten samý měsíc 
publikoval ve Francii Frédéric Joliot-Curie s jeho paní zpozorování téhož jevu. 
 
V Německu si zatím Otto Hahn, který ono štěpení objevil první, uvědomoval vážnost situace a 
chtěl dokonce i spáchat sebevraždu. Jedna skupina německých vědců uvažovala utopit všechny 
jejich zásoby uranu v oceánu, ale sama uznala, že to nemám smysl: nacisté si mohli nový rychle 
narubat v té době už zabraném Jáchymově. 
 
V Dánku zatím Niels Bohr nevěřil, že je možno bombu fyzicky vyrobit. Už v roce 1936 totiž řekl 
Heisenbergovi a Rutherfordovi - a k tomu se později ještě vrátíme, je to důležité pro náš závěr - že 
tepelná reakce by nejprve tepelně expandovala uran a došlo by k tepelnému rozmetání nálože 
dříve, než by mohlo dojít k výbuchu. To pochopitelně platí jen v případě rychlých neutronů, ale 
tehdy ještě funkci pomalých neutronů moc nechápali. Ještě v roce 1939 třeba Bohr tvrdil, že 
štěpení vyvolá hlavně neutrony "zpožděné" . Na druhé straně to byl zase právě Bohr, který objevil, 
že se štěpení vlastně netýká normálního uranu U238, ale jen jeho izotopu U235 a ten bylo ovšem 
těžko separovat (v přírodním uranu je ho jen 0,7 %).  
 
Zdálo se tedy, že tím to vše končí, což si mysleli i někteří vědci na západě, např. Lindenmann v 
tom smyslu přesvědčil i Winstona Churchilla. Kdo ale stále pochyboval, byl právě Szilard. Bále se 
totiž, že by Joliot-Curie či jiní vědci mohli na tom pracovat pro Němce. Poradil se proto s Fermim 
a ten mu řekl, že je asi 10 procentní možnost, že k řetězové reakci může za jistých podmínek dojít. 
Szilard prohlásil, že to je stejně alarmující, jako kdyby mu doktor řekl, že má desetiprocentní šanci 
umřít. Na základě toho doporučil Fermimu, aby své výsledky nepublikoval - v té době se totiž 
Fermi měl potkat s Heisenbergem na půdě university v Ann Arbor ( blízko Detroitu). Zatím už i 
Němec Siegfried Flügge publikoval svůj článek o "uranovém stroji", kde navrhoval použití kadmia 
jakožto moderátoru. To už také i Bohr začal konečně věřit v atomovou bombu. 
 
Einstein v té době dokonce napsal dopis prezidentu Rooseveltovi, kde ho upozornil na to, že 
Němci náhle přestali prodávat jáchymovský uran. Němci už tehdy totiž také objevili novou 
separační metodu na izolaci izotopu uranu pomocí termální difúze. Prezident USA ustanovil 
komisi, ale ta zřejmě nepochopila kritickou situaci a nic nedoporučila. Proto píše Einstein 



prezidentovi druhý dopis, kde navíc zdůrazňuje, že německý nukleární výzkum v Institutu Kaiser 
Wilhelma v Berlíně pod vedením C.F. von Weizsackera se dostal pod armádní velení. Tento dopis 
pak opravdu získal potřebnou pozornost. Také Angličani se snažili pomocí své špionáže zjistit více 
detailů z Německa, ale marně. Pak vypukla 3 září 1939 druhá světová válka a první letecký nálet 
přišel brzo na to - není divu, že myšlenka na atomovou bombu v německých rukách děsila 
Angličany až do konce války. Hitler totiž už 19 září ve svém projevu hrozil, že Němci mají zbraně, 
proti kterým není obrany. 
 
Zatím Němci 9 dubna 1940 obsadili Dánsko a Norsko a 10 června napadli Francii, která se 22ho 
vzdala. Ačkoliv byla Bohrovi i Joliot-Curiemu nabízena emigrace do USA, oba to odmítli. Na 
první pohled bychom řekli, že když toto odmítnutí nevyčítáme jim, neměli bychom ho vyčítat ani 
Heisenbergovi, kterému to bylo nabídnuto dokonce daleko dříve, kdy ta situace ještě nebyla tak 
jasná. Ale podobnost je opravdu jen náhodná. Zatímco u nich to byl vlastenecký čin (už proto, že 
zůstali, ale s Němci nikdy nespolupracovali, právě naopak), u Heisenberga to znamenalo spíše jen 
určitou "šeroslepost". Pořád ještě totiž nevěřil, čeho všeho jsou nacisté schopni. Emigrace by navíc 
u něj vyžadovala silně protinacistické přesvědčení a to neměl; alespoň ho veřejně neprojevoval, 
patrně kvůli tomu, že jeho vyšetřování SS už sice skončilo, ale nacisté na to nikdy nezapomněli. 
Co se týká toho, zda spolupracoval s nacisty, o tom si povíme více později.  
 
Zatím se v Německu ustavil tzv. "Uranverein" (Uranový klub), kde se soustřeďovali němečtí 
nukleární vědci. Někteří z nich otevřeně spolupracovali s nacisty, jiní byli sice proti, ale jen skrytě. 
Většina váhala a Heisenberg, který slíbil, že se do politiky nebude míchat, pochopitelně mlčel - i 
když byl vlastně nejdůležitějším členem "klubu". Navíc si ovšem tehdy myslel, že je výroba 
bomby fyzicky neproveditelná, zvláště v poměrně krátké době. Mnozí si totiž mysleli, stejně jako 
Heisenberg, že Hitler válku brzo prohraje. Weizsacker patheticky prohlásil, že kdyby jeho práce 
vedla k výrobě bomby, tak by se raději zabevraždil. Při jiné příležitosti ale řekl Tellerovi, že "ne 
vše, co nacisté dělají, je špatné". Zda tomu také věřil nebo zda to bylo jen to, co na něm nacisté 
chtěli, aby v cizině řekl, to se dnes už asi nedozvíme. Autor knihy už ovšem naznačuje, že zde se 
právě Heisenbergův protinacistický názor začal formovat, ale jde spíše jen o naznačení, 
nepodložené fakty.  
 
Nacisté pak poslali do okupované Francie Kurta Diebnera, který zastupoval armádu v otázce 
nukleárního výzkumu. Sám ovšem nemohl s Francouzi začít mluvit přímo o bombě - vše by se 
hned dozvěděli Angli čané - a Francouzi sami nezačínali (svůj uran už totiž dávno schovali v 
Alžíru). První úspěchy války už daly vlastně Němcům vše, co bylo potřeba k výrobě bomby. 
Nějakou dobu se ještě ve světe objevovaly články německých vědců, ale později i na ně padla 
cenzura. Z černé díry nacistického Německa už neunikl ani paprsek světla :-).  
 

(pokračování) 
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Toto je závěr recenze knihy "Heisenberg's war", kterou napsal Thomas Powers (The Great 
History of German Bomb) a vydal Alfred A. Knopf, New York 1993). Většina fakt, v tomto článku 
uvedených, je citována z uvedené knihy, komentování fakt a knihy je ovšem jen moje (j.h.). První 
díl najdete též v Enigmě, v této sekci.  
 

 
V roce 1940 se bavil Paul Rosbaud, vydavatel vědeckých 
knih, s Heisenbergem, přičemž mu tvrdil, že nacisté jsou 
"vědečtí ignoranti". Heisenberg tehdy řekl, že nacisté 
možná nerozumí vědě, ale že se umí postarat o to, aby 
vědci dostali peníze na své projekty. Zdálo by se, jako by 
nacisty dokonce obdivoval, ale nemůžeme to brát zcela 
vážně: ten samý večer prý řekl Heisenberg své manželce 
Elizabeth, že si myslí, že je asi Rosbaud špion, ale že neví, 
pro kterou stranu - mohl být teda před ním jen opatrný. 
 
V létě 1941 pracoval Heisenberg na univerzitě v Lipsku na 
studiu těžké vody, přičemž si začal uvědomovat, že 
nukleární reaktor je opravdu věc možná. Jak dalece se v 
Německu vědělo o použití plutonia a že by reaktor mohl 
"vyrábět" palivo pro atomovou bombu, to už se v knize 
přesně neříká. Němečtí vědci ovšem měli tehdy k 
dispozici jen asi 4 litry těžké vody, zatímco pro reaktor by 
bývali potřebovali celé tuny. 
 
V té době také debatoval Heisenberg problém bomby s 
Weizsäckerem a vyslovil názor, že Američané by mohli 

považovat postavení své bomby za oprávněnou obranu proti Hitlerovi, ale zároveň poukazoval na 
to, kolik lidí by při tom zahynulo. Zřejmě tehdy šlo Heisenbergovi hlavně o německé oběti. 
Weizsäcker, jehož otec byl v té době německým velvyslancem v Dánsku, mu poradil, aby to 
osobně prokonzultoval s Bohrem. Celý rok po okupaci Dánska neměli Bohr a Heisenberg totiž 
žádnou korespondenci, patrně se Heisenberg za tu okupaci styděl. Už tato Heisenbergova cesta ho 
vlastně vystavovala nebezpečí - z německé strany, protože diskutoval něco, co neměl, a z americké 
- protože mohl být odposlouchán a případně později unesen (v té době se ale o tom ještě 
neuvažovalo). Jak ale uvidíme, opravdové nebezpečí číhalo ještě jinde, totiž v postoji Bohra 
samotného.  
 
Jak se později Heisenberg vyjádřil, přišel tehdy za Bohrem hledat odpověď na to, zda je správné 
pokračovat dál ve výzkumu řetězové reakce - a jak se naivně domníval - naznačit mu, že bude 

Bohr s Einsteinem 



moci udržovat směr německého vývoje v bezpečném směru, tj. vyhýbat se vývoji atomové bomby. 
Bylo ovšem pošetilé domnívat se, že podobný slib udělají i vědci ze západu. Jeho paní Elizabeth 
později napsala, že Heisenberg hodlal Bohra ujistit, že Němci bombu nevyrobí. V knize není 
vysvětlení, jak si Heisenberg představoval to zaručení, když měl sám u gestapa škraloup :-). Zdá 
se, že mu spíše šlo o to si zaručit, že právě Američané bombu nevyrobí - Německo už totiž bylo ve 
válce s Anglií! Není divu, že byl Bohr podezřívavý - Heisenberg měl prý také někde předtím říci, 
že okupace Dánska byla sice nešťastná, ale okupace východní Evropy (Čech, Polska) prý byla 
dobrá věc, protože ty státy si prý neuměly vládnout. 
 
Setkali se v září 1941 a Bohr, ač se nikde o schůzce nerozepisoval, později ostře odmítl právě tu 
verzi jejich diskuze, kterou pak po válce podal Heisenberg. Heisenberg Bohrovi 
a) hájil devastaci Ruska tím, že prý se zato Němci v Norsku chovali "slušně". 
b) dále prohlásil, že věří, že Německo Rusy porazí, což prý by byla také "dobrá věc". To už se ale 
pochopitelně Bohr "vařil". 
c) vyzval Bohra, aby se obrátil na Němce, že u nich získá peníze na jeho výzkum - ale to už Bohr 
chápal jen jako vyzvání ke zradě. 
 
Když se konečně dostal k tomu hlavnímu, Bohr ho už poslouchal jen na půl ucha. Zatímco 
Heisenberg chtěl blokovat výzkum na obou válčících stranách, Bohr to cítil tak, že Heisenbergovi 
jde hlavně o to, aby to bombu nevyrobili Američané. Jak poznal později sám Heisenberg, nebyl 
jeho návrh reálný: většina dobrých vědců Německo opustila, usadila se v USA a Američané prostě 
měli větší šance, hlavně materiální. Vypadalo to, skoro jako kdyby Heisenberg vyřizoval přání 
samotných nacistů zajistit si "klid zbraní". Ač se dá pochybovat, že by se Heisenberg k něčemu 
takovému vůbec propůjčil, sám návrh by nebyl zcela ojedinělý.  
 
Dnes se např. můžeme docela vážně domnívat, že Hess opravdu tehdy přiletěl do Anglie s 
návrhem míru. Angličanům by to ovšem způsobilo dilema: buď přijmout mír a znepřátelit si Rusy, 
nebo mír nepřijmout, ale zase mohou prodloužením války způsobit další oběti na životech. Je 
možné, že se Angličané ptali Rusů, ale ti tušili, že by se Hitler pak hned vrhl vší silou na Rusko a 
prostě Spojencům zakázali s Němci jednat. Přímé důkazy pro to ovšem nejsou, ale stačí uvážit, že 
po válce Spojenci drželi Hesse zavřeného ve věznici Spandau až do jeho smrti - to už dlouho poté, 
kdy ostatní nacisté byli dávno na svobodě. Tak se přece nejedná s obyčejným vyjednavačem (nebo 
bláznem, jak nám ho někdy popisovali). Sám totiž neměl na svědomí zdaleka tolik zločinů, co 
ostatní nacisté - a přesto ho pořád hlídali vojáci všech čtyř armád. Ostatní by ho bývali snad už i 
pustili, jen Rusové to nikdy nedovolili,asi proto, aby se neprozradilo, že byli tehdy proti 
jakémukoliv vyjednávání.  
 
Tím, že se Heisenberg choval u Bohra jako slon v porcelánu, uzavřel si u něj předem všechny 
naděje. Zde také najdeme důvod k Bohrovu pozdějšímu veřejnému odsouzení Heisenberga. 
Rozhovor sice ještě pokračoval, ale Heisenberg přiznává, že se tehdy zmínil o tom, že se v 
Německu pracuje na bombě, ale Bohr to už jen chápal jen tak, že na něm chce Heisenberg 
vyzvědět, jak daleko je ve svém výzkumu Západ. Sám Bohr tehdy ještě váhal, zda bomba vůbec 
vyrobit jde a teprve, když ho Heisenberg ujistil, že ano, začal chápat ty hrozné souvislosti. 
 
Při jiných příležitostech pak ale Heisenberg tvrdil zase něco poněkud jiného. Tak například 
nejprve tvrdil, že by to chtělo dvě tuny čistého izotopu U235 na jednu bombu, ale po výbuchu v 
Hirošimě tvrdil, že to nebyl hlavní důvod, ale že prostě původně myslel, že není možno bombu 
"prakticky" vyrobit už během války - zvláště když to na začátku vypadalo, že Němci brzo vyhrají 



aniž by se uchylovali k její výrobě. Když si to opravdu myslel, proč teda tolik usiloval, aby se 
výzkum zastavil? Tedy hlavně ten americký, o ten německý se prý už "postará" on sám (míněno 
"on s jeho kolegy"). Je třeba ale vidět, že Heisenberg byl dost politicky naivní a že ho jeho 
"němectví" často poškozovalo i u lidí, kteří uznávali, že není nacista (členství ve straně jak známo 
veřejně odmítl). Tak či tak, setkání s Bohrem mělo dalekosáhlé důsledky, i když docílilo opak 
toho, co chtěl: Bohr si uvědomil nebezpečí bomby v německých rukou a sám se pak zasazoval o 
to, aby Američané program začali. To ovšem Heisenbergovi tehdy neřekl a jeho návrhy jen na 
místě odmítl.  
 
V únoru 1942 je pak Heisenberg povolán do Berlína, kde - jak říká - mohl "ve vší upřímnosti" 
prohlásit, že by sice mohl bombu postavit, ale že by to trvalo daleko déle, než potrvá samotná 
válka. V té době také už Hitler prohrával u Moskvy a zastavoval všechny vedlejší projekty, které 
byly finančně náročné. Nukleárním vědcům bylo sice tehdy navrženo pokračovat v jejich 
současných pokusech, ale žádný oficiální projekt na postavení bomby prohlášen nebyl. 
Heisenbergova rada tak mohla už jen potvrdit to, co chtěli nacisté slyšet - v té době totiž možnost 
existence takové bomby se zdála pořád dost iluzorní a hlavně drahá. Autor knihy, ač historik, v ní 
necituje žádné zápisy z oné únorové schůze v Berlíně - asi nejsou - a tak musíme tedy opět věřit 
jen Heisenbergovi. Sice tušíme, že když později Heisenberg tvrdil, že němečtí vědci " naštěstí" 
neměli nutnost se rozhodnout, zda ano, či ne (rozuměj nést hroznou odpovědnost za to, aby udělali 
bombu), hodně si tím situaci přibarvil na růžovo. Rozhodně se nedá říci, že by tehdy sám vědomě 
hrál na ignoranci nacistů - on sám tomu, co říkal, asi také opravdu věřil, bylo to po Bohrově 
odmítnutí vítané povolení "stát stranou", jak si ukážeme později. Myslel si totiž navíc - jako 
původně Bohr - že by se bomba sama rozmetala tepelným výbuchem, než by vůbec došlo k 
nukleární explozi. A nezapomínejme, že Heisenberg tehdy Bohra ještě pořád považoval za svého 
učitele. Na své schůzce s Albertem Speerem v červnu 1942 už ale Heisenberg (jak je vidět podle 
nalezených dokumentů) na jeho dotaz odpovídá, že bomba by byla veliká - naznačí to rukama - asi 
jako ananas. Pak ale opět názor mění, jak si ukážeme níže.  
 
V tomto období je už také chování Heisenberga poměrně důležité pro náš závěr, zda opravdu 
Heisenberg připravil Hitlera o vítězství či ne (viz titul článku). I když Heisenbergova 
pravdomluvnost nebyla - a také v tomto článku není - nijak zpochybňována, důležité je hlavně to, 
co neřekl. Vědec, který se odvolává na "štěstí", zní poněkud neurčitě, téměř nevědecky. Kdyby 
totiž tehdy prohlásil, že je bombu možno v reálném čase postavit, a doporučil to udělat, je 
stoprocentně jisté, že by se na ní začalo v Německu dělat. Třeba ne dost rychle, ale dělat by se 
začalo. Zdůrazňování, že to, co tehdy řekl, bylo "ve vší upřímnosti", je jeho alibi pro obě strany: 
Heisenberg by jistě Německo vědomě nezradil (i když se jednalo o nacistické Německo). Později 
si ukážeme, že je možné i jiné vysvětlení celé věci. Jeho "mírové" poslání u Bohra, kde asi mluvil i 
za druhé německé vědce, ale selhalo, a naopak vyvolalo závody v nukleárním výzkumu. Rozhodně 
to platí pro americký vývoj bomby. Z Německé strany si nikdy asi nebudeme moc jisti - jak jinak 
vysvětlit, že už v roce 1942 měli Němci 300 kg těžké vody a dvě a půl tuny práškového uranu? 
Pravda, podle Diebnera potřebovali na reaktor alespoň deset tun od každého, ale na výzkum bomby 
by ovšem potřebovali míň . . .  
 
Zde se také trochu zastavíme u Heisenbergova odhadu "kritické hmoty". Manfred von Ardenne 
potvrdil, že už v roce 1941 se ptal Heisenberga, kolik U235 by bylo potřeba na atomovou bombu - 
a ten mu řekl, že jen několik kilogramů. Ardenne tehdy dělal elektromagnetickou separaci uranu a 
věřil, že by mohl získat spolupráci koncernu Siemens a tím výrobu zrychlit. Týž Ardenne ale 
vzpomíná, jak mu později v roce 1942 řekl Weizsäcker, že Heisenberg prý vypočetl, že "aktivní 



průřez" U235, tj. počet štěpení, s teplotou klesá a tím klesá i počet generovaných neutronů. Místo, 
aby došlo k nukleární reakci, dojde pak prý jen k tepelnému výbuchu (což byl ovšem i původní 
názor Bohra!). Autor knihy dodává, že to ovšem platí pro reaktor, ne pro bombu a že tedy 
Heisenberg jistě Weizsäckera obalamutil. Pak by ovšem musel tehdy balamutit i nacisty, ale sám 
Heisenberg přiznává, že řekl vše nacistům "ve vší upřímnosti". Pochybuji, že jim také upřímně 
řekl o čem debatoval s Bohrem :-). Faktem je, že díky tomu se také zpomalil, ano, téměř 
zablokoval, další vývoj německé bomby. Sám pak říká, že raději vyvíjeli jen reaktor, hlavně proto, 
aby získali efektivní zdroj tepelné energie pro elektrárny. Pochopitelně pro válečný průmysl, jak 
také asi zdůraznil - a to se asi Speerovi, který měl na starosti výrobu, jistě líbilo víc.  
 
V USA se zatím situace vyvíjela jinak: díky tlaku vědců, kteří přišli z Evropy a poznání, že válka 
tak rychle neskončí, se vyvinuly hned dva paralelní projekty: projekt Manhattan (výroba atomové 
bomby) a akce OSS (Office of Strategic Services, dnešní CIA) , která pak dělala špionáž a 
kontrašpionáž kolem německé atomové pumy. Jejich akce se centrovaly kolem Curychu a později 
i Itálie, kde se plánoval únos některých německých vědců (akce Alsos). Díky válce a tomu, že 
Němci se vyznali v utajení (přístroj Enigma je výjimkou :-), zprávy z Německa přicházely jen 
sporadicky a byly značně vágní. A tak ač se Američané stále víc a víc přesvědčovali, že Němci 
bombu ještě nemají - a že snad se na ní ani snad nepracuje - přesto pod vedením generála Leslie 
Grovese neustávali Němce podezřívat, že na něčem takovém tajně pracují. Čím dále Američané 
pokročili, tím nepochopitelnější pro ně bylo, že by si Hitler nechal ujít takovou příležitost . . . 
 
Také Němci ale neměli vůbec potuchu, jak daleko Američané už došli - dokonce se zdá, že díky 
své vlastní výzkumné stagnaci neměli ani dostatečný zájem se o to starat :-). A tak když 
Američané shodili bombu na Hirošimu, překvapení Němců nebylo vůbec předstírané. A kdo se asi 
nejvíc divil, byl sám Heisenberg. Ale ne dlouho: během 14 dní už vypracoval poměrně přesnou 
zprávu, ve které vysvětloval svým kolegům, jak to asi Američané udělali. Kde sehnal najednou ta 
fakta, která mu předtím zřejmě chyběla?  
 
Přeskočíme teď větší pasáž knihy, která popisuje to, jak Američané nechtěli věřit, že defakto 
neexistuje německý nukleární program na výrobu bomby a to ani poté, co jim to jejich špionáž víc 
z víc dokazovala. Proto byla např. vybombardována továrna Norsk-Hydro na těžkou vodu, s 
poměrně malým úspěchem, takže muselo dojít ještě k sabotáži norskými partyzány, ve spojení s 
britským komandem. Navíc byla i poslední zásilka těžké vody potopena při převozu přes jezero 
Tinssjõ. Také místa, o kterých se věřilo, že tam pracují němečtí vědci na separaci uranu, byla 
bombardována. 
 
Američtí špióni získávali informace z Německa pomocí jiných vědců - z Itálie a Švýcarska. Akce, 
kde se snažili unést, případně zlikvidovat Heisenberga byla řízena šéfem OSS (předchůdce CIA) 
"Divokým" Billem Donovanem, přímo z Ženevy. Bohr, který byl zatím propašován do Anglie (6 
října 1943, později odešel do USA) už další spojení na Němce neměl, ale pomáhal jinak: silně 
brojil proti nacistům a jeho slovo mělo u ostaních vědců váhu. On to byl, který prohlašoval, že 
Heisenberg by mohl bombu postavit a dokonce jej - později - prohlašoval i za německého špióna. 
 
Ještě v Anglii sice prohlásil, že Němci výrobu bomby vzdali, zatímco v USA už tvrdil, že mu 
Heisenberg a Weizs˜cker řekli, že "doufají" (uvozovky moje, j.h.), že atomová puma přinese 
rozhodnutí války pro Německo. Slovo "doufají" byl ovšem jen Bohrův dojem, pokud mu něco 
řekli, patrně mu řekli, že se "obávají". Vůbec se v uvedených dokumentech vyskytují velké 
kontroverze a musíme být opatrní, když je bereme doslova. Zda Bohra ovlivnila xenofobická 



nálada v Americe, to už se asi nedovíme.

 
Původní nápad unést německé vědce se nakonec zúžil jen na jednoho, Heisenberga, hlavně proto, 
že jej Bohr označil za jediného, který byl schopen bombu postavit. Jak je vidět, pořád ještě uznával 
mimořádný talent svého žáka :-). Protože ale unést někoho z Německa prakticky nešlo, začalo se 
uvažovat i o fyzické likvidaci. Nejprve ale chtěli Američané opravdu vědět, zda Heisenberg tak 
velkým nebezpečím je. Naplánovali tedy vylákání Heisenberga do Švýcarska. Holandský vědec 
Sam Goudsmit, tehdy už profesor univerzity v Michiganu a dobrovolník OSS (pozdější CIA), znal 
mnoho německých vědců, včetně Heisenberga. Goudsmit pracoval pro OSS dobrovolně - jeho 
rodiče byli odvezeni německými okupanty z Holandska do Terezína, kde jejich stopa končila. 
Agent, který měl Heisenberga přímo zlikvidovat, byl Morris Berg - původně známý spíše jako 
hráč za Boston Red Sox, baseballového klubu z Bostonu. Vystudoval na princetonské univerzitě 
jazyky a měl i jiné schopnosti, např. uměl se rychle rozhodovat, což později zachránilo 
Heisenbergovi život.  
 
Berg byl poslán do Ženevy na Heisenbergovu přednášku (18 prosince 1944), kterou zorganizoval 
švýcarský fyzik - a americký agent - Paul Scherrer, který také umožnil Bergovu prezenci. Berg se 
pak snažil do konce života utajit, o co tam tehdy šlo, ale z jeho zápisků a korespondence je to 
celkem jasné. Šel na přednášku s pistolí v kapse a rozhodnutí, zda Heisenberga unést či likvidovat, 
bylo necháno na něm. Berg tehdy neudělal to ani ono - navrhl Scherrerovi, aby pozval 
Heisenberga ještě jednou a to i s rodinou, aby mohli být všichni uneseni do USA.  
 
Ačkoliv hostitel slíbil Heisenbergovi, že se nebudou bavit o politice, u společné večeře to přece jen 
nevydrželi. Heisenberg opět nešťastně prohlásil, že neví o čistkách v Holandsku - což nebyla 
pravda: zasazoval se například, ale marně, o osvobození Goudsmitových rodičů - a zároveň se 
snažil přesvědčit ostatní, že hlavní problém pro Evropu je Rusko. Nakonec přiznal, že válka je sice 
pro Němce prohrána, ale že by bylo hezké, kdyby byli vyhráli. To vše dva dny po tom, co začala 
německá ofenzíva v Ardenách, která byla ze začátku velmi úspěšná (pronikli 20 km do území 
hájeném Američany!) Jak je vidět, Heisenberg i zde ukazoval, že je mu politika "terra incognita" a 
navíc bylo jeho prohlášení o prohrané válce vlastizrádné - nemluvě o tom, že už byl u gestapa na 
černé listině. Mnozí ho ovšem považovali spíše za agenta provokatéra, zatímco Berg správně 
usoudil jeho politickou naivitu a to mu zachránilo život. Ani po návratu do Německa se 
Heisenbergovi nic nestalo - patrně tam na večeři nebyl žádný fízl.  
 
Heisenberg zatím v Německu pokračoval v Hechingen, kam ho nacisté přestěhovali - když se báli, 
že bude berlínský institut bombardován - ve výzkumu na nukleárním reaktoru. Občas si sice do 
vesnice zaskočil zahrát Bacha, ale s výzkumem už daleko nepokročil. Druhá skupině v Haigerloch 
se sice podařilo nastartovat řízenou reakci, ale reaktor jim brzo zase "zhasl" a do konce války už 
dál nepostoupili, i když vedoucí Gerlach informoval nacisty, že reaktor "běží" a že je naděje.  
 
Válka skončila a speciální jednotka americké armády, sestavená z vědců projížděla Evropu a 
sbírala německé vědce (jak to ostatně dělali i Rusové). Američané je posbírali - na zabraném 
území - všechny. V Kolíně zatkli Waltera Botheho, který vyšetřovateli - byl jím právě Goudsmit - 
ochotně řekl vše, ale zmlkl, když se ho ptali na válečnou práci. Wolfang Gertner už takové 
skrupule neměl - přiznal, že bombu nedělali i to, že reaktor jim vlastně nikdy pořádně nepracoval. 
Když 21 dubna 1945 pak zabrala jednotka plukovníka Pashe vesnici Haigerloch, našli tam v malé 
jeskyňce onen proslavený reaktor. V ocelovém válci tam bylo naskládáno palivo, ale tak, že bylo 



jasné, že to nikdy nemohlo pracovat - u nalezeného množství nikdy nemohlo dojít ke "kritickému 
stavu" a navíc se nikde nenašla žádná těžká voda jako moderátor. To je celkem ironické, uvážíme-
li, že Heisenberg navrhl Goudsmitovi jako laskavost, že Američanům prozradí vše, co ví o svém 
nukleárním reaktoru, zatímco Američané Fermi a Szilard už od 2. prosince 1942 pilně vyráběli 
plutonium ve velkém v jejich reaktoru v Chicagu..  
 

6. srpna 1945 shodili Američané svou první atomovou bombu a to na Hirošimu. Němečtí vědci, 
kteří byli zatím internováni u Angličanů, byli tím výbuchem šokováni. Jak to víme? Inu Britové 
tehdy odposlouchávali jejich hovory a ač jejich zápisy nebyly "odtajněny", sám Goudsmit je ve 
své knize "Alsos" bohatě cituje (a také kniha "Hitler's Uranium Club: The Secret Recordings at 
Farm Hall", by Jeremy Bernstein, David Cassidy, Amazon, 2000). Je až zarážející, jak se thedy 
celkem sebevědomí vědci naráz změnili na poměrně udivené diváky. Ve společné memorandu, 
které vydali, říkali sice, že se věnovali reaktoru - místo bombě - protože tu bylo nemožno vyrobit, 
vzhledem k omezeným technickým možnostem v Německu. Později ovšem spíše podporovali 
tvrzení, že nechtěli - nebo dokonce odmítli - podporovat nacisty. 
 
Tajné odposlouchávání však jasně dokazuje, že sám Heisenberg nechtěl věřit, že Američané mají 
nukleární (podtrženo mnou, j.h.) bombu (prý to byla jen "novinářská kachna"). Ostatní vědci mu 
ale hned začali dávat vinu a citovali jeho prohlášení, že na bombu by bylo potřeba dvě tuny čistého 
U235. Weizs˜cker řekl - celkem trucovitě - že by bývali také bombu postavili, kdyby chtěli - a tak 
začal fámu, že oni prostě "nechtěli" bombu stavět. Hahn - který ještě po svém objevu štěpení uranu 
chtěl spáchat sebevraždu, vyčítal Heisenbergovi jeho selhání a tvrdil, že úspěch Američanů dělá z 
německé vědy druhořadou disciplinu. Všichni pak dohromady vinili Goudsmita, že jim o 
americkém programu neřekl :-). Už 14 srpna, ani ne za dva týdny, ale Heisenberg udělal pro své 
kolegy přednášku, kde jim vysvětlil, jak byla si bomba postavena. jakmile se zjistilo, že bomba 
měl asi 200kg a vypočítal, že bylo potřeba jen asi 50 kg čistého U235. Jak se mohl předtím splést 
skoro o dva řády (tj. 100 krát), nikde nevysvětlil.  
 

Zde je na čase se odchýlit od závěru, který udělal autor knihy - který z uvedených fakt usoudil, že 
Heisenberg "předem věděl". kolik je skutečně potřeba a že tudíž vedl svou "tajnou válku" proti 
nacistům. Sám Heisenberg to nikdy netvrdil a fakta, i když různorodá - proti tomu mluví. 
Především si všimněme jeho nejznámější prohlášení, že totiž " němečtí vědci naštěstí (podtrženo 
mnou, j.h.) nebyli před tuto volbu postaveni" , tj. že se nemuseli rozhodovat, zda mají stavět 
bombu, která zničila tolik lidských životů. Tím ovšem nepřímo poukazoval na to, že se američtí 
vědci rozhodovat museli, a i když tím chtěl snad jen říci, že němečtí vědci nebudovali bombu pro 
nacisty, nahrával tím víc fámě, že on a druzí tím bojovali proti nacistům. Většina pozorovatelů to 
ovšem brala jen jako alibi. 
 
Rozeberme si ale to tvrzení do detailu: za prvé to odporuje tomu, co sám Heisenberg řekl na své 
historické schůzce s Bohrem: tam totiž tvrdil, že němečtí vědci vidí řešení, jak zabránit vývoji 
bomby v tom, že se vědci obou stran dohodnou bombu nepostavit. K rozhodování tedy už vlastně 
došlo, ale k jeho uskutečnění ani dojít nemuselo: nikdo to totiž na nich nechtěl. Když se západ - 
vlastně skrze Bohra - nezavázal zastavit výzkum, měli němečtí vědci ruce volné, ale přesto ve 
výzkumu nepokračovali. Proč? Heisenberg to vysvětluje neurčitě tím, že "projekt neměl šanci". Je 



sice pravda, že nacisté tehdy omezili finance všude, kde to přímo nesloužilo válce na frontě, ale 
kdyby bývali vědci zdůrazňovali potenciál bomby, jistě by na ni peníze dostali - Hitler by se určitě 
zlákat dal. Jenže i v tom bylo nebezpečí: kdyby netrpělivému Hitlerovi nedokázali bombu včas 
postavit, čekala je jistá šibenice. Zdá se nám spíše tedy, že nacisté nic netušili a že tedy vědci jen 
mlčeli - nebo jak říkají nevěřili, že bomba vyrobit lze. Jelikož se ale nacisté ptali jen Heisenberga, 
daná otázka se týká hlavně jeho než ostatních vědců.  
 
Co chtěl vlastně Heisenberg říci, bylo asi to, že "měli štěstí", protože věřili, že dvě tuny čistého 
U235 nelze jen samotnými spektroskopy (jinou technologii neznali) v rozumné době vyrobit. To 
zřejmě také sám nacistům - jak říká - "upřímně řekl". Sám ovšem nikdy nikde nepřiznal, že se to 
on přišel s tím číslem (dvě tuny) a zda se defakto jen mýlil v počtech, se už dnes můžeme jen 
dohadovat. Výraz "naštěstí" ale prozrazuje i něco jiného: kdyby němečtí vědci byli před otázku 
postaveni - a věděli, že lze bombu vyrobit - museli by "upřímně" přiznat, že to jde a mnozí by na 
bombě asi pracovali dokonce s entuziasmem - jako na ní pracovali američtí vědci. To ovšem 
Heisenberg nechtěl, jak o tom svědčí jeho návrh Bohrovi. Pak ale zase Heisenberg v roce 1946 
prohlašuje, že "němečtí vědci se snažili vědomě (podtrženo mnou, j.h.) udržet kontrolu nad 
projektem a použít svého vlivu jako expertů". Jakou ale kontrolu, když sám přiznal, že tehdy v 
Berlíně "upřímně" prohlásil, že bombu vyrobit nejde? To vypadá trochu jako přiznání, že to tak 
zase moc "upřímné" nebylo :-). Později ale zase řekl, že to bylo proto, že si tehdy mysleli, že by 
válka nemohla ani tak dlouho trvat. Jenže blitzkrieg rychle skončil a pak už si to nikdo jistě 
nemyslel; sám Hitler ke konci už věřil jen na zázračné zbraně!  
 
Rozhodně ale Heisenberg neblokoval bombu kvůli nedostatku prostředků: už jsme řekli, že měli 
Jáchymov a jistě by měli i dostatek finanční posily od nacistů (sám přece chválil Bohrovi podporu, 
kterou nacisté věnují vědě!). Věta tedy naznačuje, že nebyli "naštěstí" před volbu postaveni, 
protože žádná volba prostě neexistovala: nikdo totiž nevěřil, že lze vyrobit dvě tuny čistého U235! 
A o tom, jak daleko pokročily ke konci války USA ve výzkumu, neměli zřejmě Němci ani tušení. 
Ovšem to, že Heisenberg udává při různých příležitostech růlzné důvody, potvrzuje jeho váhání 
říci konečně "upřímně", jak to skutečně bylo. Nejprve to podle něj nebylo "časově možné", pak 
"technicky možné" a potřetí ani "teoreticky možné" (k explozi by nedošlo). A to prosím už dávno 
po tom, kdy Bohrovi zase tvrdil, že je výroba bomby možná!  
 
Co vedlo Heisenberga po setkání s Bohrem změnit názor a kdy ho vlastně změnil? Manfred von 
Ardenne později potvrdil, že mu už v roce 1941 Heisenberg řekl (podobně jako tehdy Hahnovi) že 
50kg U235 na bombu stačí a v červnu 1942 dokonce naznačil i Speerovi, že by to mohla být koule 
velká asi jako ananas. Na začátku roku 1946 ale Weizs˜cker najednou tvrdí Ardennovi, že on i 
Heisenberg udělali závěr, že nukleární exploze není možná, protože vysoká teplota by zastavila 
štěpení. Nám už známý Goudsmit - nukleární vědec a dobře informovaný agent - se domnívá, že 
Heisenberg prostě udělal chybu v uvažování, že totiž nevěřil, že rychlé neutrony mohou přivést 
U235 k explozi. Jiný vědec, Hans Bethe (emigroval do USA v roce 1940), naopak ze záznamů 
Heisenbergovy přednášky (už dva týdny po shození americké bomby) usoudil, že Heisenberg 
tehdy věděl víc, "než jsme si mysleli".  
 
Někteří výzkumníci zase soudí, že Heisenberg počítal kritické množství z poloměru pro 80 
generací štěpení, odtud ony dvě tuny. Podle všeho to ale vypadá, že spíše Heisenberg naopak 
uvěřil Bohrovi na oné schůzce v Dánsku. Bohr si tehdy - ale jen tehdy! - ještě myslel, že by 
tepelná exploze, ke které by došlo nejdřív, rozmetala kritické množstvía k nukleární explozi by 
nedošlo. Nešlo tedy ani tak o ony dvě tuny, ale hlavně o to, že by bomba nemohla nikdy 



explodovat. Je možno, aby tato chybná hypotéza na tak dlouho ovlivnila německé vědce? Nu proč 
ne, víme přece, že se americký vývoj atomové bomby byl téměř zastaven, když se vynořila 
Fermiho hypotéza, že od výbuchu chytne kyslík ve vzduchu a shoří celá zemská atmosféra! Teprve 
když Dr. Teller (pozdější autor vodíkové pumy) vypočítal, že k tomu nedojde, bomba byla 
dokončena a použita . . . 
 
Dá se říci, že nukleární výzkum ve válečném, od světa izolovaném Německu stagnoval: svobodná 
výměna názorů s cizinou neexistovala a většina fyziků z daného oboru emigrovala. Ani německý 
návrh reaktoru daleko nedošel, zatímco v USA, v Anglii a Kanadě se už za války pracovalo i na 
něm - a reaktor Fermiho dokonce běžel už od roku 1942. V různých dokumentech gestapa - 
naposledy ještě z května 1943 - naopak nalezneme popis německé bomby, která měla používat 
pomalé neutrony ( použitelné jen v reaktoru a ne v bombě :-) a co víc: citují se tam i ony proslulé 
dvě tuny U235, které odhadovali, že by byly na to potřeba! Také se nikde nedozvíme o tom, že by 
Němci vůbec kdy věděli o existenci plutonia . . . 
 
Další tvrzení Heisenberga lze považovat už spíše jen za zavádějící: tvrdil například, že nikdy 
pořádně (podtrženo mnou, j.h.) kritické množství nespočítali". Dovedete si představit jeho diskuzi 
s nacisty o bombě, aniž by se tuto - nejdůležitější informaci - snažil předem pořádně vypočítat? 
Jak by mohl tvrdit nacistům, že je to dlouhodobá záležitost, když by ani přesně nevěděl, kolik 
uranu U235 bude potřeba? Ale opět, Heisenberg vlastně nelhal: klíč je ve slově "pořádně" - 
spočítali to, ale ne pořádně :-). Uvažujeme-li jinak celkem pravdomluvného Heisenberga, vidíme, 
že se leccos snažil říci po pravdě, ale tak, aby zachoval jistou hladinu "neurčitosti". Přiznat celou 
pravdu by totiž znamenalo katastrofu: pokud množství spočítal špatně (nebo věřil, že by bomba 
nepracovala), pohyboval se na hranici inkompetence. Pokud to vypočítal správně, ale kritické 
množství utajil či zvětšil, přispěl tím vědomě k porážce své vlastní země a byl by teda považován 
za zrádce Německa. Tak či tak, odpovědnost, že Němci bombu nepostavili, je hlavně na něm, 
protože byl z Němců nejinformovanější a také měl největší vědeckou autoritu. Měl na to i 
Nobelovu cenu, ostatní na něj byli hrdí a jeho slovo brali jako konečné, skoro jako zákon.  
 
I kniha Roberta Jungka, "Jasnější než tisíc sluncí" (narozeného mimochodem v Československu), 
která je vlastně obhajobou Heisenberga, vznikla jen ze svědectví jiných vědců. Heisenberg sám 
odmítl Jungkovi interview, protože prý "nikdo jiný, než on sám nemůže přesně vyjádřit o té věci 
jeho názor ". Zda to teda byl teoretický přehmat nebo skrytý úmysl, zůstane asi navždy 
Heisenbergovým tajemstvím. Ale to už je dnes už po tak dlouhé době celkem jedno, důležité jsou 
následky. Jak jsme už ukázali, Německo opravdu mělo za války schopnost a možnosti atomovou 
bombu postavit, a to patrně už v roce 1944 (jak to jiní vědci v tajných záznamech prozradili). 
Kdyby pak měli bombu dříve než Američané a použili ji v kritické době, následky by byly 
nespočitatelné. Posílilo by to morálku Němců a zdevastovalo Spojence natolik, že by asi 
přinejmenším žádali o mír. Že se tak nestalo, za to vděčíme právě Heisenbergovi, muži, který tím 
vlastně předem prohrál Hitlerovi válku.  
 
Ovšem předpověď, kterou tehdy pronesl jeden německý vědec (citováno z oněch tajných 
záznamů): "Tak tohle nám doma nikdy neprominou", se neuskutečnila. Pováleční Němci měli jiné 
starosti a zvládli je dobře: ač prohráli válku, začali vyhrávat mír. Největší ironií ovšem je, že 
nukleární reaktory pro elektrárny, na kterých tehdy Heisenberg pro blaho budoucího Německa 
usilovně pracoval, jsou teď v Německu zase pomalu a zcela nesmyslně likvidovány . . .  
 

(pokračování)  
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Tak především: tou konektivitou zde myslím spíše spojitost , nežli jen nějakou neurčitou souvislost. 
Vzpomínám si ještě, jak nám naši poslušní učitelé kdysi papouškovali axiom rádobyklasiků, že totiž 
"Všecko souvisí se vším", k čemuž jsme my darebové dodávali : "Ano, tedy i s blbostí!". Ono to totiž 
nepracuje: sou-viset spolu mohou docela dobře dva klasici na stejné stěně - myslím jen jejich 
fotografie, pochopitelně - ale jinak je to tvrzení tak vágní, že nám to defakto vůbec nic neříká.  
 

 
Jde tu totiž o víc než souvislost, jde tady o spojitost . 
Nevěříte? Tak si třeba vezměte toho pana Darwina, jak se 
nám pořád vnucuje. To není žádná náhoda, on totiž objevil 
něco podstatného, ať už ho uznáváme nebo ne. Vždyť i ten 
boj o umělý život by bez něho pravděpodobně ani nezačal! 
Jiný takový příklad společného jmenovatele je inteligence, 
která sama o sobě se ani nedá inteligentně definovat - tedy 
snad rekurzivně (sama sebou), ale zatím to ještě nikdo 
nezkusil. Bez inteligence by ale neexistovalo ani to naše, a 
nakonec ani to "počítačové " myšlení. Potkáváme ji skoro 
všude, zřídka ovšem tam, kde by jí mělo být co nejvíce, např. 
v politice.  
 
Dobře, řeknete si, jakási spojitost tu tedy asi je, ale co je 
vlastně účelem "spojitosti"? Půjdu na to zchytrale - řekněme, 
že těch účelů je hned několik. Alespoň jeden z nich by měl 
být zřejmý: současná věda už vlastně - alespoň v několika 
odvětvích - předhání současnou science fiction, které tak 
hrozí nebezpečí, že se z ní stane odvětví historické četby. 

Spisovatelé - a tím i čtenáři - se asi až příliš dlouho toulali po vzdálených galaxiích a zapomněli, že 
se tady na zemi vytváří zcela nová realita, ta normální i ta virtuální. Chtělo by to vrátit se zpět na 
zem a trochu se nad tím také zamyslet...  
 
Ne, nejde zde jen o pouhou novou technologii, jde o revoluci v myšlení . Před čtvrt stoletím se 
ještě tvrdilo, že objem technického oboru se za 10 let zdvojnásobí (N=2). Navíc dodejme, že 
polovina toho, co známe, je už také navíc zastaralá, nebo dokonce ani neplatí. Pokud jsme tedy těch 
deset let seděli na vavřínech (nebo na WC, jak kdo :-), známe už třeba jen třetinu užitečného 
objemu v daném oboru a možná ještě méně. To bylo ovšem před čtvrt stoletím, dnes už možná 
platí, že N=3 , možná i 4.  
 
To platí v podobné míře i o našem myšlení a není divu, že je pak nejen zaprášené, ale někdy přímo 
až zarezlé. Představte si takový pokus: dejte jedné skupině paviánů (mých oblíbených baboonů) 
moderní počítače a druhé dejte sčoty (neznáte? - ty se ještě v některých zemích na východě 

Obrázek je ze stránky ThinkGeek 



používají místo kalkulaček, když nejsou k sehnání baterky). První skupina bude sice nějakou dobu 
bušit do klávesnic, ale pokud tyto budou dost odolné (heavy duty), něco se tím také naučí a za 
nějakou dobu budou možná používat třeba i "Microsoft Word pro opy©", ovšem za předpokladu, že 
na klávenici budou místo písmen ikonky. Druhá skupina se možná naučí sčítat, ale jen ty kuličky, 
protože babooni jak známo nevědí, co je to abstrakce a od kuliček je u nich k číslům značně daleko. 
A budou ještě tvrdit, že kdo to jakživ slyšel, takový počítač - počítat se dá přece jen s kuličkami na 
drátě! Pak se otočí a půjdou radši pracovat, protože to byla "práce, která polidštila opici" a ne 
nějaké to abstraktní myšlení, jak se jim snaží někdo namlouvat.  
 

 
Zatím jsem mluvil jen o souvislosti a spojitosti, ale co takhle třeba závislost ? Závislostí se už 
dostáváme do světa vědy a techniky, kde jí označujeme učeným slovem "funkce", tedy něčeho, co 
se dá vyjádřit rovnicí, formulí anebo alespoň grafem. Potíž je v tom, že opravdovou závislost někdy 
ani netušíme a jindy ji zase hledáme tam, kde není. Doposud jsme měli hlavně úspěchy s funkcemi 
matematickými, fyzickými, logickými, chemickými a já nevím ještě s kterými. Jde o funkci 
veličiny t.zv. "závislé" na té "nezávislé", většinou je na jedné, za předpokladu, že ty ostatní 
"nezávislé" držíme v šachu - pardon, konstantní. Dobře, ale co třeba tam, kde všechny ty ostatní 
nezávislé veličiny neznáme, anebo nevíme, jak je formulovat?  
 
Zde nám pomáhá modelování, simulace a v poslední době i nové techniky , jako jsou NN 
(neuronové sítě) či FL (fuzzy logic). Jak? Ony se totiž umí učit - na rozdíl od některých lidí. Idea 
systémů, které se samy učí, není ovšem nijak nová, to jen počítače ji udělaly dostatečně efektivní 
pro naše účely. A výsledkem modelování je zase naopak optimalizace řešení anebo celého procesu.  
 

 
Mohl bych tady vyjmenovat celou řadu předmětů, které se navzájem propojují a tvoří tak formu 
moderního myšlení. Rychlost šíření nových objevů či ideí je ovšem v různých oborech různá. 
Vzpomínám si na jednoho inženýra, který dělal elektroniku v jakési nemocnici a náhodou si 
vzpomněl na to, co se kdysi naučil, totiž o Lissayousových obrazcích. To se přivede časový průběh 
jedné veličiny na horizontální a druhé veličiny na vertikální vychylovaci destičky obrazovky a 
dostanete - podle frekvence a fáze - takové roztomilé elipsy či mnohonásobné osmičky. A protože 
mu to s prominutím také myslelo, napadlo ho, co by se stalo, kdyby se u EKG jeden pár elektrod 
připevnil na hruď pacienta svisle a druhý pár vodorovně (ano, já vím, co namítnete, ale já myslím 
na pacienta "ve stoje").  
 
A hle: objevil tím novou metodu lokace poruch srdeční činnosti! Pravda, ultrazvuková diagnostika 
se pak ukázala značně lepší, ale to už tak bývá a je to docela normální. Nenormální je, že svět čekal 
padesát let na to, než někomu došla ta spojitost a napadlo ho použít jinde zcela běžnou techniku 
zrovna v jeho oboru.  
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Těch divokých Billů bylo víc, ale tomuhle nikdo jinak neřekl než Wild Bill Hickok, tedy Divoký Bill 
Hickok. Jednu dobu také spolupracoval s jíným Billem, ano, správně s Buffalo Billem, vlastním 
jménem William Frederick "Buffalo Bill" Cody, který si také občas ještě říkal "colonel".  
 

 
Vlastním jménem James Butler Hickok - jak vidíte, tak se ani 
Bill vůbec nejmenoval, ale jen James (t.j. Jim, Bill se říká 
Williamovi) - se narodil v Troy Grove, stát Illinois (27 května 
1837) a už od mládí se zajímal o zbraně jakož i o střelecké 
umění a brzo byl znám jako výborný střelec. Byl vychován v 
rodině pravověrných baptistů, ale brzo opustil rodnou farmu a 
v roce 1855 se stal kočím na stage (dostavníku), s povinnosti 
nejen držet otěže, ale hlavně uhájit cestující proti banditům 
přepadajícím téže.  
 
Cestující si velice cenili jeho střeleckých schopností, které i 
jemu samotnému také ovšem přišly vhod. I on si uvědomil, že 
mu to může dát slušné živobytí a jeho odvaha při přestřelkách 
mu nakonec vynesla i jeho přízvisko, Divoký Bill. Podle jiné 
historky se to stalo kvůli jedné příhodě, kdy ho spícího napadl 

medvěd, kterého přilákala vůně špeku, kterým byly promaštěny Billovy kožené šaty. Ačkoliv u 
sebe neměl pistole, medvěda ve velké rvačce zabil nožem a sám také málem skončil na hřbitově. 
Jeho válečná služba na straně Severu - jakožto špióna mezi vojáky Jihu - se také příliš zveličuje.  
 
Později působil jako konstábl - tedy policista - a zasloužil se o zlikvidování několika přepadových 
gangů. Jeho historky ovšem zavánějí určitým přeháněním: tak například tvrdil, že v občanské 
válce zastřelil 50 Jižanů, každého hned první ranou. Později tvrdil novinářům, že za život zabil 
celkem přes 100 osob, ale o počtu ran se už nezmiňoval. Z čehož je vidět, že hrdinové se nedělají 
na bojišti, ale hlavně v novinách. Jindy, to už v indiánských válkách, byl se svými 40 muži 
obklíčen 350 Indiány kmene Kiowa, ale prorazil na koni jejich středem a přivedl pomoc z blízké 
pevnosti, čímž své muže zachránil. 

Brzo ale nechal armádní služby a věnoval se raději karetní hře. Často se dostal i do střeleckého 
souboje, kde svého protivníka, který tasil první, vždy jednoduše a prostě zastřelil. Toto nebezpečí 
od těch, kteří prohrávali, vrátilo Billa zpět do služeb zákona. Stal se marshalem (něco jako šerif, 
ale ve službě federální vlády) v Kansasu. Tam zastával funkci ochránce zákona tak dobře, že se 
desperádi i falešní hráči odstěhovali a s nimi i potřeba mít tak dobrého policistu. Bill měl opravdu 
divokou povahu - jednou tam dokonce omylem zastřelil vlastního deputy (pomocníka šerifa). Pak 
raději město opustil.  



 
Na nějakou dobu se veřejnosti ztratil a novináři začali psát o tom, že asi zemřel. To ho naštvalo 
natolik, že napsal dopis novinám, aby dokázal, že je na živu. Pak odešel do Deadwoodu, kde sice 
neuspěl se svým karetním uměním, ale zato se proslavil jako zdatný piják. A tam se také potkal s 
 

Calamity Jane 

Vlastním jménem Martha Jane 
Cannary. Jane byla žena bez skrupulí, 
však často dělala barmanku i 
prostitutku, tak jak si to 
příležitostvyžadovala. Narodila se v 
Missouri ( 1852) a už od mládí měla 
divoké manýry. Nosila mužské šaty, 
hodně pila, jezdila na koni, žvýkala 
tabák a byla zručná i s pistolí. Kdysi 
také dělala vojenskou skautku pod 
Buflalo Billem ( no, no, čistému vše 
čisté!) a jednou zachránila v boji 
zraněného kapitána Egana, když pro 

něj vjela do kruhu Iindiánů, kteří ho obklíčili. Posadila si ho na koně a uháněla zpět. Ten jí pak z 
vděčnosti dal jméno Calamity Jane. Jindy zachránila cestující v dostavníku, jehož řidič byl zraněn, 
a to tak, že se chopila opratí uprostřed střelby, čehož se žádný z přítomných mužů neodvážil. 
Nebylo snad místa od Arizony po Montánu, kde by alespoň nějaký čas nežila. Kdysi nazývaná 
"bílý ďábel z Yellowstonu", byla naopak v Deadwoodu váženou osobností, snad proto, že se v 
době morové epidemie pomáhala obětavě místním nemocným.  
 
S Billem si dobře si rozuměli: oba uměli lhát jedna radost a oba měli rádi alkohol. Bill se patrně 
zamiloval, protože se rozhodl jít cestou počestnosti. A ta se mu naskytla, když se připojil k Wild 
West Show Buffalo Billa. Jenže alkohol se špatně mísí se střelným prachem a tak byl Bill 
propuštěn. Marně se pak snažil uchytit jinak: karty mu nešly, jiný job nesehnal a často byl i zatčen 
pro tuláctví. Bylo mu 39, když byl - v také hodně divokém Deadwoodu v Dakotě - zastřelen 
(1874) v baru zvaném Silver Dollar Saloon. 
 

Tam ho totiž objevil Jack Mac Call, kterému prý zabil v 
Kansasu bratra. Vešel dovnitř a postavil se za Billa, jako 
když je zaujat hrou. Z pod kabátu pak vytáhl pistoli a 
když hráč naproti trumfoval a všichni byli otočeni tím 
směrem, střelil Billa zezadu do hlavy. Bill totiž - asi hra 
osudu - normálně vždy seděl zády ke zdi, jen tento den 
ne. Na stůl padly zkrvavené Billovy karty: dvě černá 
esa, dvě černé osmy a kárový kluk - tato kombinace se 
dodnes nazývá "dead man's hand". Pátá karta se ale 
cituje různě: jinak v Deadwoodu, jinak v Las Vegas, 
jinak ve filmy s Gary Cooperem. 
 
Nešťastná Jane, když se to dozvěděla, stíhala vraha po 
městě a protože neměla u sebe pistoli, ohrožovala ho 



sekáčkem na maso, pokud nepřišel šerif a nezatkl ho. 
Jackovi se sice podařilo v noci utéct, ale brzo byl opět chycen a pověšen. Calamity Jane pak dala 
Billa pohřbít v decentním, drahém hrobě, kolem kterého dali ohrádku a americkou vlaječku, na 
počest jeho válečné služby. Později se opět nemohla usadit, až se konečně v Texasu vdala a 
porodila dcerku (1887). Pak s ní opět odešla do Montany, kde koupila si farmu u Miles City, ale po 
dalších divokých letech cestování se vrátila do Deadwoodu, kde jí uvítali se slávou. Sedmnáct let 
po Billově smrti zemřela též ona a nechala se pohřbít hned vedle. A je to pravda,, byli jsme tam a 
viděli jsme oba hroby, viz fotky. Ač se to zdá pochybné, do smrti nepřestala tvrdit, že si ji kdysi 
vzal za ženu. Ale jak řekla jedna její současnice: "Kdepak manželka! Ten by si ji za ženu nevzal, 
Bill byl přece gentleman!" Ovšem také to mohla být z její strany - teda té součastnice - jen 
obyčejná žárlivost . . .  
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V prvním a druhém díle tohoto článku jsem se zabýval 
nezáviděníhodnou situací, ve které se Heisenberg ocitl, totiž jak 
vysvětlit svoje chování během války a hlavně, jak je možné, že se ve 
svých výpočtech kritického množství izotopu uranu "spletl" o dva řády, 
tj. že vypočítal, že je stokrát větší, než ve skutečnosti bylo. Že to jednu 
dobu tvrdil, o tom není sporu, ovšem důvody si nechal pro sebe 
 
Naznačil jsem, že z toho dilema jdou jen dvě cesty: buď přizná, že se 
zmýlil (což pro nositele Nobelovy ceny - už v roce 1932 - je jistě pěkná 
ostuda) anebo to udělal schválně, aby oklamal nacisty (a dopustil se 
tak - alespoň podle nacistických zákonů - vlastizrady). Faktem je, že se 
Heisenberg k tomu nikdy přesně nevyjádřil a nechal ostatní, ať si 
myslí, co chtějí. 
 
Já sám jsem s mým závěrem spokojen nebyl, neboť jsem cítil, že se tím 
problém vlastně příliš zjednodušuje. A nakonec jsem přišel na to, že 
"všechno je jinak" . V této první části si tedy nejprve zopakujeme body, 
které jsou v současné literatuře a které se mi prostě nezdály. V druhé 

části pak popíši důkazy pro mou, třetí verzi, jak jsem je náhodou nedávno našel . . .  
 
Aniž bych se tedy chtěl vracet k původnímu článku, vyzdvihnu zde jen body, které podporují 
Heisenbergovo dilema: byla jeho zásluha na stagnaci německého nukleárního výzkumu 
neschopnost nebo sabotáž? Zde teda jsou moje pochyby k jedné či druhé verzi - a někde i k oběma:

� Heisenberg měl důležité postavení ve Třetí Říši. Ač nebyl nacista, byl všeobecně uznáván 
německými vědci i partajníky. Pro spojence byl tak důležitý, že dokonce jedu dobu uvažovali, 
že ho unesou či odstraní. Mezi vědci se totiž všeobecně vřilo, že jestli by někdo mohl 
navrhnout a vyrobit nukleární bombu, byl by to právě Heisenberg. Takový člověk ale není 
kandidátem ani pro zradu, ani pro tak "kritickou" chybu - už proto ne, že celkem správný 
výpočet existoval už od roku.....  

� V 30tých letech minulého století byli němečtí fyzici prakticky v čele světové nukleární vědy. 
Otto Hahn objevil v prosinci 1938 nukleární štěpení atomu. Když se to Bohr dozvěděl, 
pochopil okamžitě důležitost tohoto objevu za tři měsíce po tom cestoval na konferenci do 
Spojených států a - navzdory slibu, který dal - to tam doslova a veřejně vyzradil. Hahnův 
spolupracovník Siefried Flugge pak v červnu 1939 objevil použití štěpení v uranovém 
generátoru pomocí neutronů. Jak se pak dá vysvětlit to, že najednou Němci nepochopili 
důležitost toho objevu a nepokračovali ve výzkumu? A to jen kvůli jedné Heisenbergově 
chybě ve výpočtu? Dnes můžeme odhadnout, že při náskoku šesti měsíců, které jinak Němci 
mohli před Američany mít a s výhodou, že jediné uranové doly v Evropě, tj. v Čechách, jakož 
i jediná továrna na těžkou vodu v Norsku, kterou zabrali už v roce 1940, byly oboje v rukou 
Němců, stačila jen německá vynalézavost a státem organizovaný výzkum plus výroba, aby v 
tom předběhli USA.  

� Ale vývoj šel dál a v roce 1940 zatím objevili v USA neptunium. Szilard a Fermi, oba 



emigranti z Evropy, zjistili, že pomalé neutrony skutečně štěpí atom uranu. Navíc Glen 
Seaberg zjistil, že se neptunium rozpadá na plutonium, které okamžitě rozpoznal jako dobrého 
kandidáta na výrobu bomby, neboť se dalo vyrábět přímo v reaktoru a navíc lépe separovat 
než izotop uranu. I tato informace se musela dostat do Německa. Co ale víme o německém 
vývoji plutoniové bomby? Jakoby vůbec neexistoval . . .  

� Zatímco v červnu 1942 se v USA začíná Manhattan Projekt (atomové bomby), scházejí se 
nacističtí pohlaváři s Heisenbergem, který je přesvědčí, že k výrobě uranové bomby by bylo 
třeba jednu tunu (!) izotopu uranu. Místo toho navrhuje stavbu nukleárního generátoru na 
výrobu energie.  

� V Dánku zatím Niels Bohr nevěřil, že je možno bombu fyzicky vyrobit. Ještě v roce 1936 totiž 
řekl Heisenbergovi, že tepelná reakce by nejprve tepelně expandovala uran a došlo by k 
tepelnému rozmetání nálože dříve, než by mohlo dojít k výbuchu.. Na druhé straně to byl zase 
právě Bohr, který objevil, že se štěpení vlastně netýká normálního uranu U238, ale jen jeho 
izotopu U235 a ten bylo ovšem těžko separovat (v přírodním uranu je ho jen 0,7 %). Zatím už 
i Němec Flügge publikoval svuj článek o "uranovém stroji" a to už také i Bohr začal konečně 
věřit v atomovou bombu.  

� Ještě před válkou píše Einstein prezidentovi USA dopis, kde zdůrazňuje, že německý 
nukleární výzkum v Institutu Kaiser Wilhelma v Berlíně pod vedením C.F. von Weizsäckera 
se dostal pod armádní velení. 3 září 1939 vypukla druhá světová válka a Hitler už 19 září ve 
svém projevu hrozí, že Němci mají zbraně, proti kterým není obrany. Nacisté pak poslali do 
okupované Francie Kurta Diebnera, který zastupoval armádu v otázce nukleárního výzkumu.  

� V létě 1941 pracoval Heisenberg na univerzitě v Lipsku na studiu těžké vody, přičemž si začal 
uvědomovat, že nukleární reaktor je opravdu věc možná. Weizsäcker, jehož otec byl v té době 
německým velvyslancem v Dánsku, mu poradil, aby to osobně prokonzultoval s Bohrem. 
Schůzka se konala .... Jak se později Heisenberg vyjádřil, přišel tehdy za Bohrem (září 1941) 
hledat odpověď na to, zda je správné pokračovat dál ve výzkumu řetězové reakce - a jak se 
naivně domníval - naznačit mu, že bude moci udržovat směr německého vývoje v bezpečném 
směru, tj. vyhýbat se vývoji atomové bomby. Považoval to prý za svou m orální povinnost. 
Jeho paní Elizabeth také později napsala, že Heisenberg hodlal Bohra ujistit, že Němci bombu 
nevyrobí. Toto ovšem Bohr po válce popřel, ale o tom si ještě povíme později, protože to je 
pro tento článek kritické.  

� Při jiných příležitostech pak ale Heisenberg tvrdil zase něco poněkud jiného. Tak například 
nejprve tvrdil, že by to chtělo jednu tunu (podle jiných autorů řekl dvě) čistého izotopu U235 
na jednu bombu. Manfred von Ardenne potvrdil, že už v roce 1941 se ptal Heisenberga, kolik 
U235 by bylo potřeba na atomovou bombu - a ten mu řekl, že jen několik kilogramů. I na své 
schůzce s Albertem Speerem v červnu 1942 Heisenberg (jak je vidět podle nalezených 
dokumentů) na jeho dotaz odpovídá, že bomba by byla veliká - naznačí to rukama - asi jako 
ananas. V různých dokumentech gestapa - naposledy ještě z května 1943 - naopak nalezneme 
popis německé bomby, která měla používat pomalé neutrony ( použitelné ovšem jen v 
reaktoru a ne v bombě :-) a co víc: citují se tam i ony proslulé dvě tuny U235, které 
odhadovali, že by byly na to potřeba! Nikde se ale nedozvíme o tom, že by Němci vůbec kdy 
věděli o existenci plutonia . . . Pak ale opět názor mění na jednu tunu, aby po výbuchu v 
Hirošimě přišel za pouhých 14 dní s přesným výpočtem kritické hodnoty a aby svým kolegům 
ve vězení demonstroval, že na to stačí deset kilogramů. Ale už na začátku roku 1946 ale 
Weizsäcker najednou tvrdí Ardennovi, že on i Heisenberg udělali závěr, že nukleární exploze 
není možná, protože vysoká teplota by zastavila štěpení.  

� Po válce zase tvrdil, že kritická hodnota nebyl pravý důvod, ale že prostě původně myslel, že 
není možno bombu "prakticky" vyrobit už během války - zvláště když to na začátku vypadalo, 



že Němci brzo vyhrají aniž by se uchylovali k její výrobě. Navíc prý řekl vše nacistům "ve vší 
upřímnosti". Když si to ale opravdu myslel, proč teda tolik - podle jeho popisu návštěvy u 
Bohra - usiloval, aby se výzkum zastavil? Přesněji řečeno, šlo mu jen o ten anglo-americký, o 
ten německý se prý už "postará" on sám. I to Bohr ve svých poválečných dopisech 
Heisenbergovi popřel. a když později Heisenberg tvrdil, že němečtí vědci " naštěstí" neměli 
nutnost se rozhodnout, zda ano, či ne (rozuměj nést hroznou odpovědnost za to, aby udělali 
bombu), je to alibismus, který zní hodně nevěrohodně, už proto, že ač například Hahn i 
Weizsäcker se původně rozhodli spáchat sebevraždu ('když si uvědomili možnost výroby 
bomby), přesto vesele žili dál.  

� A tak ač se Američané stále víc a víc přesvědčovali, že Němci bombu ještě nemají - a že snad 
se na ní ani snad nepracuje - přesto pod vedením generála Leslie Grovese neustávali Němce 
podeřívat, že na něčem takovém tajně pracují. Proto byla např. přepadena továrna Norsk-
Hydro na těžkou vodu a zásoby zničeny a také místa, o kterých se věřilo, že tam pracují 
němečtí vědci na separaci uranu, byla bombardována.Čím dále Američané pokročili, tím 
nepochopitelnější pro ně bylo, že by si Hitler nechal ujít takovou příležitost, zvláště když 
pořád vyhrožoval tajnými zbraněmi.  

� Během války Bohr veřejně prohlašoval, že Heisenberg by mohl bombu postavit a dokonce jej 
- později - obvinil jako německého špióna. Byla to jen iluze? Ještě v Anglii sice prohlásil, že 
Němci výrobu bomby vzdali, zatímco v USA už tvrdil, že mu Heisenberg a Weizsäcker řekli, 
že "doufají" (uvozovky moje, j.h.), že atomová puma přinese rozhodnutí války pro Německo. 
Slovo "doufají" byl ovšem jen Bohrův dojem, pokud mu něco řekli, patrně mu řekli, že se 
"obávají". Vůbec se v uvedených dokumentech vyskytují velké kontroverze a musíme být 
opatrní, když je bereme doslova. V proisince 1944 mel Heisenberg v Ženevě přednášku a v 
soukromí přiznal, že válka je sice pro Němce prohrána, ale že by bylo hezké, kdyby byli 
vyhráli - toto prohlášení o prohrané válce bylo jistě vlastizrádné - nemluvě o tom, že už byl u 
gestapa na černé listině.  

� Heisenberg zatím v Německu pokračoval v Hechingen ve výzkumu na nukleárním reaktoru. 
Druhá skupině v Haigerloch se sice podařilo nastartovat řízenou reakci, ale reaktor jim brzo 
zase "zhasl" i když vedoucí Gerlach informoval nacisty, že reaktor "běží" a že je naděje.  

� Když 21 dubna 1945 pak zabrala jednotka plukovníka Pashe vesnici Haigerloch, našli tam v 
malé jeskyňce onen proslavený reaktor. V ocelovém válci tam bylo naskládáno palivo, ale tak, 
že bylo jasné, že to nikdy nemohlo pracovat - u nalezeného množství nikdy nemohlo dojít ke 
"kritickému stavu" a navíc se nikde nenašla žádná těžká voda jako moderátor. když uvážíme, 
že obě strany udržovaly vše přísně tajné, je nepředstavitelné, že by Němcům nedošlo, že Fermi 
a Szilard už od 2. prosince 1942 pilně vyráběli plutonium ve velkém v jejich reaktoru v 
Chicagu..  

� Po válce byli němečtí vědci intenrováni v Anglii (Farm Hall), kde byli pilně odposloucháváni 
tajnými mikrofony. Záznamy odtamtud jsou jistě zajímavé, ale kdo ví, jak dalece byli 
smluveni. Je celkem naivní předpokládat, že si toho ti vědci nebyli vědomi - je totiž velmi 
snadné předstírat nevědomost, zvláště když by v opačném, případě mohli být obviněni z 
válečných zločinů.  

� Sám Heisenberg to nikdy netvrdil, že nacisty klamal. Už jeho prohlášení, že totiž " němečtí 
vedci se naštestí nemuseli rozhodovat, zda mají stavět bombu, čímž nahrával víc fámě, že on a 
druzí tím bojovali proti nacizmu. Většina pozorovatelů to ovšem brala jen jako alibi . . .  

� Obě dvě prozatímní kvalifikace - buď inkompetence nebo zrada - mají ve světě svoje zastánce. 
Existuje snad ještě jiné řešení?  

 



 
Pro to si ale musíme zajít jinam. Dramatik Michael Frayn napsal provokativní hru Copenhagen 
(1998) o oné schůzce Heiseneberga s Bohrem v roce 1941 dánské Kodani. To už zuřila válka, 
Dánsko bylo okupováno a podle autora se tam snažil Heisenberg přesvědčit Bohra buď aby se dal k 
Němcům nebo ho chtěl naopak varovat, co Němci chystají. Kniha Roberta Jungka, "Jasnější než 
tisíc sluncí" (1956), prezentující tu druhou verzi, vyvolala u Bohra silnou negativní reakci a tak se 
rozhoduje napsat Heisenbergovi dopis (1957). Ten sice nikdy neposlal ale zachovalo se jich několik 
verzí psaných nanečisto, které byly později publikovány archivem Niels Bohr Archive v Kodani 
(2002) a záznamy jsou na Netu. Právě na nich je založena hra Copenhagen. V roce 1962 Niels Bohr 
umírá a za čtyři roky ho jeho žák Heisenberg následuje tamtéž.  
 
Bohr se seznámil s Heisenbergem v roce 1922 v Gottingen. V tom roce také Bohr dostává 
Nobelovu cenu, a později (1924) přijíždí Heisenberg do Kodaně pracovat v Bohrově Institutu pro 
teoretickou fyziku, čímž se stal Bohr jeho představeným a učitelem zároveň. tam také v roce 1925 
sepisuje knihu o kvantové fyzice a v roce 1927 objevuje svůj "princip neurčitosti", za což pak 
dostane Nobelovu cenu zase on (za rok 1932). V témže roce Chadwick objevuje neutron a v tom 
samém roce Heisenberg sestavuje kvantový model atomu s neutrony v jádře. 
 
Rok na to se Hitler stává kancléřem a v roce 1934 bombarduje Fermi uran neutrony a dostává 
novou, dosud neznámou látku. V roce 1939 Lisa Meitner a Otto Frisch ve Švedsku také bombardují 
uran, přičemž objeví i uvolňování energie. A pak už to jde rychle: v témže roce Bohr také zjistí, že 
se při rozpadu uvolňují volné, rychlé neutrony. Ty ovšem štěpí přírodní uran U238 na nestabilní 
U239, takže k žádné řetězové reakci nedojde. V témže roce Elliot-Currie, jakož i v Americe Fermi, 
tyto výpočty potvrzují pokusem a tím dokazují, že řetězová reakce je opravdu možná, ale jen pro 
U235, kterého je v přírodním uranu jen asi jedno procento.  
 
V témže roce Einstein píše Rooseveltovi, že Německo je schopno vyvinout nukleární zbraně. V září 
téhož roku napadne Hitler Polsko a začíná válka. Heisenberg je mobilizován jako záložník u horské 
pěchoty. Příští rok Němci zabrali Dánsko a o rok později je v Americe objeveno plutonium. A je to 
právě v tomto roce, kdy se Heisenberg vypraví navštívit Bohra v Kodani. V prosinci téhož roku 
napadnou Japonci Pearl Harbor a USA je tím pádem ve válce. V roce 1942 už trvale beží Fermiho 
reaktor v Chicagu a v září začíná v USA výzkum atomové bomby (Manhattan projekt) . A je to 
zřejmě na popud Američanů, že Bohr prchá v září 1943 z Dánska, aby už v únoru 1944 nastoupil v 
Los Alamos na témže projektu.  
 
Válka končí a 3 května 1945 (ta náhoda, zrovna na samý den, co tohle píšu, o 63 let později :-) je 
Heisenberg zatčen Američany, převezen do Anglie a tam je internován až do října spolu s ostatními 
německými vědci. Odtamtud jsou právě záznamy jejich "překvapivých reakcí" na shození bomby 
na Hirošimu a Nagasaki (první používala uran U235 a druhá plutonium Pu239).  
 

 
Dopisy Bohra jsou naštěstí na Netu přeloženy do angličtiny a tak si můžeme udělat představu, co 
Bohra tak naštvalo. Ačkoliv sám o schůzce s Heisenbergem na západě vyprávěl hned po svém 
útěku, zlobí se asi na Heisenberga, že tu příhodu opět přivádí na světlo, navíc aby způsobil dojem, 
že on, Heisenberg, tam přijel z morálních důvodů, případně že on to byl, co "zastavil" německý 
výzkum, jak tam prý slíbil.  
 



Říká například, že je překvapen, jak moc Heisenbergovi selhala paměť v jeho dopise Junkgovi 
(autorovi knihy). A jinde popisuje, že i na ostatní členy Institutu udělal Heisenberg dojem, že byl 
přesvědčen, že Německo vyhraje a že by bylo marné odmítat návrhy spolupráce ze strany Němců, 
dále že pod Heisenbergovým vedením dělá Německo vše, aby vyvinulo nukleární zbraně a že na 
těch přípravách pracoval asi dva roky.  
Bohr také vysvětluje, že už tři roky předtím mu bylo jasné, že pomalé neutrony štěpí jen U235, 
takže ten bude potřeba odseparovat od přírodního uranu. Jestli prý byl v šoku, tak ne tím 
technickým faktem, ale tím, že Německo udělá vše možné, aby bylo první. Dole pak je poznámka, 
že obsah toho dopisu bude předán dánskému ministerstvu zahraničí a velvyslanci (asi 
německému?) . Přestože však dopis nebyl nikdy odeslán, ukazuje to hlavně to, jak vážně to Bohr 
myslel. Navíc Bohr vyjadřuje přání, aby se setkali a prodiskutovali ty nesrovnalosti. Také k tomu 
nikdy nedošlo.  
 
Bohr ironicky naznačuje, že u Heisenberga asi německý patriotizmus hrál jinou úlohu, když Němci 
vyhrávali a postupně se vytratil, když začali prohrávat, takže si to už dne nemůže dobře 
pamatovat :-). Účelem návštěvy bylo jistě také určité pokárání, že se dánští vědci nezapojují, jak by 
měli. Šlo zřejmě o nabídku spolupráce, ale mohlo jít i o utajenou výhrůžku, tím, že se 
zdůrazňovalo, že Německo brzo vyhraje a co pak? Není divu, že takovou aroganci nemohl Bohr 
snést, byl to typický jazyk okupantů. Některé výrazivo muselo být dokonce chápáno jen 
jednoznačně: zmiňovali se i o následcích pro Dánsko, až (tedy ne "když" ) Němci vyhrají. 
Weizsacker také tehdy zdůrazňoval důležitost Heisenbergova výzkumu pro válku. Bohr sice chápal, 
že má asi nějakou zprávu předat Angličanům, ale nevěděl, zda má předat tu výstrahu nebo něco 
jiného, prostě proto, že o tom, co popisuje Junkg se vůbec nemluvilo. 
 
Bohra obzvláště naštvalo prohlášení, že Heisenberg tehdy řekl, že němečtí vědci udělají vše, aby k 
nukleární konfrontaci nedošlo. Zcela jasně si prý pamatuje, že se o tom nemluvilo. Pokud někdo 
mluvil o využití nukleární energie v reaktorech ( rozuměj pro elektrárny), pak to byl jen Jensen, 
který Kodaň navštívil později, a ne Heisenberg. Tak či onak, Jensen nemohl vědět, co vše se v 
Německu dělá. Bohr se dále zmiňuje, že má svoje zkušenosti z protišpionážní práce skrze 
spolupráci s tajnou službou, i to, že si přesně pamatuje, jak mu Heisenberg řekl, že válku rozhodnou 
nukleární zbraně. Už tehdy prý slyšel o tajných německých zbraních, ale že se moc neptal, protože 
se bál, že jsou sledováni Gestapem. Teprve teď, po válce, se teda ptá, z jakého popudu a pod čí 
pravomocí se tehdy Němci vypravili za ním s tak tajným posláním ( my bychom dnes asi řekli 
"mírovým" :-) tak jak to popsal Jungk ve své knize. Zdá se ale, že se Bohr mýlil: Heisenberg byl 
velmi opatrný, aby volil slova do oné knihy, leccos spíše naznačoval, aby si to autor domyslel, ale 
to je vidět z jeho jiných prohlášení. Nikdy si nedělal zásluhy na nějakou protistátní akci - to už by 
radši snesl obvinění z oné základní chyby ve výpočtu :-). Nebyl nacista, ale byl Němec.  
 

 
Co si o tom vše myslet? Bohr byl daleko praktičtější: už od okupace věděl, že oba jsou vlastně 
nepřátelé, proto byl rezervovaný a myslel si svoje. Heisenberg na druhé straně měl dvě poslání 
jedno veřejné a jedno tajné, svoje vlastní. To veřejné je lehko uhodnout: cesta byla vedena jakožto 
"kulturní návštěva" (pod visitkou ministerstva kultury a propagandy, tj. Goebbelse) a defakto šlo o 
to přesvědčit Bohra, aby pro ně pracoval, ať už slibem či výhrůžkou. To tajné poslání si musíme 
ovšem domyslet. Bylo jasné, že o schůzce nacisté zcela jasně věděli, že tam bylo plno 
doprovodných členů gestapa a dobře věděli, že Heisenberg, při své politické naivitě (pravé či 
předstírané) a svým nepříli š dobrým zápisem u Gestapa, by jistě nebyl dobrým poslem pro 



nacistickou propagandu a už vůbec ne pro utajení vědeckých či vojenských tajemství. Weizsäcker 
pochopitelně skupinu vedl, Heisenberg mu jen dělal ozvěnu. Snad měl působit na Bohra svým 
bývalým přátelstvím, snad jen udělat dojem autority. Pokud mělo gestapo nějaký tajný plán o tom si 
povíme v druhé části tohoto článku,  
 
Navíc si to asi Bohr všecko vysvětloval jinak. A není divu, že mu to v dopisech říká nepříliš 
vybíravými slovy - narážka na špatnou paměť je ovšem jen tvrdá ironie. Není divu, že Bohr, který 
opravdu tolik udělal pro vítězství Spojenců nemohl nechat be zkomentáře narážku, že němečtí vědci 
měli mezi sebou také nějakou rezistanci. Co Němec Heisenberg asi nepochopil bylo to, že jakjo 
existovali němečtí vlastenci, existují také dánští vlastenci. Pokud po válce předstíral, že jeho mise 
do Kodaně měla tajné poslání pro spojence, pak se zcela správně Bohr ptá, kdo ho poslal a kdo mu 
to povolil (detail, že návštěva byla pod záštitou německého ministerstva kultury a propagandy jsem 
našel jen v té hře - kde asi na to autor přišel ?) Mám dojem, že tuto otázku autor knihy 
Heisenbergovi nikdy nepoložil.  
 
Bohr to pochopitelně chápal jakoby si teď Heisenberg div nedělal zásluhu, že spojence varoval on. 
Ta možnost tu je, i když to Heisenberg asi přeceňuje. Je zajímavé i to, že Bohr s dopisem váhal - 
napsal jen několik dopisů na nečisto a nakonec je stejně neposlal, patrně nechtěl v té době už 
starého Heisenberga usvědčovat ze lži. V dopisech se opakují skoro stejné věty se stejnými fakty - 
je vidět, že si to Bohr nevymyslel, ale že mu to setkání utkvělo v paměti, patrně svou bizzardní 
příchutí, že ho někdo přemlouval aby pomáhal nepříteli jeho národa.. Na rozdíl od Heisenberga, 
který svoji argumentaci měnil, Bohr zůstávál jen u fakt. Ovšem jsou to holá fakta nebo jen jejich 
Bohrovo vysvětlení? 
 
Na první pohled se naskýtá srovnání Heisenbergovy verze se stejně nesmyslnou cestou Rudolfa 
Hesse do Anglie, s jakýmsi neurčitým cílem uzavřít mír. No prosím, u Hessa nás přesvědčili, že se 
zbláznil, u Heisenberga je to dost obtížné si představit, že by jednal z pomatení mysli. Pokud teda 
měla ještě Heisenbergova cesta nějaké tajné mírové poslání, pak zřejmě Heisenberg dosáhl jen 
opaku: Bohr ho buď nepochopil nebo ani nechtěl pochopit. Navíc si Bohra naštval a tím pomohl 
spojencům - byl to právě Bohr, který je po svém útěku z Dánska tolik zalarmoval. A tak jak hra 
samotná, tak i Bohrovy dopisy jen posilují rozdělení diváků na dva tábory: byla Heisenbergova 
chyba jen neschopností anebo to byl rafinovaný odboj? 
 
Prof. T. M. Sanders, který znal Bohra a i jiní fyzici si myslí to prvé a podkládají to tím, že podle 
odposlouchaných záznamů v Anglii němečtí vědci neměli žádné morální skrupule. Je také 
zajímavé, že za Heisenbergovu verzi mírového návrhu se veřejně nepostavil žádný z nich, například 
na schůzce přítomný Weizsäcker, který žil až do roku 2007; neozval se dokonce ani tehdy, když už 
byly Bohrovy dopisy zveřejněny. Na druhé straně byl Heisenberg příliš dobrý fyzik, aby - pokud to 
opravdu byla chyba - na ni časem nepřišel a sotva by se ji snažil ospravedlnit tak naivním, 
průhledným způsobem. Spíše se zdá, že chtěl Bohra varovat, ale kvůli prezenci Gestapa nemohla 
tka to dělal rafinovaně, pod záminkou verbování dánského vědce pro německou stranu a nabídnout 
mu "skvělou kariéru" ve výrobě nukleárních zbraní. Možná že Heisenberg opravdu znal Bohra 
natolik, že věděl, že se jako vlastenec naštve a bude varovat Spojence. Koneckonců už předtím měl 
Heisenberg potíže s Gestapem a věděl, jak na ně vyzrát . . . Jenže proč to po válce nepřiznal? Nu 
nmeohl, byla by to pořád ještě zrada na tehdejším Německu. A co když to všecko ale bylo ještě 
úplně jinak?  
 

(dokončení příště) 
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Je zřejmé, že verze první, tj. opravdový omyl ve výpočtu, asi velký kompliment Heisenbergovi nedělá, proto ji sám 
prakticky ignoroval a nevyjadřoval se k ní. Tu druhou, tedy úmyslnou sabotáž, také nemohl rozšiřovat: jednak by to 
nebyla pravda a hlavně nebyly důkazy. Přidal teda jednu nepříliš propracovanou verzi svoji: o tom, jak v Kodani 
"navrhoval" západním vědcům "klid zbraní", tj. že němečtí vědci "nebudou vyvíjet nukleární zbraně". Podle 
Bohrových dopisů je to ovšem nesmysl, sám prý se mu tehdy Heisenberg přiznal, že už na projektu dva roky pracuje. 
No prosím, byli tam špiclové z Gestapa i z Goebbelsova ministerstva propagandy, které výpravu organizovalo, takže 
na veřejnosti asi musel asi lhát . . . Pak ale na soukromé večeři u Bohrů kreslí něco, co později vydává za 
průmyslový reaktor, ale ta skeč byla zřejmě tak nejasná, že mohlo klidně jít o nukleární bombu. Jedna věc z 
Bohrových dopisů je dnes zarážející: podle něho oba, Heisenberg i Weizsäcker tvrdili, že jejich nukleární výzkum je 
daleko před Západem . . .  
 

 
Tehdy ovšem Němci ještě navíc vyhrávali, i Dánsko už bylo 
obsazeno. A najednou - jen díky Heisenbergovu tvrzení, že 
je třeba na výrobu bomby celá jedna tuna izotopu U235 - 
Němci všeho nechají? A celou dobu pak, i když už všude 
prohrávali, se o nic nepokusili? A přesto Hitler tvrdil, že 
mají neznámé zbraně hromadného ničení? Těžko lze uvěřit, 
že by se zrovna on nechal přesvědčit, že bombu nelze v 
dohledné době vyrobit, když by ji tehdy tolik potřeboval. 
Německo vedlo totální válku a potřebovalo totální zbraně. 
Jaké šidítko by asi mohli vědci nabídnout Hitlerovi jako 

náhradu? 
 

 
Jak to bylo vůbec za války s německým výzkumem? Četl jsem knihu jednoho amerického majora, 
který v pětačtyřicátém jezdil po Evropě a sbíral dokumenty o výzkumu v německých výzkumných 
institucích. Bylo jich nespočetně. I školní děti byly zapojeny, tak například nižší ročníky 
průmyslovek počítaly optimální tvar stabilizačních křidélek pro bomby. Ve Alpách byly celé 
podzemní zkušebny, jinde se měřily trajektorie nábojů vystřelených z děla, přičemž se dráhy 
snímaly nejen super-rychlou fotografií, ale i pomocí fotočlánků a všeobecně se všude používaly 
infračervené a rentgenové paprsky i jiné technologie. Dnes už všichni víme o tehdejším výzkumu 
dálkových raket a tryskových letadel, u těch dokonce byli první na světě. Jen ten nukleární výzkum 
se prý zastavil u jedné špatné rovnice :-).  
 
Wikipedia říká o Heisenbergovi (cituji zkráceně): "Náležel k týmu vedeném Waltherem Bothem, 
který dělal jeden z mnoha německých programů pro vývoj nukleárních zbraní, ale rozsah jeho 
spolupráce je celkem vysvětlován různě. Jeho práce se zkládala z různých pokusů na vytvoření 
samostatné, trvalé nukleární reakce. . . Rivalní program na výrobu atomové bomby vedl Kurt 
Diebner pro Heereswaffenamt - s Paulem Hartekem pracovali na obohacení uranu a uranové 
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bombě. Ani jeden, ani druhý program neměl do konce války úspěch..." Tak teda výzkum sice byl, 
ale bez úspěchu? Jinde Wikipedie říká, že mezi Heisenbergem a Diebner panovalo jisté 
nepřátelství, důvod si už musíme ale domyslet sami: Diebner se stal ředitelem Kaiser-Wilhelm 
Institutu, když byl tento zabrán armádou a předtím byl ředitelem téhož Institutu právě Heisenberg. 
Diebner si prostě zabral - se souhlasem nacistů, na to nezapomínejme - projekt pro nukleární 
bombu, který po právu patřil Heisenbergovi a pak se už zřejmě postaral o to, aby ten nedostal nic, 
co mělo vojenskou aplikaci. Ať už na bombě dělat chtěl či nechtěl, byla to degradace.  
 
Jak daleko ale došli Diebner a spol? Zpráva, že "nebyli úspěšní" je příliš vágní, aniž by poskytovala 
detaily, čeho teda alespoň dosáhli a jde tady nejspíše o záměrné mlžení. Špionáž ze Stockholmu 
přece alarmovala Spojence až do konce války o německém výzkumu v tomto směru - není divu, že 
se obě strany snažily dosáhnout svého cíle co nejdřív. Poslední dobou se také vynořilo několik knih, 
které detailně rozebírají nacistický nukleární výzkum. Proč až teď? Spojením obou německých 
států se odtajnily některé německé archivy a částečně i jiné dokumenty, když uplynulo padesát let 
od konce války. Měl jsem nedávno možnost číst knihu Reich of the Black Sun (Říše černého 
slunce - podtitulek: Německé tajné zbraně a spojenecká legenda z doby studené války) od Dr. 
Josepha P. Farrella, knihu, která se dnes považuje za nejlepší referenci o nacistickém válečném 
výzkumu. Kniha je založená právě na oněch objevených dokumentech a přináší seriózní teorie, 
které onu citovanou legendu silně nabourávají. Novinkou jsou také zprávy o výzkumu v Plzni i 
jinde v Čechách.  
 
O jakou legendu šlo? Nu právě o tu, jak byli Němci - včetně Heisenberga - dokonale neschopní. 
Spojenci se totiž snažili a ještě snaží přesvědčit svět, že v době, kdy se američtí vědci dennodenně 
báli, aby je Němci nepředběhli, vlastně Němci nic neměli. Jejich vědci si prý ani neškrtli a ano, 
zničení zásob těžké vody v Norsku zachránilo svět před nukleární katastrofou :-). Taková legenda 
ovšem vyhovovala vítězům a co se týká Němců, řadě z nich udělala velmi dobré alibi. Jenže ta 
legenda má svoje logické i faktické nedostatky.  
 
Na co teda tu těžkou vodu tehdy Němci tak usilovně vyráběli? Jen na nějaké bezúčelné pokusy 
přece nepotřebovali stavět velkou továrnu. Kam se poděl veškery uran z Jáchymova, tehdy 
největšího zdroje na světě? A pan Heisenberg celou tu dobu sedí, nic neříká a tvrdošíjně trvá na 
jedné špatné rovnicí a oni tomu naivně věří? Nikdo nezapochyboval, dokonce ani on ne? Ale ano, 
pochyb y musely být. Našla se totiž německá zpráva z roku 1942, že kritické množství se pohybuje 
mezi 10 a 100 kg uranu U235, ta virtuální jedna tuna přišla až později. To odpovídá zhruba 
americkému odhadu, který byl 15 kg, ale pro jistotu se počítalo s hodnotou trojnásobnou, tedy asi 
50 kg - ano, zrovna tolik, kolik vypočítal kolegům ve Farm Hill Heisenberg, kterého najednou 
patrně osvítil Duch Svatý! A všichni byli hrozně překvapeni nebo to alespoň výborně hráli, protože 
věděli, že jsou odposloucháváni.  
 
Ano, Heisenbergův bystrozrak - nebo že by paměť? - se mu zázračně vrátil hned týden po 
Hirošimě. Ten výpočet ovšem musel samozřejmě udělat už daleko předtím. A němečtí vědci, kteří 
ještě podle Heisenberga v roce 1941 (v době schůzky s Bohrem v Kodani) chtěli v Kodani 
"zachránit lidstvo před nukleární katastrofou", se na Farm Hill docela nepokrytě baví a tleskají mu, 
zatímco v Japonsku bylo výbuchem bomby zpopelněno několik tisíc lidí. Ostatně z tajných 
odposlouchávání je zřejmé, že přítomní vědci neprojevovali žádné morální či alespoň citové 
sentimenty, asi zapomněli, že mají předstírat i to.  
 



 
Podle nově objevených dokumentů je téměř jisté, že Němci začali s obohacováním uranu už v roce 
1940. Nu proč ne, byli to právě Němci, kteří jako prví demonstrovali štěpení atomu, a to už v 
prosinci 1938 - Dr. Farrell dokonce podezírá, že jejich prohlášení bylo zůmyslně pozdrženo do 
doby, až bude zabrání Sudet a Jáchymova dokončeno. V roce 1939 už běželo v Německu šest 
univerzitních projektů, ale kolik z nich se věnovalo reaktoru a kolik, i třeba utajeně, obohacováním 
uranu pro bomby, to už se asi neví. V roce 1942 na nukleárním výzkumu pracovalo pět nezávislých 
labratoří. Jak daleko se dostali? O Heisenbergově reaktoru to víme, zřejmě opravdu nikam, ale jak 
to bylo s tím obohacováním uranu? 
 
V knize J. Farrella se dočteme další zajímavá, nedávno ještě utajená fakta: tak například v říjnu 
1944 německý pilot Hans Zinsser viděl ze svého letadla Heinkel 111 něco, co se podle našich 
dnešních znalostí podobalo nukleárnímu výbuchu (detaily viz zápis z jeho výslechu z 19. srpna 
1945). Bylo to někde v severním Německu. Podobně existuje i zápis o tom, jak jeden podobný 
výbuch odstartovali Němci v roce 1943 v Rusku, asi 150 km od Kurska. To ovšem musel zatajit i 
Stalin, protože by to rozrušilo morálku ruských vojáků. Informace o tom druhém druhém výbuchu 
jsou nepřímé, spíše jen náznaky v jedné japonské zprávě. Zinnserův report ale přímo výbuch 
popisuje" měl hřibovitý tvar a byl následován elektromagnetickým pulsem, podobně jako nukleární 
výbuch. To vše osm měsíců před prvním testem atomové bomby v USA!  
 
Italský oficír Luigi Romersa byl svědkem podobného, ne-li přímo toho samého výbuchu co Zinsser 
a sice 11 října 1944 na ostrově Rugen blízko Kielu. Jednalo se, jak mu Němci řekli, o tzv. 
disintegrační bombu, podle jeho názoru tu nejefektivnější, co kdy viděl. Pozoroval to v noci, asi 1,5 
km od výbuchu. Byl spolu s dalšími hosty informován, že bomba vydává smretelné paprsky a 
několik hodin po výbuchu jim nasadili ochranné šaty a zavedli je blíže. Jaké bylo jeho jeho 
překvapení, když zjistil, že domy v oblasti výbuchu docela zmizely, opravdu se disintegrovaly, 
rozpadly . . .  
 
Ještě jeden výbuch byl v jižním Německu, v březnu 1945. Bylo to v Thuringii, ve stejném místě, 
kam tak rychle pospíchaly Pattonovy jednotky z Plzně, v oblasti, která měla sloužit jakožto poslední 
útočiště nacistů. Bomba prý měla váhu jen 100 gramů (ano, deset deka!), ale ničivý efekt byl až do 
kruhu jednoho kilometru. Zdá se také, že svědkem výbuchu byl i Hitler, který se tam v té době 
nacházel. Je to vůbec možné, tak malá bomba?  
 
Ano, jedná se o tzv. boosted fission (posílené rozštěpení jádra), kdy se dodává do reakce ještě větší 
množství neutronů odjinud, z dalšího materiálu, což umožňuje použít menší než kritické množství 
uranu 235 a navíc lze použít uran s menším obohacením. To je ovšem právě to, co Němci 
potřebovali na konci války: větší počet malých bomb a rychle. Je také zajímavé, že podle jednoho 
svědka právě tam zvláštní jednotky americké armády po obsazení okamžitě zablokovaly budovy a 
jakoby z nich něco extrémně cenného odvážely. Zdá se také, že Němci plávali shození bomby na 
New York, které by vyvolalo patrně zděšení ještě větší než vyvolal útok 11 září 2001 na věže 
"dvojčata". Jeden ohromný Junkers doletěl skoro až tam, ale jen na rekognoskaci. Ovšem v Norsku 
se našlo po válce asi čtyřicet těchto obřích letounů, všechny na jednom letišti . . .  
 
Zajímavé je, že se doposud nic neobjevilo o německém výzkumu plutoniové bomby, i když je podle 
referátu z roku 1942 jasné, že o té možnosti věděl už Dr. Diebner a v Americe dokonce Fermi, který 
dostal v roce 1938 Nobelovu cenu a ihned emigroval do USA, už vyráběl plutonium ve svém 
reaktoru v Chicagu od prosince 1942. Zdá se ale, že se Němci soustředili na výrobu uranové 



bomby, kde nepotřebovali reaktor, který Heisenberg pořád ani nedovedl spustit. Měli totiž tři 
technologie na obohacování uranu, které svou účinností předčily ty americké: Baggeho izotopní 
"sluice" (propusť), Herteckovy centrifugy a Ardennův cyklotron.  
 
A místo? Je zajímavé, že I.G. Farben měla ohromnou fabriku blízko Osvěčimy, údajně prý na 
výrobu buny (tj. umělé gumy), ale podle elektrické spotřeby z elektrárny muselo jít o energeticky 
daleko náročnější projekt, třeba právě na zhodnocování uranové rudy. Továrna také údajně 
zaměstnávala tisíce pracovníků a pracovali tam vězňové z blízkého koncentračního tábora. Je 
opravdu zajímavé, že při takové spotřebě megawatthodin žádnou bunu nevyrobili! Co se tam teda 
vyrábělo a kam to zmizelo? To se ale nejprve musíme podívat do Plzně . . .  
 

 
Brzo po dobytí Plzně se generál Patton urychleně vypravil do Harcských hor v Thuringii, do oné 
Alpenfestung, poslední nacistické pevnosti , která měla obsahovat nejen výrobu, ale i arzenál 
tajných zbraní. Ty tam ale Američané nenašli - alespoň tak to říká úřední zpráva. Byl snad Patton 
obětí dezorientace? Kam se ale poděl zbývající německý uran? Pozdější inventura totiž zjistila, že 
toho přírodního uranu chybí přes tisíc tun (každá tuna obsahuje jen asi 10 kg U235).  
 
Jedna stopa tady ale je: těsně před koncem války se vzdala jedna německá ponorka Američanům, 
ponorka, na které bylo několik kontejnérů s rudou, patrně s obohaceným uranem, směřující do 
Japonska.. Ruda byla uložena v pozlacených kontejnerech, což je ideální pro obohacený uran, který 
je silně radioaktivní a chemicky agresivní, Zatímco ještě první zprávy ty kontejnéry s rudou 
nezamlčely, po ostrém zásahu vědců z Manhattan Projektu (na výrobu americké atomové bomby) 
se to ze zápisu velmi rychle vytratilo.  
 
A nejen to: podle zprávy mineraloga téhož projektu to ještě předtím vypadalo tak, že americký 
projekt nesplní, co se od něj očekávalo. Na tu první, uranovou bombu, měli k prvnímu květnu jen 
asi třetinu materiálu - něco totiž ještě muselo jít do Fermiho reaktoru na výrobu plutoniové bomby. 
Na tu sice měli materiálu dost, ale potřebovali speciální detonátor pro správnou implozi k 
nastartování řetězové reakce. Podobné detonátory se také nacházely na oné ponorce, včetně jejich 
vynálezce, Dr. Heinz Schlickeho - zda se hodily zrovna pro tu plutoniovou bombu, to už se asi 
nedovíme. V ponorce cestovali i dva japonští oficíři, kteří hned po "podivně rychlé" kapitulaci 
kapitána ponorky raději spáchali harakiri a byli hned pohřbeni do moře. Japonský výzkum byl v té 
době Američanům celkem neznámý a možnost, že by i Japonci pokročili při výrobě atomové 
bomby, asi také rozhodla o urychleném shození té americké na Hirošimu. Psychologický efekt, jak 
už víme, byl rozhodně větší než ten vojenský, protože další bomby by asi nenásledovaly tak rychle. 
 
Takže začátkem roku 1945 byli Američané v zoufalé situaci, že nebudou mít včas hotovou ani 
jednu z obou bomb. Jen tak mimochodem, Heisenbergův "reaktor", který se našel po zabrání jeho 
pracoviště, byla pouhá kamufláž, něco, co by i laik rozpoznal, že nemůže pracovat, zatímco v USA 
Fermi reaktor zatím spolehlivě pracoval už přes dva roky. Dr. Farrel dokonce tvrdí, že uvedená 
zásoba obohaceného uranu z oné ponorky pomohla Američanům urychleně "dovyrobit" uranovou 
bombu.  
 
Proč by ale Němci posílali uran Japoncům a hlavně kdo? Patrně i to byla předem plánovaná 
kamufláž. Když už byla porážka Německa jistá, mnohé nacistické špičky se snažily o vyjednávání 
míru nebo alespoň o milost pro sebe: Himmler, Goering a patrně i šéf strany Bormann. Ten prý to 



byl, co poslal ponorku do Japonska, navíc s materiálem, který měl údajně pomoci Japoncům 
sestavit atomovou bombu. O celé akci musel ale někdo vědět předem a ten někdo varoval 
Američany, protože to vypadá, že předem věděli, kde se ponorka nachází. Mohli je například 
varovat Rusové, kam by asi první japonská atomovka spadla. . Je ale možné, že Američany předem 
informoval sám Bormann, protože jakmile zatáhli ponorku do Států, ihned se toho ujala americká 
tajná služba. 
 
Ale jistě to ale nebyla veškerá obohacená ruda, co kdy Němci vyrobili. Kam teda šel zbytek? A 
kam zmizel navíc ten přírodní uran? Patrně až po válce, možná do Ruska, do Argentiny, dokonce 
mohl zůstat v Německu - to všechno jsou místa, dost velká na to, aby se tam schovalo těch 1130 tun 
uranové rudy, které oficielně chybí. O to lehčí bylo schovat pár desítek kilogramů obohacené rudy. 
Ovšem museli by ji skladovat jen v malých podkritických množstvích, aby nedošlo k neplánované 
řetězové reakci :-). Nepočítáme-li prohlášení jednoho pošťáka, který ho prý osobně pohřbil, 
Bormann sám zmizel, jako když se pod ním země otevře. Která země to asi byla? Ladislas Farago 
tvrdí, že to byla Jižní Amerika, prezident Peron tehdy uvolnil asi deset tisíc pasů pro takové 
případy. Opět nás ale napadá, že to bylo spíše Rusko, závodů o získání atomové bomby se totiž 
zúčastnili i oni a tehdy byli ti nejvíc pozadu . . . 
 
Je vůbec možná, aby měli Němci tolik obohacené rudy a to daleko dříve, než Američané? Ale ano, 
Dr. Ardenne totiž vynalezl nový, rychlý způsob obohacování pomocí cyklotronu už v dubnu 1942 
(ten jeho si odvezli Rusové domů v roce 1945 přímo z Berlína) , zatímco americký "beta calutron" 
O. Lawrence přišel až o rok a půl později. Von Ardenne to vše výborně uplatnil později v Rusku, 
však také měli Rusové bombu poměrně brzo a Von Ardenne je také jediný cizinec, který dostal od 
Sovětů Stalinův řád (zemřel až v roce 1997). Jenže jestliže Němci materiál na bombu měli, proč ho 
teda nepoužili? Přesně to nevíme, patrně by byl efekt pouze jednodobý, dvě tři bomby válku 
nevyhrají a vzbudilo by to jen silnější úsilí jejich nepřátel. Dr. Farrell se domnívá něco jiného: 
Němci měli ještě lepší technologie masového ničení než jen ty známé, tak například ty zmíněné 
bomby s boosted fission. Ale ani ty se nenašly. 
 

 
Projekty v kategorii supertajných zbraní měl v pravomoci SS 
Obergruppenfuehrer Dr. Ing. Hans Kammler, nacista proslulý např. tím, 
že kompletně zdemoloval varšavské ghetto. Měl celou řadu důležitých 
funkci, postupně shrábl i výzkum řízených raket i nukleárních zbraní. 
Patrně měli Němci stejný nápad jako Američané, kde také projekt řídili 
vojáci, tedy generála Leslie Groves. Kammler byl vedoucím generála 
Dornbergera, který byl zase šéfem Wernera von Brauna. Jedno jeho 
řídící centrum bylo ve Škodovce v Plzni ( tzv. Kammler Gruppe), jiné v 
Peenemunde a ještě jiné v Nordhausenu v Thuringii. Pod Kammlera také 
patřil výzkum "létajících talířů" (Flugscheibe), který se začal podle 
svědectví inženýra George Kleina už v roce 1941 (viz zpráva CIA). On 
sám byl svědkem jednoho testu a sice 14 února 1945 blízko Prahy, 
pravděpodobně v Letňanech nebo Čakovicích. (To by odpovídalo 
informaci, kterou jsme slyšel před lety, j.h.).  

 
Wikipedie dokonce tvrdí, že Kammler také řídil výzkum nukleárních zbraní v Riesengebirge, což 
jsou naše Krkonoše, jinde ještě přidávají polské Sowie gory , kde zkoumal Polák Robert 

 
Generál SS Hans Kammler  



Lesniakiewicz celou pozemní továrnu s několika mílemi štol, zřejmě pro zpracování uranu. 
Kammler byl zodpovědný jen samotnému Himmlerovi a Hitlerovi. V Plzni se také vyvíjela část 
těch projektů , například "molekulární bomba" na principu podobném té vodíkové. Je možné, že 
právě tam dostal Patton informaci - nebo jen rozkaz táhnout na jih, do Thuringie. Mohlo ale jít i o 
dezinformaci od Němců, aby se zatím ještě odněkud z okolí mohly oddstěhovat vědecké archivy, 
protože Patton už do Prahy nesměl.  
 

V Thuringii také leží 
Jonastal, kde Kammler 
budoval podzemní 
továrny 
Sonderbauvorhaben 
III . Jen jedna jejich část 
byla nad zemí, zbytek 

se skládal z 25 štol, tj. celkem asi 2.5 km podzemních chodeb. Ty se ještě nenašly, ale je možné, že 
právě tam se mohly vyrábět nacistické Wunderwaffen (superzbraně). Na sever od Jonastalu, v 
Nordhausenu, se například vyráběly známé V1 a V2 rakety. Zpráva pochází od dělníků na 
nucených praci, kteří na tunelech dělali, zatímco tunely se ještě nenašly. Našlo se jen něco málo, 
ostatní byly asi zasypány pomocí náloží. Počet 25 tisíc pracovníků, zaslaných tam za tu dobu z 
různých koncentračních táborů, ukazuje na mohutnost těchto prací. V Polsku se zase nacházel 
komplex "Der Riese" (Obr), kde byla fabrika na obohacení uranu , výzkum a ještě hned výroba 
tajných zbraní. Jakmile začali spojenci hromadné bombardování, přestěhovali Němci pod zem i 
elektrárny a dokonc ei rafinerie nafty. Vlaky s municí parkovaly ve dne v tunelech a jezdily jen v 
noci. Ovšem Spojencům stejně stačilo, aby vybombardovali koleje, nádraží a depa :-).  
 
Generál Kammler pak zmizel - podle různých informací zemřel a to hned čtyřmi různými způsoby. 
Nejprve se podle Speera zastřelil v Praze, podle Vosse si naopak vzal kyanid někde mezi Plzní a 
Prahou, podle Dornbergera se nechal zastřelit svým adjutantem a Werner von Braun tvrdí, že jej 
slyšel o 14 dní později vyprávět témuž adjutantovi, že zmizí do ilegality. Nejméně pravděpodobná 
je verze, že prý padl v boji proti barikádníkům v Praze :-).  
 
Kam opravdu zmizel, to nevíme, patrně do Ruska. Při převodu Škodovky do rukou Rusů jim prý 
byly po revoluci některé dosud uschované materiály na jejich žádost předány, patrně jim Kammler 
řekl, kde jsou. Je ale možné, že už toho moc nezbylo a že se nějaké dokumenty podařilo 
Kammlerovi zničit.  
 
Američané ostatně mohli v Plzni zatknout už jen ty co zbyli, např. pravou ruku Kammlera,, Dr. 
Wilhelma Vosse, šéfa Speciálního SS Sonderkommanda. Voss přišel do Plzně už v roce 1938. 
Přičinil se o to, aby Němci ponechali Škodovce české vedení, udělal z ní říšskou zbrojovku a 
vyplácel dělníkům větší, tzv. "říšské platy". Jeho sonderkomando ale mělo jiný, tajný účel: totiž 
zbraně čtvrté generace, tzv. hromadného ničení, tj.zízskávání informací o zbraních zabraných u 
nepřítele, ale hlavně vlastní, německý vývoj. Je zajímavé, že o tom výzkumu nevěděl ani Goering, 
ani Speer, ani armáda a dokonce ani nacistická partaj. Členové sonderkomanda byli vybíráni podle 
toho, jak byli zkušení odborníci a ne jak dlouho byli členy partaje, jak bývalo zvykem. Zdá se, že i 
Američané byli asi dobře informování, když se vydali nejprve na Plzeň a pak hned na jih. Dr. 
Vossovi bylo prý vyšetřovatelem nařízeno, aby už nikomu dál nic neříkal a za odměnu se mohl stát 
členem západoněmecké verze CIA, Bundesnachrichtendienst.  
 

 
Jonastal SIII  



 
Ale vraťme se k Heisenbergovi. V rámci americké operace Paperclip, tj. sbírání německé vojenské 
informace, byla řada důležitých vědců přesunuta do Spojených Států. Přitom je zajímavé, kolik jich 
z Heisenbergova "Uranverein" klubu zůstalo v Německu - Hahn, Diebner, Korsching, Hartek i sám 
Heisenberg. Gerlach byl jediný, kterého Američané chtěli. Přitom z Pennemunde si Američané 
vybrali jak Dr. von Brauna, tak i generála Dornbergera. Proč asi nechtěli Heisenberga a spol?  
 
Zatímco Thomas Powers ve své knize "Heisenberg's War" (Heisenbergova válka) i Robert Jungk v 
té své ("Brighter Than a Thousand Suns", Jasnější než tisíc sluncí) vyzvedává Heisenberga div ne 
jako odbojáře proti nacistům, naopak Lawrence Rose v knize Nazi Atomic Bomb Project dokonale 
rozehrává variantu "osudného přepočtu". Hra "Copenhagen" se snaží do jisté míry vysvětlit 
Bohrovy dopisy, ovšem Bohr v nich ještě navíc líčí Heisenberga skoro jako přisluhovače nacistů; 
soudil tak asi podle jeho chování při osudové Kodaňské schůzce. Kde je tedy pravda? Dnes už to 
tušíme: pravda je jinde :-). Heisenberg se totiž jednou větou vlastně prozradil. Řekl totiž, že němečtí 
vědci měli štěstí, že se nemuseli rozhodovat - rozuměj zda pracovat na bombě nebo ne. To si lze 
vysvětlit různě. Nejprve říkal, že to bylo proto, že by jim to trvalo moc dlouho vyrobit tu jednu tunu 
obohaceného uranu, později spíše tvrdil, že potřebovali hlavně elektřinu pro válečnou výrobu, teda 
právě ten jeho reaktor, který stejně nikdy nepracoval.  
 
Obojí je ovšem zase jen mlžení - štěstí měl hlavně Heisenberg a důvod, proč na bombě nepracoval 
byl ten, že ho prostě nenechali. Představte si, že by Heisenbergovi, který to měl tak špatné u 
Gestapa, svěřili nacisté tak důležitý projekt! S rizikem, že ho Spojenci unesou nebo i zabijí? Ne, 
nacisté mu vůbec nevěřili a nevěřili mu ani tu kritickou hmotu velikosti jedné tuny :-). A možná, že 
právě proto, že na té tuně asi trval, si pomyslili, že už mu to asi nemyslí tak, jako dříve, že je pro ně 
stejně prakticky nepoužitelný. Navíc se báli, že když svěří projekt té jeho partě vědců, utečou jim 
jako už uteklo mnoho židovských fyziků - a tihle by ještě navíc znali detaily německých válečných 
projektů! Tomu nahrával i fakt, že výzkum musel být opravdu supertajný a takový také opravdu 
byl: až do konce války neměli Američané tušení, jak daleko Němci dospěli. Výzkum pokračoval a 
jeho výsledky nacisté dobře utajili. Také Američanům s epodařilo jejich výzkum utajit: Němci také 
nevěděli, jak daleko Američané došli, teda pochopitelně jen do doby shození jejich bomhy na 
Hirošimu.  
 
A tak byl Heisenberg odstaven, ale projekt zůstal. On sám byl jistě šťastný, že se "nemusel 
rozhodovat", dokonce snad byl i naivně přesvědčený, že mu na tu pohádku o jedné tuně skočili. 
Dostal sice za úkol budovat průmyslový reaktor, ale nikdo ho nepopoháněl, o ten nacistům přece 
vůbec nešlo. A navíc na něj asi nedostal moc peněz, takže pak mohl Američanům ukázat jen ten 
svůj malý paskvil, spíše model než skutečnou věc. Nacisté ho také klidně během války pustili ven 
na mezinárodní konferenci do Ženevy. Už se nemuseli bát, že se jim ztratí: zřejmě neměl ani páru o 
tom, co se kolem skutečně děje a jeho vědecká užitečnost pro ně drasticky klesla. Americký agent, 
který na té konferenci byl - s úmyslem ho unést a nebo i zabít, bude-li to třeba - hádal dobře: ani 
jedno ani to druhé za to nestálo. 
 
A ta jeho parta akademiků patrně nevěděla o mnoho více. Proto je opravdu překvapilo, když 
Američané bombu shodili, protože neměli ani potuchy, jak daleko se dostali a navíc dokonce ani 
nevěděli, kam dospěli jejich vlastní soukmenovci. Dokonce to vypadá, že ani Dienerovi nebyla 
svěřena halvní část výzkumu pro bomby, té se zřejmě - a navíc tajně - ujal Kammler. A Heisenberg, 
který zatím už dávno dobře věděl, kolik je správná kritická hmota, uraženě mlčel. Nikdo se ho na to 



neptal a tak možná opravdu věřil, že mu tu tunu uvěřili. Po válce pak mohl oslňovat druhé svým 
"novým" a správným výpočtem. Byla to asi jeho revanš za to, že ho "odstavili", byl přece nositelem 
Nobelovy ceny a navíc německý vlastenec!  
 
Jenže válka skončila a každý se ptal, co dělal za války a s tím přišlo to dilema - lidé se ptali, zda to 
byl opravdu odbojář proti nacizmu nebo jen udělal hrubou chybu při výpočtu. A tak dělal z nouze 
ctnost: mlčel jako předtím a mlžil. Protože pravda byla jinde a on měl svědomí čisté.  
 
Na celou tu věc se zřejmě hodí jedna malá historka: Dr. Teller, otec vodíkové bomby, ukazoval 
kdysi jednomu přiblblému novináři. který ho nepoznal, své laboratoře. Novinář chtěl ukázat, jak je 
chytrý a prohodil: "Nevím, jak dalece víte o nukleární reakci . . . "  
 
Dr. Teller se zasmál a řekl: "Předpokládejte u mě totální ignoranci ale zároveň i maximální 
inteligenci." 
 

(konec)  
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Zatímco Napoleon vyhlásil svou kontinentální blokádu evropských přístavů, Britové nelenili a snažili se regulovat 
obchod jinde, hlavně v Severní Americe. To se nelíbilo Američanům a tak došlo k Britsko-Americké válce 
(vyhlášena 18 června 1812 a trvala až do 1815, ač byl mír podepsán už roku 1814 v holandském Ghentu). A byl 
tady ještě jeden velký důvod: Britové totiž násilně impresovali námořníky, tj. násilně rekrutovali do do služby na 
svých válečných lodích. To se v Anglii provádělo tak, že se opilému námořníkovi vrazila (tzv. impresovala :-) do 
ruky zlatka a už ho odváděli an loď, kde ráno vystřízlivěl, ale daleko od přístavu a musel na lodi pár let sloužit za 
velmi těžkých podmínek. U Američanů to bylo jinak: Britové prostě přepadali jejich lodi na moři a námořníky 
unášeli. Britové také podporovali Indiány v boji proti expanzi amerických osadníků na západ, což se Američanům 
nehodilo do plánů. 
 
Válka se skládala vlastně z řady vojenských výprav - jednu dobu se dokonce Kanaďani dostali až do Washingtonu, 
kde vypálili doky i Capitol, který pak musel být znovu postaven a podle nového nátěru se mu začalo říkat Bílý dům, 
ano, ten samý :-).  
 

 

 
Válka začala pro Američany neslavně: invaze jejich generála Hulla z Detroitu v srpnu 1812 byla odražena 
generálem Brockem. Hull se s třemi tisíci vojáků stáhl zpět do Detroitu, ale Brock tam rafinovaně poslal špehy, 
kteří Američanům popisovali kruté skalpování Indiánů na straně Britů. A tak se 350 vojákům generála Brocka, 
podporovaným civilními dobrovolníky a Indiány podařilo dobýt i Detroit. Zatímco na americké dobrovolníky 
nebylo spolehnutí, kanadská milice se zasloužila velkou mírou o vítězství.  
 
I druhá invaze, v říjnu 1812, blízko Niagarských vodopádů, byla odražena u Queenston Heights, i když byl Brock 
při tom zabit. Některé americké státy odmítaly z[častnit se války, ale britská strana zase měla příliš problémů v 
Evropě s Napoleonem, takže se nemohla víc angažovat a válku vedly převážně jednotky už předtím nasazené v 
Kanadě a místní dobrovolníci. Američané dokonce napadli a dobyli Toronto (dříve York), ale pro válku byl 

 
Bitva o Queenstone Heights 



důležitější Kingston, který zůstal pevně v kanadských rukou. V květnu 1813 se znovu Američané chystali na 
Kanadu a dobyli Fort George, zatímco Kanaďané se zmocnili pevnosti Fort Niagara.  
 
O mnoho důležitější ovšem byla válka námořní, ať už v Atlantiku, hlavně u pobřeží tzv. Nové Anglie, která, ač 
patřila k USA, tajně obchodovala s Anglií i Kanadou, nebo na velkých severoamerických jezerech. V Kanadě se 
bojovalo převážně v Ontáriu (tehdejší Upper Canada) a Quebecu (Lower Canada) a to na suchu i na vodě. Šlo o to 
zabrat důležité přístavy; tak například Britům se tím podařilo u jezera Erie zablokovat veškerý přísun zboží do 
Států ze západu. Také námořní bitvu v Quebeku na jezeře Champlain vyhráli. Válečné lodi tehdy křižovaly 
severoamerická jezera a sváděly bitvy stejně urputné, jako byly ty v Atlantiku. O jedné takové bitvě, malé, ale 
důležitější než ty ostatní si tu povíme . . .  
 
V říjnu 1813 se ozbrojený škuner Nancy, pod kapitánem Alexandrem Mackintoshem, dostal do nezávidění hodné 
situace. Byla to jediná loď , která prováděla zásobování a námořní ochranu kanadské pevnosti Michilmackinaku. Je 
třeba si připomenout, že i jen jedna loď na jezeře znamenala velkou výhodu: byla to vlastně rychlá a pohyblivá 
pevnost s kanóny, dobře se přemisťující a schopná zasáhnout z jezera tam, kam by se pěchota po souši musela 
probojovávat hustým křovím, lesem či bažinami. Nemluvě už o tom, že mohla lehce potopit nepřátelské lodi, na 
kterých závisela doprava potravin, zboží i munice, tedy existence těch pevností na pevnině. .  
 
Po porážce britské Barclayovy flotily (měl 6 lodí) Commodorem Perrym (9 lodí) v září 1813 na jezeře Erie, 
Američané dobyli zpět Detroit a už zbývala jen jediná kanadská ozbrojená loď, a to právě Nancy. Tak to alespoň 
kapitánovi řekl velitel padesáti amerických dragounů, kteří se už chystali Nancy v přístavu zajmout nebo při 
nejhorším potopit. Nancy zrovna kotvila na řece St. Clair, spojující jezera Erie a Huron . Americký plán byl jasný: 
Ontario, tato část Britské Severní Ameriky, zvaná Horní Kanada, se pak měla stát součástí Spojených Států, 
pochopitelně až by byl podepsán vítězný mír. K tomu ale bylo potřeba zničit nebo zajmout i zbytek kanadského 
loďstva, přesněji řečeno právě škuner Nancy i s jeho devítičlennou posádkou.  
 
Nancy ovšem už nebyla žádná mladice, byla postavena v roce 1789 a navíc nebyla sama schopna odolat americké 
přesile. Američané posádce navrhli lákavé podmínky: vydáním lodi si měla posádka nejen zachránit život, ale i 
dostat svobodu a ještě nějaké ty pozemky k dobru. Kapitán předložil podmínky posádce, ale jeden námořník to řekl 
za všecky: "Jakou svobodu? Svobodu ještě máme a o svůj život budu raději bojovat, než se o něj doprošovat." 
Ostatní se přidali a jednohlasně se rozhodli, že se nevzdají.  
 

Jak obraceli loď k severu, Američané začali 
na loď střílet a Kanaďané jim odpovídali 
svými šestiliberními kanóny. Zároveň se 
rychle vzdalovali a zamířili do Huronského 
jezera. Američané je nepronásledovali - bylo 
už pozdě na podzim a v listopadu jsou na 
Huronu už pěkné bouře, dokonce stejně 
divoké jako ty v severním Atlantiku.  
 
Nancy se bezpečně dostala do poslední 
kanadské pevnosti na Huronu, 
Michilmackinaku. Tato pevnost, původně 
americká, byla zabrána náhlým přepadem z 
Kanady už 17 července 1812, tedy hned 
měsíc po vyhlášení války. Vypadalo to, že na 
jaře Američané zaútočí a bude po válce. 
Pevnost sama ale potřebovala zásobování a 
to jim mohla umožnit jedině Nancy a to 
dovozem z přístavu Sault St. Marie na 

severu, tam kde hraničí Huron s Hořejším jezerem. Ztráta tohoto spojení by také znamenala ztrátu obchodu s 
Indiány na západě. 
 
Zbýval teda už jen zázrak, ale k tomu právě došlo. Byl to poručík Miller Worsley, který kdysi v roce 1805 bojoval 
s Nelsonem u Trafalgaru, to ještě jako čtrnáctiletý plavčík. V této válce se vyznamenal, v květnu 1814 odvážně 
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přepadl pevnost Oswego ve státě New York. A v červenci se už s 22 námořníky a vojáky Královského regimentu z 
Nového Foundlandu vydal po souši z Kingstonu, ležícím na jezeře Ontario, k zálivu Gregorian Bay na Huronu. A 2 
srpna se potkali v ústí řeky Nottawasaga s naší Nancy, která tam kotvila. 
 

Američané opravdu napadli kanadskou pevnost 
Michilimackinac, ale až v srpnu. Pevnost bránilo 140 vojáků, 
většinou Britů, kteří sice útok odrazili, ale Američané se 
rozhodli je vyhladovět. Proto vyslali tři válečné lodě z Detroitu - 
Niagaru, Tigress (Tygřice) a Škorpion - celkem s 18 s kanóny 
ráže 32 liber - aby uspořádali lov na Nancy. Obchodník 
kanadské firmy North West Company (podle velikosti druhé 
hned po Hudson Bay Company, které také původně Nancy 
patřila) však Worsleyho včas varoval. Ten pak uschoval Nancy v 
záhybu řeky Nottawasaga a stačil ještě v jejím ústí postavit 
obranný srub.  
 
14 srpna Američané připluli a hned spustili kanonádu ze všech 
tří lodí, zatímco z pobřeží jim nesměle odpovídaly dvě 24-
liberky a jeden šestiliberní kanón Kanaďanů. Worsley měl sice 
31 námořníků, 22 vojáků z Nového Foundlandu, tzv. 
Newfoundlanderů a 44 Indiánů, ale proti němu stálo 500 
amerických námořníků a mariňáků od námořní pěchoty. Když se 
podařilo Američanům přeplavit jejich těžké kanóny na pobřeží, 
Kanaďané zaklínovaly své kanóny, sebrali raněné a odešli, když 
ještě předtím spálili srub a s těžkým srdcem potopili svůj škuner 
Nancy. Ještě než klesla do vln, zasáhl jí americký šrapnel a 
začala hořet.  
 

Situace byla bezútěšná, ale v době Nelsonově a Wellingtonově očekávala Anglie od svých vojáků i nemožné. 
Odvážným Kanaďanům se podařilo vyhnout se americké blokádě a přepádlovat Huronské jezero ve člunech na 
druhou stranu, zpět do do Michilimackinacu (a to je 360 mil po vodě, pochopitelně asi měli i nějaké plachty). 
Zatímco se americká Niagara vrátila na Jezero Erie, Tigress a Škorpion zůstaly jako jediné zbrojené lodi na 
Huronu, to ovšem znamenalo i jistou zkázu pro pevnost Michilmackinac. A tehdy Worsley přesvědčil velitele 
pevnosti plukovníka Mc Doualla, že by je bylo možno lodi úspěšně přepadnout, kotvily totiž pořád u ústí řeky 
Nottawasaga. 
 

V září se Worsley vrátil s devadesáti můži stejnou 
cestou zpět opět ve člunech. Nechtěně jim stiauci 
ulehčil i americký poručík Turner, který svoje 
loďstvo, jen dvě lodi, ještě navíc rozdělil. 3 září 
využil Worsley příležitosti a a napadl Tigress. Čtyři 
čluny, plné námořníků a Newfoundlanderů, se tiše 
přiblížily k zakotvené lodi. Když je odtamtud 
zpozorovali, byli už jen deset metrů vzdáleni. Nastal 
lítý boj, padli 3 Američané a dva Kanaďané, ale 
nakonec se 30 zbývajících Američanů vzdalo a loď 
připadla Kanaďanům.  
 
Od zajatců se pak dozvěděli, že Škorpion kotví 
několik majlí dál. Použili americkou vlajku jako 
kamufláž, Newfoundlandeři si navlékli na své 
červené kabátce šedé pláště, lodní důstojníci pak 
ukořistěné uniformy Američanů.. Jenže jak se teď už 
kanadská Tigress přiblížila, nepřátelé poznali o co 
jde a Škorpion na ni začál pálit ze všech kanónů. Ale 
to už také Newfoundlandeři stačili přeskočit na 
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palubu a jejich šavle a pistole stačily zabít pět Američanů, než se tito vzdali. Během pěti minut se tak Kanaďané 
stali pány Huronu. Hned také lodi přejmenovali: z Tigress se stala Surprise, Překvapení, a Škorpion dostal hezké 
jméno Confiance (Sebedůvěra) po francouzské lodi, kterou zajal v Quebeku americký kommodor Yeo.  
 
Situace se obrátila: Kanaďané se se svými silně ozbrojenými loděmi byli neporazitelnou silou na Huronu. Porážka 
Američanů na horních jezerech měla ovšem velký význam: zabránila jejich útokům na tehdejší západní hranici 
Kanady, získala zpět důvěru kanadských Indiánů a navíc umožnila další osidlování Ontaria a území na západ od 
něho. Kanaďan Alexander Mackenzie, sice došel jako první k Pacifiku už 20 července 1793, ale ještě to trvalo 
dlouho, než nastal opravdový velký tah na západ přes Skalisté hory, který skočil tím, že území Britské Kolumbie 
připadlo Kanadě a ne Spojeným Státům.  
 
Worsleyho vítězství také přivodilo mírové vyjednávání v roce 1814 - kdyby k němu nedošlo, byla by asi dnes 
Kanada o něco menší. V celé válce padlo asi 9 tisíc na Britské straně, 11 tisíc na americké, ale odhady jsou zřejmě 
nepřesné, záznamy byly tehdy neúplné.. Protože samotná Worsleyho akce si vyžádala jen devět mrtvých a patnáct 
zraněných, řeklo by se, že to teda byla spíše bitka než bitva. Jenže nejde o počet mrtvých, ale o následky. Malá 
skupina odvážných tam tehdy dokázala víc než tisíce padlých vojáků. Byla to také poslední námořní bitva na 
jezerech, i když se ještě bojovalo na souši. Celkem desetkrát Americká vojska překročila kanadskou hranici a 
pokaždé byla zahnána zpět. Válka nejenže nepřinesla územní změnu oproti staré hranici z roku 1783, ale navíc 
uspíšila proces sjednocování kanadských provincií v jeden velký stát, nový pocit hrdosti a spolupráce Anglo i 
Frankofonů. Po válce byly obě pohraniční zóny demilitarizovány a za šest let budeme oslavovat 200 let 
nepřerušeného míru mezi Kanadou a USA.  
 
Poznámka: Dvě americké válečné lodi, Hamilton a Scourge, které se potopily v bouři na jezeře Ontário v roce 
1813, byly nalezeny v roce 1973 a to v kanadských vodách. Byly později vyzdviženy a umístěny do muzea v St. 
Catherine v Ontariu.  
Zbytky potopené Nancy byly objeveny v roce 1911 u Nottawasagy, vrak lodi byl v roce 1927 vyzvednut a dnes je v 
malém muzeu na Nancy Island, pískovém ostrově, který se zatím kolem potopené lodi vytvořil.  
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Veřejnost se seznámila s "létajícím talířem", později zvaným nemastně-neslaně UFO - doslova 
"neidentifikovaný létající předmět" - hlavně v roce 1947, přesněji 8 července toho roku ( před 
týdnem to bylo 61 let, to to utíká :-), kdy se v Roswellu v Novém Mexiku našlo údajně havarované 
těleso údajně přiletěvší z vesmíru. Stavil jsem se tam před deseti lety, na své cestě do česky 
znějícího městečka Karlsbadu, kde jsou obrovské podzemní krápníkové jeskyně. V městě je i "UFO 
muzeum", ale méně už je známo, že tam v roce 1926 Robert Goddard zkoušel jako první na světě 
raketu s kapalným palvem.  
Noviny Roswell Daily Record tehdy oznámily, že US armáda zajala havarovaný "létající talíř", 
kterýžto kuchyňský termín byl později nahrazen zkratkou UFO. Co už se ale jen šeptalo bylo to, že 
prý tam byly i mrtvoly mimozemšťanů, údajně zelení mužíčkové z Marsu a já nevím co. Ať už to 
bylo cokoliv, přízrak extraterestriálních návštěv nás už neopustil . O takových létající vozech 
"nebeského" původu ovšem mluví už staré legendy, bible i báje o Atlantidě. Málokoho v roce 1947 
napadlo, že ty talíře mohou také jen pozemský původ. A skoro nikdo tehdy nevěděl, že to všecko 
vlastně začalo v Čechách, blízko Prahy . . .  
 

 
Co se lidé tehdy z novin dověděli, vzbudilo celou 
záplavu dohadů a vidin, bájí a jiného moderního 
folklóru. Po padesáti letech byly roce 1997 konečně 
archivy otevřeny a rosswillská záhada byla oficielně 
"objasněna". Je zajímavé, že z původního "disku" 
jak ho popisovala vojenská zpráva roku z 1947 se 
najednou stal balón, dokonce meteorologický a tedy 
spřátelený :-). Z Marťanů se staly loutky, zkušební 
manekýni a z havarie samotné pak pokus, co se stane 
s lidským tělem ve stratosféře. jenže tohle bylo 
potřeba přísně tajit celých 50 let? Pak se ale objevilo 
video pitvy jedné té "loutky" a bylo vidět, že se 
nejedná o loutku ani o nějakého trpaslíka. To ovšem 
dál krmilo bujnou fantazii, zatímco na druhé straně 
se hromadily nesmysly, prezentovanou úřady 
jakožto "fakta". .  
 
Ale začněme od začátku. Doposud známe a 

využívíme jen tři způsoby letu v atmosféře a i výše: balony (či vzducholodi lehčí než vzduch), 
vrtulová či trysková letadla a raketoplány. Vrtulová letadla potřebují vzduch" využívají totiž 
vztlaku, který se vytvoří pod křídlem a to díky jeho tvaru. Trysková letadla vzlétají též pomocí 
křídel, ale při letu používají princip akce a reakce, podobně jako raketa v kosmu, která vzduch už 
nepotřebuje, jen kyslík na spalování paliva a ten si veze s sebou.  



Nové "létací" technologie to těchto kategorií nepatří: ony ruší gravitaci jinak a k pohybu využívají 
jinou sílu. Gravitace je mimochodem jediná síla, které ještě vůbec nerozumíme" tj. nevíme jak a 
proč vzniká. Víme, že klesá se vzdáleností od země a v jisté vzdálenosti už je nepatrná, ještě výše 
prakticky nulová. To je principem letů do kosmu, jinak by se vesmírná loď nemohla ani dostat z 
gravitačního pole Země a odlétnout do vesmíru. 
 
Všeobecně se předpokládalo, že gravitaci nelze zrušit, jinak řečeno vypnout. To je zatím ještě 
pravda, ale už dávno známe vyvolat sílu, která by byla opačná, takže se celkový výsledek ruší. 
Dnes už na tom principu pracují magnetická ložiska, vznášedla a podobně. Ovšem to jsou pořád 
jen úspěchy v malém měřítku, ovlivňující jen malá tělesa a na malé vzdálenosti. Je pravda, že se 
lidstvo snažilo - dříve magií, nyní i technologicky - tento problém vyřešit. Pokud se to povede, je 
to nová technická revoluce. Nejde jen o výhodné uplatnění ve vojenství, ale i jinde - představte si 
například, jak by se zjednodušily zvedací jeřáby, výtahy a jiné prostředky přemáhající gravitaci. 
Ano, zde na Zemi máme různé pomůcky, ale jak je to ve vzduchu nebo dokonce nad ním? Už starý 
filozof kdysi řekl: "Dejte mi pevný bod ve vesmíru a já pohnu zeměkoulí." :-). 
 
Nebudeme zde probírat přímo metody, jak by se dala gravitace anulovat, k tomu se možná ještě 
vrátíme. jde nám o to, zda to už někdo zkoušel a jak to dopadlo. Popud k tomuto článku mi dalo 
svědectví jednoho známého, který byl za války nasazen na nucených prací a který mi (to bylo asi v 
roce 1960) svatosvatě tvrdil, že u Němců pracovali nejméně tři vědci na řešení tohoto problému. 
Dva prý někam utekli, snad před ruskou - či jinou - armádou, třetí byl pověšen an lucerně.  
 
Nechtěl jsem mu to věřit, protože různých takových historek o německých tajných zbraních bylo 
až až. On to také dále nepromýšlel, ale už tehdy mě napadlo, zda ona různá "UFA", častěji a častěji 
viděná na nebi, nejsou pozemského původu. Důkazů pro extraterestrialní UFA je vlastně málo,. 
defakto jen ta "zjevení" a "únosy" pozemšťanů. Ale proč by vlastně ty "talíře" musely být nutně z 
kosmu? My už dnes máme technologie, o kterých se našim rodičům ani nesnilo. Verneův let na 
Měsíc se uskutečnil už dávno a Čapkův Krakatit je vlastně až příliš podoben nukleárním zbraním a 
Továrna na absolutno zase může připomínat nukleární elektrárnu. Němci měli na konci války 
určitý náskok v letecké technice - i když se jim nedostávala právě ta obyčejná letadla, která tehdy 
vyhrávala války . . .  
 
Ovšem oficielní verze vypadají, jako když nám pořád něco tají: vymlouvat se na to, že všechna ta 
pozorovaná UFA neexistují, je asi tak důvěryhodné jako říkat, že všichni, kdo je vidí, jsou blázni. 
Utajování je ovšem jméno hry a výrobci UF i vlády světa by jistě měly dobré důvody k utajování. 
Ti porvní proto, aby jim někdo jejich design neukradl, vlády pak ze strachu z paniky. Ano, v roce 
1937 Orson Welles vysílal v radiu divadelní hru, zpracovanou podle H.G. Wellsovy knihy Válka 
světů. Ve hře se jednalo o napadení Země Marťany a on ji zpracoval naneštěstí jako reportáž. Lide, 
kteří neslyšeli původní oznámení, že se jedná jen o divadelní hru, zmateně prchali z míst, která 
byla ve hře jmenována, silnice byl přecpány, prostě hrůza. 
 
Idea, že jde o zázračnou technologii, kterou mohou znát jen kosmičtí ufóni je sice svůdná, ale jinak 
úplně nepodložená. Nemáme totiž vzorky ani těch UF ani ty ufony, zatim žijí jen ve fantazii lidí. 
Dokonce se zdá, ze to vlády vidí rády, protože i ony jsou jaksi v temnu a kosmičtí turisté jsou 
přece jen lepší verze než pozemská UFA, dokonce možná ozbrojená. To, zž se UFA vzčala 
objevovat ae větším měřítku až po druhé světové válce, je jistě zajímavá shoda okolností, ale ještě 
ne nějaký důkaz: zjevů na obloze bývalo a ještě je mnoho. Ale to, že je předtím neviděli ani ti, 
kteří pozorují nebe profesionálně, jako třeba hvězdáři anebo piloti, to je sám o sobě také zajímavá.  



 
Víc dokumentů se také obejvilo po pádu berlinske zdi. Nejde o to, že by snad šlo o utajení UF ze 
strany Východního Německa, tam prostě byly "zazděny" všechny dokumenty. Vime, že německý 
výzkum byl asi širší, než dosavadní koumenty ukazovaly a že se už za války snažilo SS dostat 
výrobu raket a zřejmě ivýzkum nukleárních zbraní pod svou kontrolu. Převzali kde co mohli, do 
armády i od vědců. V leteckém průmyslu to bylo lehké: Goeringovi zbyla po neúspěchu masových 
leteckých útoků na Londýn jen ta maršálská hůl a vykrádání evropských uměleckých muzeí - nové 
rakety a možnáá i superletadla už byly pevně v rukou SS. Také Speerovi byly odebrány některé 
pravomoci, i když jen díky jeho organizačnímu talentu nedošlo k rozpadu, ale naopak ke 
zdokonalení vojenské i jiné výroby.  
 
Politika spojenců, totiž masivni bombardovani továren a zbrojniho prumyslu vůbec byla defakto 
vyvolána německými nálety an Londýn - nešlo jen o odplatu, ale o efektivní a soustavné ničení 
německé válečné mašinerie, tedy k rychlejšímu ukončení války. Protože se Němcům nedostávalo 
letadel, nálety na Londýn přestaly a nedostatečný počet stíhaček nemohl ubránit Německo proti 
"kobercovým" náletům. Jediná obrana byla přestěhovat továrny pod zem. Co už nebylo tak lehké, 
bylo přestěhovat pod zem i zdroje a suroviny. I tak se snažili vyrábět "bunu", tj. umělou naftu, 
umělý kaučuk a jiné suroviny. To ovšem nestačilo - tak například jejich překvapivě rychlá 
ofenziva v Ardennách se zpomalila a konečně zastavila právě kvůli neodstatku paliv . 
 
Další takovou slabinou byla doprava - co nezničily útoky "kotlářů", to zlikvidovaly sabotáže a 
podobně. Jistě, vlaky se přesunovaly většinou v noci a ve dne se schovávaly v tunelech, ale 
železniční stanice, opravářská depa a nakonec i samotné koleje byla nahoře a lehce vystaveny 
útokům. Tyto, jak se odborně říká logistické problémy (neplást s logickými, ty měli také, ale 
jinde :-) časem narůstaly, zdroje se vyčerpávaly a ani Speer nemohl Reich zachrínit, i když 
zaměstnával statisíce otroků. Začínalo být jasnbé, jak to vše skončí.  
 
To se začalo projevovat i ve změně strategie: začaly se víc vyrábět obranné než útočné zbraně 
(třeba protiletecká děla, flaky) , aby se zabránilo vlnovým náletům, aby se získal čas, než se Reich 
zase vzchopí k útoku. Ke konci války se začala plánovat i tzv. alspská pevnost , poslední útočiště 
nacistů, tedy vyoženě obranný projekt. Co budou dělat, až se ubrání, nikoho nezajímalo: většině už 
bylo jasné (kromě Hitlera :-), že to konec oddálí ale že mu nezabrání. Také jejich dálkové rakety 
V1 a V2 zklamaly, ostatně nešlo ani tak o útočnou zbraň - rakety byly nepřesné - spíše jen jako 
psychologické zastrašování, kterému odpomohly pořádné protiletecké kryty.  
 
Celý plán Alpské pevnosti byl vlastně už od začátku pochybný. Důvodů je několik: 1) Prostorově a 
dopravně to bylo nezvladnutelné - vykutat ve skále tunely, letištní ranveje a odpalovaci rampy byl 
už úkol nad síly chroptějícího Německa 
2) I časově to bylo nemožné - většina nových zbraní byla ještě ve výzkumném stadiu a výzkum, 
jak víme, jde daleko pomaleji než výroba, je totiž často závislý na mnoha faktorech, často i na 
inspiraci nebo náhodě. To vysvětluje, že tunely vykutány, ale celkem beze zbraní, prostě že se 
pevnost nekonala. 
3) Hitlerovi bylo zřejmě nalhávano, že vše jde přesně na drátku, tak jak si to přál slyšet. Kdyby mu 
nelhali, výsledek by byl sice stejný, ale zato by jich dal hodně postřílet a výzkum by šel ještě 
pomaleji. Nejen ti, co se báli, ale i zavilí Hitlerovi fanatici mu teda vesele lhali dál . . . 
4) Navrhované taktické zbraně by účelu nevyhovovaly. Vidíme-li v televizi manévry moderní 
švýcarské armády, poznáme, že se v horách se používají hlavně lehlé pěchotní a obranné zbraně, 
právě proti útočící pěchotě. Velké rakety ani letadla se v horách neuplatní (vrtulníky ještě nebyly 



na světě) a nakonec vždy musí dojít k boji zblízka. Ani jejich "zázračné" zbraně by se tam 
neuplatnily, o nukleárních ani nemluvě. 5) Z hisrtorie víme, že Japonci měli horu nan Okinavě 
celou prošpikovanou betonovými bunkry, které Američané nakonec "vyčištili" pomocí 
plamenometů. Pokud by to nestačilo, několik atomových pum by brzo srovnalo větší část Alp :-). 
Útočníkům by naopak přišly nukleární zbraně vhod a ty byly už na cestě.  
 
Nové projekty řídila už jen SS - zabrala například celou Škodovku i její pobočky pro své tajné 
projekty. Jeden z projektů bylo i rotující útočné letadlo typu UFO (používám zde ten termín velmi 
volně) . Důkazy se zdají být solidní a o výsledcích si tu povíme časem více. 
 
Našel jsem an Netu knihu Henry Stevense, "Hitler's Flying Saucers" (Hitlerovu létající talíře), 
která popisuje autorův výzkum a sebranou dokumenaci v tomto oboru. Tato kniha opravdu 
vyplňuje mezeru, která chybí v dokumentaci německých tajných zbraní. Cituji zde tedy data z té 
stránky (jinak to ani nejde, chci-li to komentovat) a u fotografií uvádím jen link - čtenář si je může 
najít té stránce http://missilegate.com/rfz/chapter1.htm sám . 
 
Stránka také obsahuje zajiíavé obrazky plánovaneé"Alpenfestung", Něco bylo v Černém Lese, 
něco v Čechách, něco v Polsku a dokonce sahala až do Italie, k Lago di Garda. Autor v knize také 
jmenuje nám už známé esesáky Kammlera, Dornberga a spol. Na konci války byly některé části už 
vybudované "festung" vyhozeny do vzduchu, jiné byly zdemolovány spojenci, mnohé se ještě 
objevují při vykopávkách.  
 

 
Pochopitelně ten "Hitler" v názvu je 
nepřesný: nevíme, jak dalece se stroje 
uplatnily v druhé světové vlce. Určité 
důkazy zde jsou, ale jen nehmatatelné: 
pozorování, fotky, filmy. Jedná se o tak 
zvané německé "foo-fighters". Foo je 
totiž čínský název pro ony hlídací psy či 
lvy před čínskými chrámy. Jinde se toto 
slovo objevuje jako vymyšlené, v 
groteskách Kačera Donalda. Tento 
termín právě začali používat spejenečtí 
letci, kteří pozorovali tajemná světla, 
někdy dokonce vypadající jako 
osvětlená tělesa a zdá se, že šlo hlavně 
o výsměch. Nikdo také neviděl ona 
"letadla" útočit.  

 
Některé prameny uvádějí, že se jednalo osvětelné rakety v hroznovém seskupení, nebo jakýsi druh 
vystřelovaného "osvětlení". To ale neodpvídá faktu, že se světla pohybovala náhodně, cukavě a 
zjevovala se jak na atlantické, tak i pacifické vojenské scéně. Jinde se tvrdí, že mohlo jít o plameny 
šlehající z německých tryskových letadel, tedy už dokonalý nesmysl, to by bylo vidět i letadla. Už 
tehdy se uvažovalo, že jde asi o tajné zbraně, ale jejich původ a účel je nejasný dodnes. Také 
nebyly zjištěny nějaké škody, které by tyto létající objekty způsobily. 
 

Foo fighters ( viz šipky) 



Jejich rychlost také nebyla super vysoká (až na jeden případ, 500 mil z ahodinu), i když pravda, 
dnes pozorujeme i pomalá UFA. Pochopitelěn nejde vyloučit, že se jednalo o extraterestriální 
UFA, ale proč by se pletli do bojů pozemšťanů? :-), Tak či tak, foo-fighters nedokazují, že Němci 
už měli v té době provozu schopná letadla typu UFO. Mohlo jít o letadla, které sloužila jen k 
pozorování nebo k jinému účelu. Vzpomínám na sešit válečného Rodokapsu, kde byla ponorka s 
vysunovacími křídly, které mohla vzlétat a přistávat jako letadlo a pochopitleně cestovat i pod 
vodou. Také jen fikce? To se pokusíme posoudit později, až si řekneme, jaké typy Němci 
navrhovali. 
 
Na stránce http://missilegate.com/rfz/chapter1.htm jsou fotky prvních foo-fighters a navíc CIA 
dokument, který má dokázat, že Němci stavěli UFO už v roce 1941. Zde musíme být ale opatrní: 
nejedná se o tajná pozorování agentů CIA ale jen opis z novin, navíc tureckých, které citují 
německého inženýra Georga Kelina, pracujícího v Torontě, což může být docela dobře jen 
novinářskou kachnou. Stejnou zprávu ale uvedly i noviny z Athen, Brazzavilu a Tehránu. Kelin 
tvrdil, že byl svědkem pokusného letu něměckého UFA v Praze, 14 února 1945 a že odbornící, co 
UFO navrhovali, jsou teď v Rusku, včetně německých plánů.  
 
O těch plánech si ale řekneme až příště.  
 

(pokračování)  
 

 
 



 
©Jan Hurych 
Název : ZAČALO TO V PRAZE (UFO, díl 2. )  
 
 
 

 
Dnes trochu odbočíme, ale jen zdánlivě. Kdosi mi kdysi vykládal, jakk na jakési seánci spolu s třemi 
dalšími vyzvedli jiného, sedícího na židli a totak, že každý z nich podporoval jednu nohu židle jen 
jedním prstem a přesto to stačilo k tomu, aby dotyčného udrželi ve do vzduchu. Nechápal, jak ot 
mohl kouzelník dokázat. Řekl jsem mu, že to je starý trik. "A jaký?" zeptal se.  
"No prostě zrušíš gravitaci a zbytek je už lehký", poučil jsem ho. Nejen že si nevšiml mé slovní 
hříčky (lehký a lehký :-) ale dokonce se i naštval. Theoreticky vzato, já jsem ovšem tehdy měl 
pravdu. Ale jak je to "prakticky vzato"?  
 

 
Zde se musíne v našem sledování létajících talířů 
trochu vrátit zpět. Jak známo, každý předmět, který 
chce létat, se musí především umět udržet ve 
vzduchu, jinak řečeno vznášet, tedy překonávat svou 
váhu. Změna směru či horizonální let samotný už 
není takovým problémem, tam se defakto překonává 
jen odpor vzduchu, ale překonávat gravitaci, jednu z 
největších sil v přírodě, není žádný lehký úkol (vidíte, 
já se toho žertování snad nezbavím :-).  
 
Pořád totiž ještě dobře nevíme, jak gravitace vzniká, 
čím je způsobena. Na samotné překonání gravitace 
nakonec stačí zavěsit předmět na lano, jenže najděte 
si v prostoru pevný bod! :-). Pro vznášení potřebujme 

buď vyvořit sílu, která má přinejmenším stejnou velikost a opačný směr než gravitace anebo prostě 
gravitaci zrušit. Příroda sama nám už hodně dlouho vyrábí takovu sílu, to až jen před dvěma 
stoletími jsme ji začali využívat v balónech s teplým vzduchem, héliem či nebezpečným vodíkem. 
Takový balón se pak vznáší stejně asi jako se vznáší dutá skleněná koule, hozená do vody. Nemusí 
být skleněná ani dutá, ale musí být z materálu s menší specifickou, tj. poměrnou, hustotou než má 
voda. Ve vodě se pak vytvoří vztlak, který tlačí kouli nahoru k hladině. Aby se koule vznášela, musí 
být vztlak, teda ta síla, stejná nebo větší než síla gravitační. Pak se předmět jeví jako lehčí než 
vzduch a kdysi se balónům či vzducholodím dokonce říkalo "letadla lehčí než vzduch". 
 
Nu dobrá, ale ptáci se také vznášejí a přece jsou těžší než vzduch, že ano. Ti si ovšem vytvářejí 
vztlak pomocí pohybu křídly. Podobně letadlo si vyváří vztlak dopředným pohybem a jeho křídlo je 
tvarováno tak, že pod ním při tom vzniká podtlak (podle Bernoulliho rovnice). Helikoptéra vytváří 
takový vztlak pomocí rotačního pohybu horizontální vrtule.  
 
Ale co tam nohoře, kde už je vzduch značně řídký a v kosmu prakticky žádný? Tam se využívá 
principu akce a reakce a dopřená síla je tak veliká, že stačí lehce kompenzovat váhu rakety. 
Tryskové letadlo potřebuje křídla vlastně jen ke vzletu a přistávání, jinak také pracuje jako raketa. 



Rakety, které opustí gravitační pole země už gravitaci vůbec necítí, dokonce si ji posádka často 
musí uměle vytvářet. Trysková i jiná letadla ale spotřebují hodně paliva a tak se dnes Němci vrací k 
dopravním vzducholodím typy Zeppelin, tedy ke starodávném principu vzášejícího se balónu.  
 

 
U malých předmětů, blízko u země, existují i jiné metody zaručující "vznášení" = kterému se tma 
říká levitace. Ta může být například magnetická, aerodynamická (proudem vzduchu), 
elektrostatická (proudem iontů), optická (proudem fotonů), akustická, pomocí Biefeld-Brown 
efektu, EHD thrusteru či ionocraftu. Zde si všimneme hlavně prvních tří, které mohou vytvářet 
dostečně velkou sílu k překonání gravitace, ty další už spíše ne.  
 
a) Magnetická levitace: typickým příkladem je například "hračka", Levitron® třeba ve formě 
rotujícího glóbu, "sedícím" ve vzduchu bez fyzického kontaktu a obklopeném kolem dokola jen a 
jen vzduchem (a siločarami - pochopitelně, jinak by to nepracovalo :-). Jakže to vlastně pracuje?  
 
V principu je to tak zvaná rotačně stabilizovaná magnetická levitace. Defakto se jedná o stabilizaci 
pomocí gyroskopu. Gyroskop je přístroj, který se skládá z kotouče, rotujícího podél svislé osy, 
uloženého v křížově uspořádaném závěsu s ložisky, takže se může volně pohybovat ve dvou 
zbývajících osách, tj. dopředu-dozadu a doprava-doleva. A hle, disk se sám stabilizuje, tj. i když 
budeme s celou konstrukcí otáčet, bude si udržovat horizontální polohu, rozuměj vůči zemi. Ano, 
uhodli jste, přístroj se používá v letadlech k indikaci skutečného horizontu, u gyrokompasů a 
dokonce i při navigaci raket.  
 
Ale zpět k Levitronu®: na magnetický podstavec se položí plastický přdmět - zde tedy globus - a 
roztočí se. Otáčky pro stabilizaci jsou kritické a není ji zamontován motor, globus se zpomaluje 
(díky tření o vzduch) a po pěti minutách celý zázrak končí :-). Dražší varianta hračky vysílá 
peridicky magnetické impulsy, takže vrtění (a visení ve vzduchu) pokračuje po delší dobu. Nejde 
tedy o nic jiného než o jakési magnetické ložisko. Na lineární verzi tohoto principu pracují 
vznášející se vlaky japonské železnice, díky tzv. electromagnetické suspensi (EMS). 
 
b) Aerodynamická levitace: zde je dobrým příkladem známý vertikální tunel s proudem vzduchu, 
poháněným ventilátory. V tunelu pak mohou lidé "létat", teda opět spíše jen vznášet se. V menším 
se to opět dá demonstrovat hračkou, kde tryska s proudem vzduchu je kuželová, takže uprostřed 
toho kuželu se klidně může vznášet kulička z nějakého lehčího materiálu. Na aerodynamickám 
principu pracuje i vznášedlo (howevcraft).  
 
c) Electrostatická levitace: používá sílu elektrického pole, aby to samo zvedalo předměty. Jistě 
znáte Leydenskou láhev, kde se dvě stejně nabité folie odpuzují. Viděl sjem kdysi na veletrhu v 
Praze statický rotační motor: rotor byl z plastiku s ocelovými noži a byl velký asi jako elektrický 
kilowattový motor. Jeho výkon? Deset wattů , takže stačil pohánět jen sám sebe. Leitaci jsme nikde 
neviděl - elektrostatická síla je totiž velmi malá a navíc je elektrostatická levitace nestabilní. 
 
Ostatní uvedené metody levitace se buď prakticky dosud neuskutečnily anebo nebylo možno údajně 
úspěšné pokusy opakovat. Měl bych se tu zmínit ještě o jedné metodě, tzv. diamagnetické levitaci, 
použitím nemagnetického materiálu (bismut nebo grafit), který defakto odpuzuje magnetické pole. 
Bohužel tak slabě, že jeho odpudivá síla jaž miliónkrát slabší než normální magnetizmus a většinou 
nepřekoná přitažlivou sílu magnetu. Přesto se uskutečnily zajímavé pokusy, zatím jen s levitací 



magnetických předmětů (viz http://www.physics.ucla.edu/marty/diamag/ ). Podobný způsob pro 
rušení magnetické síly je odstínění, ovšem metody pro úspěšné odstínění gravitace zatím neexistují. 
 
Zajímavý objev se podařil relativně nedávno, kdy se zjistilo, že rotující supravodič (tj. podchlazený 
vodič, který efektivně ztrácí elektrický odpor) vytváří magnetické pole, úměrné jeho rotaci. Toto 
pole je celkem dost silné a zatím se používá ke zkoušení všeobecné relativity a gravitometrii (viz 
M. Tajmar a spol, http://arxiv.org/abs/gr-qc/0603033 )  
 
V prosinci 2007 se také objevila senzační zpráva, věřte či nevěřte: "Finští vědci vyvinuli a oficiálně 
odzkoušeli první antigravitaění pěístroj na světě. Vynález o průměru třiceti centimetrů má 
podstatně snižovat váhu všeho, co je nad něj zavešeno." Jedná se též o supervodič a profesor Eugen 
Podkletnov dodává, že původně objevili jen zmenšení váhy kouře. V následujících pokusech se 
váha předmětu zavešeného nad zařízením snížila o dvě procenta a když byly použity dva přístroje 
nad sebou, tak o čtyři procenta. A názory skeptiků? Asi šlo o nějaký přidružený, ne zrovna 
sledovaný jev, patrně některý z těch, co jsem už jmenoval.  
 
Zbývá nám ještě velká katetegorie zrušení samotné gravitace, tj. její příčiny. To by bylo elegantní 
řešení (jako to moje v úvodu:-), jenže s gravitací jsou velké problámy: na rozdíl do magnetické či 
elektrické síly má jen jednu polaritu, tj. k zemi. Ani Eintein se nedopátral její příčiny a tak vlastně 
nevíme jak na to. Izák Newton sice sestavil pomocí padajícího jablka vzorec, podle kterého se dá 
vypočítat přitažlivost zemská (pozor - ale ne už přitažlivost ženská :-). Síla mezi dvěma tělesy je 
totiž úměrná součinu gravitační konstanty a obou hmot, to vše děleno čtvercem vzdálenosti mezi 
nimi. Ale proč s epřitahují,, to už nám neřekl. Ani české přísloví, že jablko nepadá daleko od 
stromu, zde mnoho nepomůže :-). Tesla prý dokonce tvrdil, že dokáže gravitaci potlačit, ale žádné 
konkrétní návody nám nezanechal (o pokračování v jeho pokusech si povíme až v příští kapitole).  
 
Co se týká ostatních, výše uvedených levitací, poslední z práva z ústavu Göde Scientific Foundation 
v Německu, kde se pokoušeli reprodukovat různé dosud nepotvrzené způsoby antigravitace, říká, že 
se potkaly s úspěchem: všechny metody zůstaly opravdu nepotvrzeny :-).  
 

 
Gravitace je v podstatě vlastnost hmoty. Nu a na tom je založena poslední kategorie, tzv. 
antigravitace. Theoreticky se dá dokázat, že antihmota může vytvářet antigravitaci. Co je 
antihmota? To je hmota složená z antičástic; například místo protonů v atomu zaujmou antiprotony 
(stejná váha, ale záporný náboj), místo elektronů pak pozitrony, tj. stejné částice jako elektrony, ale 
naopak s kladným nábojem. Prakticky se sice podařilo pozitrony vytvořit, ale jen na krátkou dobu - 
v naší části kosmu se jim prostě nedaří :-). Antigravitace by pochopitelně mohla rušit naší známou 
gravitaci, jenže problém je v tom, že potká-li se antihmota s naší hmotou, dochází ke zničení 
obojího a zbude jen gamma záření a podobné rozpadové složky. To je ještě ztíženo faktem, že naše 
hmota bude silně přitahovat antihmotu a naopak. Samotná gravitační reakce hmoty a antihmoty 
zatím nebyla v pokusech pozorována, asi právě z uvedených důvodů. Jisté je, že naši fyzici dnes 
objevují nové a nové zákonitosti, jenže teorie dosud pořád značně předbíhá praxi.  
 
Ve dvacátých letech minulého století jakýsi Thomas Brown prohlásil, že vyvořil antigravitaci, když 
nabil na vysoké napětí desky kondensátoru s extrémně vysokou dielektrickou konstantou. Později 
toho nechal, ale jeho Biefeld-Brown efekt (též zvaný elektrohydrodynamika (EHD) pořád ještě 
straší ve hlavách některých výzkumníků antigravitace. Jde o koronový výboj kolem malé, pozitivní 



elektrody při gradientu 10kV/cm, kdy ještě nedochází k průboji vzduchu. Pole vytrhává elektrony z 
atomů a takto vzniklé pozitivní ionty jsou přitahovány k záporné elektrodě. Cestou narážejí na 
neutrální molekuly vzduchu a způsobují jejich pohyb, který skutečně lze reprodukovat. To, že tento 
přístroj nepracuje ve vakuu, svědčí o tom, že zřejmě jde vlastně jen o určitou formu aerodynamické 
levitace (viz výše) a vůbec ne o antigravitaci v pravém slova smyslu.  
 
Do "antigravitace" by se mohla zahrnout i metoda vytvoření jiné, opačné gravitace. V roce 1970 si 
jistý Henry William Wallace podal patent na vytvoření tzv. gravitomagnetického pole. Vlastně 
několik patentů, ale kdo by počítal. Oč šlo? O tak zvané vyrovnání nukleárních rotací atomů, které 
mají liché číslo nukleonů v jádru. Wallace prý roztočil mosazný kotouč a při rychlosti, kdy se 
ferromagnetický materiál začíní sám zmagnetovávat (Barnettův efekt) se vytvořilo gravitační pole, 
které se dalo i změřit. Wallace ovšem nebyl jen tak někdo, byl to vědec u prestižní GE Aerospace in 
Valley Forge, Pennsylvania. Poslední zpráva o něm je z roku 1983, ale jeho patenty nejsou dost 
detailní pro jakýkoliv další pokus.

 
Jinak řečeno, antihmota se zatím nekoná a skoro se zdá, že nám zbývá jen ta "spiritistická" levitace, 
bože chraň :-). Proč se o tom vlastně bavíme? Protože levitace má být součástí pohonu létajících 
talířů. Netvrdím, že to v budoucnu nebude možné, ale z uvedeného je zřejmé, že ani Němci se s ní 
patrně za války nedostali nijak dál. Většinou se zřejmě jednalo o letadla s horizontální vrtulí, 
podobně jako má helikoptéra, která ale byla obklopena obvodovým kruhem či částečným krytem.  
 
Nešlo tedy ani o vznášedla, která potřebují pevnou zem či vodu, aby se o ni mohl proud vzduchu, 
který využívají, mohl nějak opřít. Nešlo ani o magnetizmus, protože i magnet potřebuje nějaké 
pevné a blízké okolí, aby se mohl vznášet. A že točící se UFA by měla gyroskopový efekt je celkem 
jisté, ale gyroskop sám ještě nemůže nic vznášet, jen stabilizovat a na to by ho asi ona "ufácká" 
kulatá letadla potřebovala hlavně, jinak by se těžko řídila. Ostatně nemohla se ani točit moc rychle, 
jinak by lidé ani materiál nevydrželivelké odstředivé síly. 
 
Nejnovější úspěch popsal Popular Mechanics, jinak dost seriózní časopis, 
(http://www.popularmechanics.com/science/research/1281736.htm) v říjnu 1999: v Alabamě 
vyrobili disk 30 cm v průměru, nad který prý položíte kuželníkovou kouli a ona zůstane viset ve 
vzduchu. Disk je ze supervodiče a navrhla jej Dr. Ling Li, údajně světová odbornice na daný 
problém. Zde se tedy potkává jeji práce s Podkletnovem. Zajímavá vlastnost supervodiče je ta, že 
při teplotě blízké absolutní nule má nulový odpor - například v uzavřeném okruhu v něm koluje 
elektrický proud napořád, protože v něm nejsou ohmické ztráty. Supervodiče jsou dnes běžnou věcí 
a jinou zajímavou vlastností supervodiče je, že je to vlastně ideální diamagnet, který odpuzuje 
magnetický tok díky tzv. Meissnerovu efektu. Také to, že to objevili v University of Alabama v 
Huntsvillu, kde je také US Space nad Rocket Center - teda muzeum kosmických letů s kompletním 
raketoplánem (space shuttle) - mluví o tom, že zřejmě nejde o podfuk. Když jsem ale Huntsville 
před 20 lety navštívil, ještě tam supervodiče neměli :-) 
 
Přístroj prý využívá Bose-Einstenův efekt. Jak to pracuje? Ionty supervodiče, vystavené 
proměnnému magnetickému poli, načerpají ohromnou energii a začínají se prudce otáčet, čímž 
vytváří gravitační pole, které - podržte se - může být kladné nebo záporné, tj. antigravitační. 
Doktorka Li je optimistická natolik, že věří, že takové pole lze vyrobit do vzdálenosti k nejbližší 
planetě, to vše výkonem jednoho kilwattu - ale to už je nemsysl, který snad mohli přidat jen 
ignirantní novináři :-). Zatím se paní doktorce ještě nepodařilo udržet ve vzduchu ani tu 



kuželníkovou kouli. Marně jsem od nich hledal nějakou novější zprávu na Netu, prý se teď 
soustřeďují na získání investičního kapitálu. Poradím jim: kdyby dokázali udělat, aby peníze 
ztratily gravitaci, ty by pak vyletovaly z kapes občanů samy . . .  
 

(pokračování)  
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Kdo z nás by se nechtěl alespoň na chvíli vrátit do těch šťastnějších dob svého života? Nu možná, 
že ne všichni, ale jistě by to nebylo k zahození, že? Zatím to umí jen kouzelníci, básníci a senilní 
starci, kterým milosrdný osud vrací - alespoň mentálně, když už ne tělesně - radosti ranného 
dětství . . .  
 

 
Ano, čteme o tom v knihách - dříve se jim říkali fantastické, 
dnes sci-fi, ale už ani dobře nevíme, co z toho ještě vůbec 
fantazie je. A má to jeden háček: většina autorů tam prostě 
přenese hrdinu fyzicky do minulosti či do budoucnosti - a 
voilá, už je prý tam. Nuže on není: fyzický přenos v čase je 
nejen teoreticky, ale i prakticky nemožný a ani ti kosmonauti, 
kteří cestují léta po galaxiích a vrátí se prý mladší než jejich 
současníci na Zemi, nejsou žádná výjimka. To se jen jejich 
hodinky se zpomalily, ale co se stane s jejich biologickým 
časem? I některá zvířata na zemi sice hybernují během zimy, 
díky zpomalení jejich srdečního rytmu, ale jinak nežijí o nic 
déle, než zvířata, která nehybernují (pokud tato nezemřou 
hladem, zimou či v čelistích nějaké šelmy). Je tedy docela 
možné, že ten kosmonaut vyleze na zemi z raketoplánu a 
bude vypadat stejně starý, jako jeho soused, který v něm 
nikdy nebyl :-).  
 
Jistě, byl by to nádherný elixír věčného života: toulat se po 

hvězdách, lebedit si v beztížném stavu a vůbec nemít ty naše, pozemské starosti. A tam někde na 
konci cesty třeba i najít místo, zvané Paradise, kde se měl počít lidský život a o které jsme prý 
přišli díky nezřízené touze našich praprarodičů ochutnat jablko zrovna z toho jednoho, zakázaného 
stromu - ač tam bylo plno jiných jabloní. Díky tomu jedinému stromu - pokud té pohádce věříte - 
dokonce díky jednomu jedinému jablku pak ten jejich pobyt v ráji skončil stejně rychle, jako 
začal :-). 
 
Dělal jsem kdysi pro časopis Hurontarie interview se spisovatelem Terrym Pratchettem, kde jsme 
diskutovali otázku onoho stromu a Terry mě tehdy jemně upozornil, že v ráji byly vlastně stromy 
dva: strom poznání a strom života. Oni pojedli ze stromu poznání a v nebi se prostě báli, že by 
Adam a Eva, cituji, "mohli pojíst ze stromu života a žít věčně, jako my". Honem jsem se pak 
podíval do Bible a Terry má pravdu, je to tam, přesně takhle.  
 
Ale kdo byli ti "oni" v tom nebi? O tom se lidé hádali dost dloho - od starořeckého nebe, kde bylo 
bohů plno (a i smilnění, dámy prominou) přes nebe plné andělů, z nichž někteří se vzbouřili a stali 



se z nich ďáblíci. Ač se zřejmě provinili proti Bohu víc než naši nevinní "prapolykači jablek", 
vyšli z toho daleko líp: sedí si v teple pekleném ajen přikládají pod nebohé hříšníky a když je i to 
nudí, tak je ještě píchnou vidlema. Inu ony ty staré legendy nebyly vždycky moc logické. 
Například jak může všemocný Bůh strpět, že mu ďábel dělá taková alotria a nezarazí mu to, i když 
je, jak říkají, "všemocný"?  
 
Ale zpátky k Adamovi. Zřejmě už u té výroby z hlíny se nepředpokládalo, že by snad ta hračka, 
která z toho vznikne, první člověk, žila věčně. To je pochoptelné, ale zase nám tam logika 
pokulhává: stačilo přece ten strom ohradit plotem, případně tam postavit jednoho archanděla s 
plamenným mečem, aby to hlídal. Spíše si myslím, že Bůh potřeboval tu svou nově stvořenou 
Zemi nějak osídlit a andělům - a dokonce ani ne čertům - se tam vůbec nechtělo. A tak vlastně byli 
Adam a Eva vůbec první exulanti a my jsme jejich prapraděti, vyhnané z ráje. Zase ta logika: jak 
mě může někdo vyhnat z místa, kde jsem nikdy nebyl? A trestat za hřích, který jsme neudělal?  
 
Jak už jsem řekl, nevěřím ve fyzický přesun v čase, ale ten mentální možný je. Jen ve vzpomínce 
ovšem, jak jinak? Tam je to ovšem zcela jiné: tam se hrdina nemůže jen tak prostě objevi přímo 
sám a dělat divy, za které by se nemusel stydět ani Superman. Ne, on tam mentálně bude, ale to jen 
aby viděl toho druhého - totiž sebe sama - mladšího, krásnějšího a statečnějšího - jak dělá blbosti, 
za které by se nemusel stydět ani inspektor Clouseau z Pink Panthera.  
 
Nu nemusíte mi to věřit, ale já už tam takhle několikrát byl :-). Namítnete mi asi, že jsem tu 
předtím mluvil o návratu do šťastnějších chvil života. Nu ano, to jsem chtěl a to se mi také splnilo. 
Já se tehdy za mlada při všech těch hloupostech cítil opravdu šťastný a teprve ty dnešní návraty mi 
umožnily vidět krutou pravdu: já se tehdy cítil tak šťastný jenom díky mé neznalosti - nevěděl 
jsem, co život přinrese. 
 
A teď se tam tedy vracím, ale ty pocity štěstí už nějak nemohu prožít. Štěstí totiž není nějaká dobře 
promyšlená věc - je to prostě jen pocit. A zázraky se dějí jen jednou. Štěstí si také nelze koupit - je 
to vlastně taková "muška jenom zlatá", jak říká básník, a i když mnohým by stačilo jen to, že je 
zlatá, i ta muška je vlastně jen takové zdání, iluze. Ano, iluze, ale co je to platné, já jsem vždycky 
iluzionistům hrozně záviděl . . .  
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Co jsme teda zatím poznali? Že potřebná, velikái vznosná síla mohla být docílena u létajícího 
talíře buď pomocí vrtule či tryskového, možná i iontového motoru, ale sotva něčím jiným. Proto se 
tu ani nebudeme zabývat elektrostatickým principem, který kdosi "objevil" v Teslových denících. 
Pokud Tesla o něčem podobném psal, nevyslovil se totiž přesně jaký princip měl být použit. Soudě 
ale podle jednoho jeho patentu na turbinu, která měl pracovat extra vysokými obrátkami, 
nebudeme daleko od odhadu, kterou sílu měl na mysli. A tak se můžeme klidně vrhnout na 
německá UFA - všechna byla prakticky poháněna motory či tryskami. Celkem byly tři typy - dnes 
Dnes si povíme od dvou a zmíníme se i o "nucleárním " UFu, kteréz řejěm vrázdilo jen závity 
některých vznášejících se mozků. Ten třetí, "pražský" typ, si necháme an příště.  
 

MIETHE-BELLUZO PROJEKT (dále jen BL).  
 

Zdá se, že tento design byl pokračováním vývoje "létajícího 
křídla", původně zcela jiného výzkumného programu. Začal 
už v roce 1942 a jeho šéfem byl Dr. Heinrich Richard 
Miethe, o němž se mnoho neví. Po válce měl pracovat pro 
kanadskou firmu Avro (o tom ještě v příštím pokračování). 
S ním spolupracoval profesor Guiseppe Belluzzo, který byl 
mimo jiné i ministr ekonomie v Mussoliniho vládě. Byl 
převážně expertem na parní turbiny, ale patrně i na jiné 
turbíny. Jejich pracoviště bylo v Drážďanech, v Bresslau a 
také v Letově u Prahy. Podobně jako "pražský" projekt 
(Schievener-Habermohl, dále jen SH), oba byly podřízeny 
Dr. Dornbergovi v Peenemunde a mohl možná i být jeden 
ze tří modelů, které byly v Praze zničeny, když se přiblížila 
válečná fronta. 
 

Oba typy se však značně lišily: u BL typu vnější disk létajícího talíře nerotoval. Talíř také 
nezvlétal svisle, ale pod úhlem, jako obyčejné letadlo a měl dvanáct obvodových trysek. Pilotní 
kabina byla vzadu zatímco gyroskop byl zamontován uvnitř, v centru, takže se z profilu talíř skoro 
podobal letadlu. Model měl mít 42 metrů v průměru - to samo se zdá neuvěřitelně veliké a 
nedovedu si představit, jak velkou zásobu energie by takový talíř musel mít na palubě. Odborníci 
našli celkem 13 pochybných bodů v jeho designu, tak jak byl popisován Georgem Kleinem, který 
byl z počátku zodpovědný za oba projekty Speerovu ministerstvu. Nejedná se o push-pull motor, 
jak by se zdálo a trysky nejsou nijak upevněny - patrně je výkres nedokončený. Klein se sice 
zaručil, že jsou to fakta, ale tím myslel jen dokumenty a a sám zřejmě talíř ani neviděl, pouze ho 
znal, jako vedoucí z minsterstva, pouze z papíru. V roce 1944 byl Klein, byl odsunut do jiné fukce 
a oba projekty (BL a SH) byly přiděleny Kammlerovi, tj. SS.  
 
Vyotrazení talíře a další fakta najdete na stránce tady Je také možné, že celý projekt byl předčasně 



zrušen, protože Belluzo později vyrobil model, který se více podobal "pražskému" typu SH a mohl 
starotvat vertikálně. Návrh se také nápadně podobal poválečnému americkému talíři Létající 
Rejnok (Flying Manta Ray), který skutečně létal, jak dokazují fotografie (na téže stránce). A ještě 
jedna zajímavá věc: Zkoušky Manty se konaly 7 července 1947 ve Phoenixu, Arizona a v témže 
měsící spadl v sousedním Novém Mexiku, v Roswellu, talíř "z Marzu". Také Avro mělo podobný 
design a možná i podobný osud (více příště). Prototyp MB talíře měl být testován ve Štětíně, ale 
havaroval prý až na Špicberkách. Jeho pilot Hans-Joachim Roehlicke byl už podřízený nám 
známého Kammlera . . .  
 
V knize "Jasnější než tisíc sluncí" (zmíněné v mém článku o Heisenbergovi) je informace poněkud 
zamotána: tam pracovali Schriever, Habermohl a Miethe všichni dohromady na jednom talíři, o 
průměru 45 yardů (asi 41 metrů) a rychlosti 1250 mil za hodinu (2011 km-hod). Habermohl prý 
byl později zajat Rusy, zatímco Miethe pracoval po válce pro Američany. BL design byl za války 
pateován, ale německé patenty si po válce odnesli Američané. Marně jsem hledal nějou zprávu o 
úspěšných zkouškách poválečného výzkumu. Patrně ty projekty, stejně jako kanadsko-americký 
projekt Avro, nikam nevedly . . . 

 
PEENEMUNDE PROJEKT.  

 
O tom se ví zatím nejméně , defakto konkrétní je jen 
svědectví jednoho ruského válečného zajatce. To samo 
by dělalo příběh dost nevěrohodný, ale první část, tj. 
když pracoval v zajateckém táboře na dálkovém kanonu, 
na podobném principu, co měl později postavit Dr. Bell 
pro Irák (než byl zavražděn), celkem sedí. Později se 
dostal zajatec do Peenemunde, hlavního centra 
německého raketového výzkumu.  
 
Zde trochu odbočím. To, že Peenemunde bylo později 
úspěšně vybombardováno Spojenci, svědčí jasně o to, že 
měli velmi dobrou informaci. Vůbec se zdá, že z jejich 
strany byla usilovná snaha tento fakt zatajit, podobně 
jako Angličané tajili svá vyřešení Enigmy. To je 
pochopitelné, zachránilo to určitě statisíce životů, ale 
proč to tajit ještě po válce? Patrně šlo o utajení vůči 
Rusům - kteří pochopitelně zase tajili to své. Obě strany 

se napakovaly německými objevy a zatímco Američené nevěřili Rusům proto, že se kdysi 
paktovali s Hitlerem, Rusové nevěřili nikomu a nikdy :-). Nedovedu si představit, že by Spojenci 
věděli o továrně na těžkou vodu v Norsku, kterou také vybombardovali a s pomocí partyzánů 
dokonali zkázu - a přitom se nepídili po tom, k čemu ji vlastně Němci měli :-). Pokud teda měli 
Němci atomový výzkum, ani Ruysové ani Američané nám o tom nepoví. Ale to už se vracím zpět 
k mému dřivějšímu článku o Heisenbergovi . . .  
 
Svědek peenemundského testu také uvedl několik detailů. Jednou, když odcházel z práce na letišti, 
uviděl, jak z hangáru vytlačují něco, co se podobalo obrácenému umyvadlo, s kabinou uprostřed. 
Posléze se disk začal za značného syčení vznášet asi 5 metrů nad zemí, rozkýval se a spirálovitě 
nabrak výšku. Taliř se přitom ale stále nestabilně chvěl a pak se ve vzduchu obrátil dnem nahoru a 
začal padat. Když dopadl, ve vzduchu bylo cíti zápach ethylalkoholu. Mrtvý pilot visel z kabiny a 



v mžiku začalo vše hořet modrými plameny . . .  
 
Zde je také slabé místo historky: ethylakohol, náš známý "alkohol pitný" na rozdíl od jedovatého 
methylakoholu (lidově "lihu"), opravdu hoří modrým plamenem, ale je to celkem špatné palivo pro 
raketové motory. Fakt ale je, že se dá lehce vyrobit a používaly jej spolu s kapalným kyslíkem 
právě rakety V2 (fau cvaj), navrhnuté v Peenemunde. Ovše mvtip je v tom, že ethylakohol je bez 
zápachu, ale je možné, že jejich ethylalkohol páchl po nějakých příměsích (jkao naše alkoholy z 
obchodu) a on už ten zápach znal, když pracoval na raketách. Tento fakt, že ho Němci právě tam 
používali, svědčí o tom, že vězeň opravdu byl obeznámen s tím, co se v Peenemunde dělalo. To 
ještě neznamená, ž ejeho hisotrka je pravdivá :-). Více detailů s obrázky je na: 
http://missilegate.com/rfz/chapter3d.htm  
 
Autor stránky, Henry Stevens, se tam zmiňuje o zajímavé hyptéze: Němci také vynalezli křídla, 
která byla ne kolmo k trupu, ale zkosena dozadu, aby zmenšila turbulenci. Tato křídla právě 
používala německá trysková letadla, která byl vůbec první na světě. Další výzkum měl ještě víc, 
případněš zcela odstranit tzv. brzdící vrstvu pomalého nvzduchu v blízkosti křídel, která 
nedovolovala letadl.m dosáhnout vyšší rychlosti, protože zpúsobovala právě onu turbulenci. 
Jedním řešením mělo být odsávání či "odfukování" této vrstvy, jiným pak polokruhová křídla, an 
jejichž technologii pracoval profesor Ludwig Prandtl už v roce 1936. V roce 1941 pak tv tom 
pokračoval i Dr. Alexander Lippisch, který pracoval pro firmu Messerschmitt. Autor se domnívá, 
že protože byli seriózní vědci, byl jim svěřen nejdůležitější ze tří UFO projektů. Tomu odporuje 
fakt, že byl jejich návrh patrně byl nejméně propracován a jediný popsaný pokus - byli-li to vůbec 
jejich - skončil katastrofou. > 
 
Tento Flugscheine (jak mu říkali na rozdíl od druhých prototypů, tj. "létajícví disk") měl být 
vyvinut právě v Peenemunde a výzkumu se prý zůčastnil i Heinrich Fleissner, odborník na 
fluidiku, tj. vědu o pohybu kapalinách. Disk měl podle něho dosahovat rychlosti až 3000 km ve 
zvducu a 10000 km mimo atmosféru a to až v 300km výšce. Ostatní prý bylo "top secret" (přísně 
tajné), na což si ale v roce 1955 podal patent. Jeho návrh byl disk s obvodovým kruhem, který 
rotoval kolem centra a na okraji měl otvory, které odsávaly vzduch. Podél centrálni kabiny byly 
různé klapky a natáčivé plochy, kterými se disk směroval. Při změně směru disku se musel jinak 
nepohyblivá kabina natáčet do rprávného směru pomoci elektromagnetů. Je zajímavé, že patent 
mu byl přidělen až po pěti letech po podání žádosti. Henry Stevens se domnívá, že to bzrdili lidé z 
amerického projektu Silver Bud (a la výše uvedený Miethle-Belluzo na principu radiální trysky), 
protože ten byl pomalejší. Po uznání panentu byl dokonce projekt Silver Bug zrušen.  
 
To vše jsou ovšem jen náhody. Byl-li jeho návrh lepší, kde je teď dnes, skoro po 50 letech? Co se 
stalo návrhem, který podle Fleissnera mohl být poháněn palivem "tuhým, kapalným, plynovým a 
dokonce i s prašnou konzistěncí"? Fleissner také tvrdil že 24 Aprila 1945 odeletěly tři takové disky 
z Berlína neznámým směrem a od té doby se o nich nic neví. Patrně skončily jako ten, co 
pozoroval one ruský zajatec:-). Je překvapivé, co si jeden nevymyslí, aby dostal od Američanů 
práci . . . Také zpráva ze švédských novin z roku 1952, uvádějící, že talíře vyvíjel Werner von 
Braun je asi jen kachna - Braun byl odborníkem na rakety, což ostatně dokázal Američanům i 
celému světu, ale ne na letadla. Také jeho šéf, Dornberger, skončil v Americe. A jejich šéf, 
Kammler, skončil bůhví kde, stejně jako peenemundský návrh :-).  
 

NUKLEÁRNÍ TALÍ Ř. 
 



Úplným výmyslem se zdá být být projekt talíře, poháněného nukleární energií. Ne ten nápad, 
pochopitelně, ale to, že by takový projekt mohl za války vůbec b ýt vyvíjen. Němcká inspirace 
byla sice poháněna vojenskými problémy i fanatismem Hitlera, ale to ještě neznamená, že by se 
takový projekt dostal někam daleko. Šlo by totiž o nukleární pohon prototypů, o kterých jsme už 
mluvili nebo o jakýsi plasmatický či jiný typ jetu a to by vyžadovalo nejen velkou váhu reaktoru 
(který zatím ani nepracoval, viz přiznání Heisenberga) či plasmatického generátoru - ale hlavně i 
dlouhodobý výzkum. Vyvinout reaktor je totiž daleko těžší než vyvinout bombu, jak nám dokazuje 
historie prvního industriálního reaktoru na světě, v Kanadě. Na druhé straně každý pochopí, že je 
něco jiného je postavit nukleární elektrárnu a něco jiného je ještě s ní létat :-). 
 
Čech Dr. Jesenský a Polák Mr. Lesniakiewicz, kteří prozkoumali podzemní evidenci německého 
nuklárního programu - přesněji řečeno jen tunely, žádné zařízení se tam nenašlo - se domnívají, že 
jedním z odvětví atomového výzkumu byl i návrh "nukleárního talíře". Nevím, nečetl emikde, jak 
přesně si to představují. To vše je totiž jen spekulace, praxe je jiná. Údajně to byl Dr. Diebner, 
Heisenbergův konkurent, který byl šéfem výzkumu. Výzkumníci patrně také myslí právě jen tu 
nukleární stránku, protože jak jsme viděli, létání či pilotování také nebylo Němci zcela spolehlivě 
vyřečeno a to také byl úplně jiný obor. Henry Stevens v souvislosti s tím uvádí plány na atomovou 
ponorku, ale to nesedí: tam vůbec nejde o létání a jak všichni víme, ponorka byla realizovatelná: 
výkonné atomové ponorky se stavěly už brzo po válce, zatímco létající talíře, jak se zdá, ani po 
válce daleko nedoletěly. 
 
Tam uváděný projekt Lenticular Reentry Vehicle, létající talíř, který měl mít čtyři nukleární 
hlavice a měl být poháněn nukleární elektřinou byl zřejmě tak tajný, že se nikdy ani nekonal :-). 
Také uvedený nukleární motor, kde se prohání vodík reaktorem a tam se teplem roztahuje, aby pak 
usměrněn tryskou poháněl kosmické vozítko ve formě talíře či letadla se nerealizoval. Proč asi? 
Pokud to nebyla špatná teorie - to zde nechci diskutovat - pak šlo hlavně o neúměrně velkou váhu 
a přídavné zařízení. Tímto problémem se už zabýval jiný německý vědec v USA, Dr. Franz J. 
Neugebauer, v práci s titulem "Effect Of Power-Plant Weight On Economy Of Flight"( Vliv váhy 
nukleárního generátoru na ekonomii letu) a to už v prosinci 1946 . Řídící systém, který by měl 
prakticky stejný úkol jako ten u nukleární elektrárny, je totiž velice komplikovaný, zabírá velký 
prostor a jeho váha je u malých reaktorů rfelativ ně příliš vysoká - jinak už bychom dávno měli 
tryskáče jen na atomový pohon.  
 
Příště si něco povíme o pražskéím projektu, který se dostal nejdále a zároveň si provedeme shrnutí 
celé problematiky.  
 

(dokončení příště)  
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Prahu jsme si teda nechali na konec. Ale tím to pozdější hledání pravdy teprve začalo, pokusy v 
Kanadě i ve Státech a ještě pozdější výroba nových německých legend. Pravda ale je, že "pražský 
prototyp" německého UFA byla asi ten nejvíc vyvinutý. Škoda, že byly všechny tři modely těsně 
před osvobozením zničeny . . .  
 

THE SCHRIEVER-HABERMOHL PROJECT (SH)  
 

Podobně jako ostatní dva projekty, "pražský" 
projekt byl podřízeny Dr. Dornbergovi v 
Peenemunde, jak se to popisuje na stránce 
tady. Zatímco o Rudolfovi Schrieverovi víme, 
že byl inženýr, zkušební pilot a že se po válce 
věnoval projektu soukromě, o Ottovi 
Habermohlovi víme daleko méně, ale patrně 
byl také inženýr. Na projektu pracovali na 
letišti ve Kbelích u Prahy, snad už od roku 
1941 a to ve súpolupráci s plzeňskou 
Škodovkou a její odbočkou v Letově - to už 
projekt spadal pod SS, pod generála 
Kammlera. Místo si vybrali dobře: český 
letecký průmysl byl už před válkou na vysoké 
úrovni a dokonce se tvrdí, že jsme měli v roce 

1939, tj. před okupací, tolik letadel jako Němci. Pravda, většinou to byla letadla dopravní, ale 
podle počtu našich letců, co utekli a pak sloužili v Anglii, bylo těch vojenských letadel také dost.  
 
Tento projekt byl započat německou Lufftwaffe a sponzorován Ernstem Udetem, hrdinou 
leteckých bitev z první světové války. Udet sice byl až druhým nejvyšším velitelem Lufftwaffe, 
hned po Goeringovi, ale byl stále aktivně činný a blízko tomu nejnovějšímu, co se v leteckém 
výzkumu vyvíjelo. Na rozdíl od něho Goering sice byl předtím také aktivní pilot, kterého udělalo 
slavným to, že převzal letku von Richthoffena ( po jeho smrti, když byl tento sestřelen kanadským 
leteckým esem Wilfridem R. "Wop" Mayem, ) ale později už byl jen neschopným maršálem, 
který, navzdory skvělému leteckému výzkumu, způsobil tragický úpadek německého letectva. 
Udet ovšem považoval tento projekt za velmi důležitý. Jako ty druhé projekty, přešel i tento od 
Lufftwaffe pod Georga Kleina, který řídil Speerovo Ministerstvo zbraní, aby pak ještě později 
přešel projekt pod SS, tedy Kammlera.  
 
První lety pražského prototypu se uskutečnily někdy v srpnu 1943 přímo ve Kbelích a to podle 
svědectví jednoho žáka létací školy, který to náhodně viděl. Talíř měl průměr asi 6 metrů, byl 
vysoký asi dva metry a měl čtyři tenké "nohy". Odtud tedy asi přišla inspirace k pozdějším 
novinovým ilustracím UFA. Talíř letěl asi jen 300 metrů a to jen ve výšce jeden metr. Klein sám 



byl svědkem výškového letu až 14 února 1945. Zdá se tedy, že SH projekt byl nejstarší a proto o 
něm víme od více svědků. Tak například Rudolf Lusar z patentové kanceláře popisuje stroj jakožto 
kulatou kabinu pro pilota, obklopenou rotujícím kruhem, v němž byly uloženy jednotlivé sektory. 
Ty se také daly natáčet, takže stroj mohl vzlétnout vertikálně jako helikoptéra a v určité výši se 
pak zapálily tryskové pohony, které vytvářely dopředný pohyb. Také Joseph Andreas Epp, který 
byl zodpovědný za druhé dva projekty, viděl tento stroj létat a to už v listopadu 1944 a pak ještě v 
onom únoru 1945.  
 
Charakteristiky stroje byly skvělé: podle Kleina se mašina vznesla do výše 12 km během 3 minut a 
tam pak dosáhla rychlosti zvuku (1200 km/hod), v roce 1945 dokonce 2200 km/hod. To odpovídá i 
informacím od Lusara. Ta vyšší rychlost se ale dnešním odborníkům nezdá a mimochodem, 
jednalo se skutečně o stroj s pilotem? Měl šest metrů v průměru, na skutečný talíř by to byl stroj 
opravdu miniaturní! Ledaže by použili trpaslíka, jako ruzové u jendopho Sojuzu :-). Je také možné, 
že informace byly jen okopírovány ze zápisu o tryskových letadlech, která tehdy Němci vyvíjeli, 
tam byly ty rychlosti možné. Proto také někteří Němci dnes pochybují, zda byl poválečný, oficiální 
rychlostní rekord Chuck Yeagera v roce 1947 opravdu tím prvním supersonickým letem..  
 
Když se přiblížila fronta, byly SH modely ve Kbelích 15 dubna 1945 spáleny. Habermohl zmizel, 
údajně do ruských rukou anebo do Kanady, zatímco Schriever i s plány utekl do jižního Německa, 
kde v domě svých rodičů pokračoval na modelu, alke jen ve své dílně. V srpnu 1948 mu ale někdo 
ukradl plány i model, takže prý nemohl pokračovat, Byl teda ten design opravdu jeho nebo to jen 
dělal podle cizích výkresů? Vždyť výkresy by si mohl nakreslit nové, byl-li opravdu konstruktér :-
). Jakékoliv nabídky spolupráce odmítal a v roce 1953 zemřel. Jak už to bývá, objevily se hned 
legendy, že byl později někde viděn (teda předpokládám, že živý :-).  
 
Klein dokonce tvrdil že ve Kbelích se pracovalo na třech různých modelech. Jeden z nich byl 
ovšem ten Mietheho. Později zase Epp tvrdil, že to byl právě on, kdo modifikoval model SH, aby 
mohl vůbec létat. A že jeho model dostal generál Udet a ten ho předal Dornbergerovi, který ho v 
Peenemunde otestoval a doporučil. Přitom neuvádí, že by se jim někdo zabil, jak jsme byli svědky 
v minulém pokračování :-). Tento model že pak předali do Kbel, kde na něm S. a H. pracovali, ale 
každý jej vyvíjel po svém. Zdá se tedy, že Schriever pracoval na jednom modelu a Habermohl na 
druhém. První asi nikdy nelétal, druhý prý ano.  
 
Zkušební pilot Otto Lange také potvrdil, že on sám letěl jeden 500 km dlouhý let na tomto stroji. 
Jheo potrvzení má Epp, dopis je psán ale jinou rukou, než podpis. Objevil se i jeden záhadný dopis 
z Prahy, popisující onen létající talíř. Obojí, Langeho dokument a tajuplný dopis, se ale považují 
za možné podvrhy. Vypadá to, že modely ve Kbelích byly jen zmenšeniny sktečných konstrukcí a 
pokud létaly, tak jen bez pilota.  
 
Jediná fotografie, co z té doby máme, která je dostatečně zřetelná, je také na výše uvedené stránce. 
Dr. J. Allen Hynek ji prý dostal, když byl v roce 1950 ředitelem observatoře v Ondřejově. Foto má 
ukazovat místo někde blízko Prahy, v popředí jsou činžáky a nahoře, na nebi, je šest "talířů" v 
přesně hexagonální formaci. Protože podle dokumentů byly v Praze jen tři modely, je fotografie 
zřemý podvrh. Anebo není, ale nejsou to létající talíře, ale nejspíš automatické foo-fightery, o 
kterých jsem tu už psal dříve. Fotografie také neukazuje talíře z profilu, nevíme teda, zda to nebylo 
třeba jen seskupení protileteckých balónků, létající talíře jistě nebylo možno dostat do formace, kd 
eb y byly tak blízko a stabilně. Jiná fotografie, na téže stránce, ukazuje jen jakýsi poloromáznytá 
flek, který s epohyboval zřejmě velice rychle. Je také zajímavé, že o foo-fighterech víme daleko 



méně, než o těch talířích. Je téměř jisté, že neměly piloty, ale byly řízeny radiově, podobně jako 
rakety typu "fau cvaj". 

 
KANADSKÝ ŽERTÍK.  

 
Potud historikové a dokumentace. Kolik z toho je asi pravda a kolik šeptanda - nebo dokonce 
snaha některých konstruktérů, aby se udělali důležitými? Němečtí výzkumníci teď pracují na plné 
obrátky, teda ne přímo na talířích, ale aby dokázali německé prvenství v návrhu a výrobě talířů (a 
nejen těch míšeňských! :-). Nemusí pospíchat, nikdo jiný totiž zatím opravdu létající talíře 
nepostavil, konkurence zde rozhodně není! 
 
Historie se ovšem nezastavila ani po válce. Už jsem se tu zmínil o amerických pokusech, Epp 
pracoval nějakou dobu pro Rusy na jejich talířích (a snad i ve východním Německu), Georg Klein 
vystupoval spíše hodně na veřejnosti a Heinreich Fleissner, si v USA podal dokonce patent na 
létající talíř a v roce 1955 ho dostal. A jestli se Kammlerovi podařilo uchytit u Rusů, mohl tam 
jistě použít archiv, který s ním na konci války zmizel. Teď už nám ale zbývá jen popsat výzkum 
talířů v Kanadě.  
 

Říká se, že Dr. Miethe odešel do Kanady, aby 
tam pracoval na společném projektu Kanady a 
U.S. Air Force, na létajícím talíři. Jaká je ale 
pravda? Především to byl kanadsko-britský 
projekt a za druhé, Miethe po válce prostě 
zmizel. Kam, to se neví, možná do 
germánského ráje (Walhally :-). Už 11 února 
1953 ale napsaly kanadské noviny The 
Toronto Star, že se v Maltonu, blízko u 
Toronta, se pracuje na takovém projektu. 16 

února o tom dokonce informoval ministr obrany parlament v Ottawě. Model měl mít vertikální 
vzlet a dosahovat rychlosti 2400 km/hod (srovnej s parametry SH výše, patrně opravdu naletěli 
někomu z bývalých konstruktérů). Prezident firmy Avro-Canada napsal v AVRO NEWS že 
prototyp bude "tak revoluční, že udělá ostatní formy nadzvukových letadel zastaralé". Ale v roce 
1961 byl projekt najednou zastaven a prototyp se dnes nalézá v muzeu U.S. Air Force v americké 
Virginii.  
 
Jak vypadal? Byl opravdu kulatý, 15 metrů v průměru a ventilátor ssál vzduch s povrchu disku a 
tlačil jej pod něj. "Létal" dobře až do dvou metrů výšky, výše už byl ale nestabilní, což byl hlavní 
důvod k zastavení projektu. Z toho důvodu tomu také začali oficiálně říkat AVRO Canada VZ-
9A či AVRO car (jaká to degradace pro UFO!) a používal techniku GETOL - Ground Effect 
Takeoff and Landing (vzlet s přízemním efektem a přistáním). Pochopitelně, to hlavní, teda let, 
bylo vlastně jen vznášení, model opravdu nelétal. Po jisté vzdálenosti překonané oním vznášením, 
měl dosáhnout rychlosti, která by mu umožnila vzlet a pak ten pravý let. K tomu ale nikdy 
nedošlo, až na ojedinělé pokusy, které byly přerušeny, protože byly vrcholně riskantní díky 
nestabilitě. Podobné pokusy se asi také dělaly s jiným prototypem v Mexiku, který skrýval 
testovací loutky a spadl v Rosswellu. Pochopitelně americké letectvo nepřizná, že na tom debaklu 
pracovali :-) 
 
S koncem talířů začaly ale hned legendy. Už rok 1952 byl plný "zjevení" různých UF a 



mimochodem navíc začala i studená válka. Američané se obávali, že techniku létajících talířů 
zatím zvládli Rusové, hlavně proto, že už se také začaly šířit fámy o německých talířích z konce 
války a bylo známo, že si Rusové s Američany německé vědce rozdělili. Zatímco CIA sledovala 
východní nebe, kdy se objeví "létající Rusové", odborníci se vypravili do Kanady, zjistit, jak 
daleko jsou s tím výzkumem. Tam objevili britského inženýra Johna Frosta, který už měl za sebou 
historii prvních kanadských tryskáčů (Avro Canada CF-100) a návrh prvního letadla s křídly 
zkosenými dozadu (Havilland 108). Frost také vedl projekt létajícího talíře AVRO. Navíc byl 
posedlý zprávami o zjeveních UF a ty k němu přicházely hlavně z USA.  
 
V roce 1953 se na jedné vojenské bázi v západním Německu sešel Frost - který prý už tehdy na 
něčem podobném pracoval - a další kanadští a britští odborníci s německým leteckým inženýrem, 
aby zjisitili, jak daleko vlastně německý válečný výzkum došel. Jeho jméno není uvedeno, ale 
mohl to být Miethe, protože dotyčný Němec tvrdil, že v roce 1944 až 1945 pracoval v Čechách. 
Tvrdil nejen že tam talíře stavěli, ale že i létaly (ano, ty talíře, neříkal ovšem že také oni létali na 
těch talířích!). Tuto informaci objevil výzkumník Koerner v kanadských archivech až v roce 1997, 
bohužel reakce oněch odborníků tam nebyla. 
 
V roce 1955 se stal kanadský talíř majetkem ministerstva obrany USA a namalovali na něj bílou 
USAF hvězdu. Zkoušky ve wind-tunelu potvrdily, že model měl problém se stabilitou a při zapnutí 
trysek se překlopoval "jako lívanec". Frost a jeho pomocníci pracovali na stabilitě ještě rok, ale 
marně. Problémy se objevily i při zkušebním letu, který v roce 1960 provedl Polák Spud Potocki. 
Nad dva a půl metru výšky prostě nebylo možno prototyp vůbec stabilizovat. Nikde se ale neříká, 
že by používali stabilizační gyroskop!). Také když Frostovi nabídli, aby přidělal stabilizační 
křídla, hrozně se rozčílil. Americká armáda pak ztratila zájem: utratili na to už sedm a půl milionu 
dolarů a ne a ne s tím lítat, tak projekt zastavili. Frost odešel uraženě na Nový Zéland, odkud si 
pak ještě stěžoval, že mu odpírají prvenství na první vznášedlo, hovercraft. Pravda je, že ho to 
během tolika letech samotného ani nenapadlo, jak to správně využít. Zemřel zahořklý, v roce 
1978. Existuje video ze zkoušek v USA, ale ukazuje opravdu jen "let' ve výši jednoho metru. 
Model je nyni jako " tajná zbraň" se skladišti muzea "National Air and Space Museum" v 
Chantilly, VA, a hromadí se na něm prach. Průvodce Jack Walker, bývalý pilot, tam varuje 
návštěvníky, aby nechodili moc blízko, aby je neunesli UFONI :-). 

 
ZÁVĚR. 

 
Máme-li to shrnout, můžeme s určitou jistotou říci, že začátek německých pokusů byl dán tím, že 
bylo třeba vytvořit tvar křídla, které by dovolilo letadlům větší rychlost. K tomu se nejlépe hodilo 
křídlo ve tvaru kotouče. Tehdy také zřejmě někoho napadlo, proč teda neudělat celé letadlo jako 
kotouč. První pokusy u země byly slibné, ve výšce do jednoho, dvou metrů to pracovalo OK, výše 
už ale ne. Podle informace toho člověka, co byl ve Kbelích za války nasazen, používali Němci ke 
stabilizaci mohutný gyroskopický efekt, ne teda jen nějaký malý navigační gyroskop, což asi 
kanadský model neměl. 
 
Zatímco ve Kbelích a jinde se snažili problém vyřešit, německé vedení celkem správně věnovalo 
větší pozornost tryskáčům - to nakonec dokazují jejich úspěchy: byly stabilní, rychlé a nezabíjeli 
jim tolik piloty :-). Při pomalých rychlostech, při kterých byly modely talířů zkoušeny, byly tyto 
ovšem nebezpečně nestabilní (viz dříve uvedená katastrofa pozorovaná v Peenemunde). Jak se 
chovaly talíře při vyšší rychlosti a případně s gyroskopem, to nevíme - po válce si nikdo netroufal 
vyletět výše než tři metry. Němečtí piloti ve válce to ale zkusit mohli, sebevražedných pilotů tehdy 



bylo dost - možná, že Němci objevili, že při vyšších rychlostech je talíř naopak stabilní a věděli, 
jak se na tu rychlost bezpečně i dostat. Upravili by pak svoje stroje podle toho, pokud by iovšm 
zvládli i tajemství bezpečného přistávání, což bylo asi ještě nebezpečnější :-).  
 
Spíše se ale zdá, že ani Němci ten problém nevyřešili. Uvedené lety se sice mohly konat, ale 
rozhodně ne s talíři navženýými tak, jak je známe ze současných knih, sepsaných buď jen 
zkušebními piloty nebo designery, jejichž stroje asi nikdy nelétaly :-). Pokud tedy talíře létaly, pak 
byly jen asi radiově ovládané, bez pilotů, patrně to byly právě ony foo-fighters, kterým by také 
odpovídala velikost kbelských modelů - 6 m v průměru. U těch se také nikdo nezajímal, jak 
přistanou, vybuchovaly přece v blízkosti nepřátelských letadel :-).  
 
Zbytek jsou teda jen legendy. To, že nám tu kolem nelétají UFA typu německých talířů teda není 
proto, že Němci prohráli válku, ale hlavně proto, že je pro nás prozatím princip bezpečně létajících 
talířů neznámý a teda i neřešitelný. Jejich poválečný výzkum selhal na plné čáře - teda ten veřejný, 
o tom tajném nic nevíme :-). I ti němečtí konstruktéř, co s e tak chlubili, nedovedli vyrobit to, co 
jim předtím tka "dobře létalo" . Jediné, co nám tu zbylo, je vynález hovercraftu, tj. vznášedla, a to 
ještě do nepatrné výšky. Osobně bychom to měli považovat za dostatečný úspěch, ale co dělat, 
když ty ufácké legendy jsou tak hrozně zajímavé . . .  
 

(konec)  
 

 
 



 
©Jan Hurych 
Název : JEŠTĚ JEDNOU HOUDINI  
 
 
 

 
Nevím, proč se mi připomněl - prý slíbil, že se ozve na Svátek duchů, jestli skutečně ten posmrtný 
život existuje, že už si nějakou cestu sem zpět najde. Asi za týden po publikaci mé povídky - bylo to 
zrovna na Halloween - tady  jdu do knihovny - kam jinam? - a tam na pultě leží jiná kniha, od 
Dona Bella, "The man who killed Houdini" ( Muž, který zabil Houdiniho). Fajn, řekl jsem si, to 
bude nějaká fikce, to jsem zvědavý, jak ten pán to téma zpracoval. Omyl, byla to solidní práce: 
dlouholetý výzkum, co se stalo s oním studentem, který tehdy Harry Houdiniho tak zboxoval k 
smrti . . .  
 

 
Autor dále vypráví, jak objevil druhého studenta, 
Sama Smilowitze, zvaného též Smiley (usměvavý) 
podle jeho pořád dobré nálady. Byl to právník v penzi, 
většinou už teď na vozíčku, ale rozum měl bystrý a 
pohotový. Houdini si tehdy vyžádal jeho kresbu a nic 
za ni nechtěl, ale Houdini mu přesto poslal peníze. 
Whiteheada neznal a co se pamatoval, shrnul do těchto 
slov: 
 
"Houdini jim ukazoval svoje svaly na zádech a na 
zápěstí a W. se najednou z  ničeho nic zeptal 
Houdiniho, zda je to pravda, ze dokáže sevřít svaly na 
břiše tak, že mu žádný úder neublíží? Houdini ovšem 
řekl ano a pak se ho W. zeptal,, zda by mu vadilo 
kdyby to vyzkoušel. Houdini řekl něco ve smyslu "Go 
ahead!" ( posluž si!). Jenže než se stačil Houdini 
připravit a svaly stáhnout, W. ho několikrát udeřil, 
velice silně. A nepřestával, až třetí student zasáhl s 

výkřikem " Jsi blázen, nebo co? " a odtrhl ho od Houdiniho. W. pak něco zableptal- ne že by se 
omlouval - a rychle opustil místnost. 
 
Zajímavé také je, jak se liší podání nehody podle oněch dvou studentů a W. samotného. Pojišťovna 
totiž byla požádána rodinou Houdiniho, která, že protože šlo o nehodu, měla   v mít vyplacenu 
dvojnásobnou životní pojistku. Takové věci se pochopitelně vyšetřují do detailu.  
 
Ač se na to pamatovali ti druzí studenti ještě po letech, W. popřel, že by Houdiniho ještě po 
varování znovu udeřil. Také místo série rychlých boxerských úderů popsal svoje počínání jako 
dva, možná tři údery. Zapomněl také udat, že byl boxer-amatér, trénovaný, postavou vysoký a 
silný. Právník, u kterého svůj dokument W. sepisoval, si pamatoval, jak se při tom ještě smál a 
nikdy neukázal, že by ho to snad mrzelo. 



 
Podle posudku lékařů je celkem nepravděpodobné, že by se prostými údery do břicha mohla v této 
oblasti sepse a otrava krve, aniž byl některý vnitřní orgán silně poškozen a došlo ke krvácení. Ale i 
v tom se lékaři liší: podle jedněch mohl W., Houdinimu protrhnout slepé střevo, nebo otevřít staré 
zranění. Tak či tak, Houdini se snažil bolesti zamaskovat, ale pak už to nešlo. Ještě stačil odjet do 
Detroitu, ale tam už představení nedokončil a zkolaboval. Ne sice v oné čínské mučící komoře, ale 
zcela nepoeticky, v nemocnici. Smrt  to ovšem byla podle lékařů značně bolestivá. 
 

 
Whitehead se narodil v Anglii, ale jeho rodiče se přestěhovali do Kanady a žili nějakou dobu v 
Kelowně, v Britské Kolumbii. Autor, Don Bell se tedy vypravil tam - pochopitelně po tak dlouhé 
době už mnoho nezjistili. Zatímco W. otec vlastnil kuželníkovou hernou, o synovi se nedozvěděl 
nic. Jak také: přišla první světová válka a Gordon Whitehead narukoval, přímo do Evropy. Když 
se vrátil, to už do Montreálu, začal tma studovat, patrně na stipendium, které Kanada poskytla po 
válce svým vojákům. 
 
Podle různých svědků se vydával za studenta umění, později lékařství a při poslední scéně u 
Houdiniho dokonce tvrdil, že je student bohosloví. Patrně psal i články do novin pod 
pseudonymem. Byl prý intelektuál a věděl hodně věcí, o kterých dokázal vyprávět. To o něm 
vykládá Archie Handel, který měl v montrealském downtownu obchod se starými knihami. W. 
tam prý chodil kupovat knihy, často i drahé. Ale ještě více tam  jen četl, často až do deseti hodin 
večer, kdy Archie s jeho paní zavřeli obchod a šli do blízké kavárny, kde se pokračovalo v debatě. 
 
Ti dva také věděli, že to byl on, co udeřil Houdiniho, ale on prý o tom nechtěl mluvit. Když tak jen 
prohodil něco o nešťastné náhodě. Tak nakonec rozhodl i soud a nikdo nebyl za zabití Houdiniho 
trestán. A rodina opravdu dostala dvojí pojistku. Tam s nimi také sedávali dva manželé, kteří si ho 
také trochu pamatovali. Paní řekla, že měla dojem, že vypadal smutný, jako že ho ta příhoda pořád 
ještě straší, prý měla pocit, že to opravdu nechtěl způsobit. Na manžela ale dělal jiný dojem: 
vypadalo to, že byl opravdu v mládí dost násilník, ale že ho to časem přešlo.  
 

 
Po dlouhém shánění a inzerátech v novinách objevil autor dokonce i bratra W. Ten ovšem žil 
daleko od Montrealu, s bratrem se příliš nestýkali, ale o aféře také věděl. Podle něho W. udeřil 
Houdiniho jen dvakrát. Víc prý mu neřekl, on byl vůbec takový samotář. 
 
Dále Bell popisuje, jak  e potkal se dvěma ženami ve Whiteheadově životě. Tu první, Marjorie, 
objevil v knize pohřebního ústavu,    který W. pohřbil.. Postarala se mu o pohřeb a byla možná i 
jediná, která na pohřbu byla. Bohužel i ona už ležela někde na montrealském hřbitově. Celým 
jménem Marjorie Goldstein, učila jazyky, na univerzitě McGill, dokonce prý učila slavnou 
kanadskou operní zpěvačku Maureen Forrester španělštinu ( patrně pro operu Carmen?) Zemřela v 
oce 1965, v 72 letech, takže vyprávět už nic nemohla. Ale znali ji jiní lidé a viděli ji někdy s W., 
ale nevypadalo to, že by byli milenci. Stýkali se spiše na intelektuální rovině. Zdá se, že W. 
dokonce ani pravidelně nestudoval, jen to předstíral. 
 
Ta druhá byla Mabel Jackson, která žila v Kalifornii, pod jménem Versa Green, které si vymyslela 
podle nějaké knihy. Dlouhou dobu se Bell snažil s ní mluvit, ale vždy byla jaksi "pod ochranou" 



jejího přítele Flanneryho  O'Connora - oba totiž byli členové sekty fundamentalistů. Moc toho 
neřekla, ale bylo vidět, že ho ráda měla. Byl prý velký a silný. Konečně po několika letech 
promluvila. Byla už osmdesátiletá stařenka a moc si nepamatovala. 
 
Bell ji pozval do její oblíbené čínské restaurace a babička se rozpovídala. Mnoho toho opět 
neřekla: byl velký, silný a zasmušilý. Znal  prý slavné lidi: spisovatele Geralda Robitailla, který 
byl kdysi tajemníkem spisovatele Henry Millera v Paříži.  
 

 
Nakonec bell objevil i třetího studenta, Jacka Prize. Žil v Novém Skotsku, na východ od 
Montrealu a byl nositelem válečné medaile z druhé světové války. Pracoval prý kdysi jako 
inženýr, teď už byl pochopitelně v penzi. Zajímavé bylo, že se nejprve autorovi zapřel, ale později 
s ním mluvil, ale  víceméně na délku ruky. Zřejmě nechtěl mít s případem  nic společného. Zato 
jeho dcera byla laskavá a vypověděla Bellovi vše co věděla. Ale ani toho nebylo mnoho a tak se 
Bell pokoušel ho znova kontaktovat. V roce 1662 se omluvil, že mu stůně manželka a podruhé v 
roce 1994, ale to  už byl mrtev.  
 
Snad nejvíc se dozvěděl autor od manželů Jacka a Frances Rodicků, kteří žili přímo v domě, kde 
W. trávil poslední léta svého života a kde také zemřel. Ti věděli i o tom, jakž už někdo Bellovi 
nazančil, že W. při jedné příležitostné práci na stavbě utrpěl úraz - spadl a prorazil si lebku. Patrně 
tam pak nosil plotýnku, ale jistě míval často i nepravidelné bolesti.  
 
Žil ve svém bytě a s nikým se nestýkal, jen si občas poslal jednu nebo druhou dceru Rodickových 
pro potraviny. Pokud mohly nakouknout do bytu, byly tam  jen stohy novin a časopisů, jdoucí až 
do stropu. Vždy se zavíral a byl hrozně opatrný, jako kdyby chtěl něco utajit. Jinak byl tichý - 
násilník nebyl. Když konečně zemřel,15 července 1954, město dalo byt vystěhovat, ze sanitárních 
důvodů: po bytě se válely zbytky shnilé potravy a i jinak tma byl hrozný nepořádek. 
 
Nikdo přesně nevěděl, na co W. zemřel. Konečně se podařilo Bellovi získat úmrtní list. Jako 
důvod tm bylo uvedeno "starvation", doslova smrt vyčerpáním, snad i hladem . . .  
 

 
Zde nás ale autor nechává na půli cesty - od původní otázky, zda šlo o vraždu nebo o zabití, 
případně spiknutí zřejmě odchází z nedostatku fakt. My se s tím ovšem spokojit nemůžeme - v 
knize je plno fakt, které je třeba dál promyslet. Autor ovšem nebyl psycholog ani odborný 
kriminalista, takže ho ani nezaráží, když uvádí na konci uvedené posudky dvou psychiatrů, cela 
protichůdné a oba nepříliš věrohodné. První, teda  muž, podezírá samotné zranění, které specielně 
u přední části mozku může ohrozit usuzování a rozhodování. Také bolest sama může ovlinit 
myšlení osoby postižené takovým ůrazem. Každopádně prý nešlo o normální osobu, takový člověk 
by netloukl dál a rozhodně by se asi  omluvil. 
 
Zde ovšem můžeme namítnout, že to by udělal normální člověk jen kdyby si čin neplánoval, 
kdyby to byla opravdu náhoda. Je zajímavé, že W. prý šel vracet Houdinimu nějakou knihu, kterou 
si od něj vypůjčil, to potvrdil i první student. Je tedy možné, že se s  Houdinim znali? Ze začátku 
prý spolu debatovali nějaké zázraky bible, které Houdini popíral. Zranění hlavy nám totiž připadá 
jako příliš vhodný důvod nenormálního chování W. u Houdiniho. 



 
Druhý psychiatr, žena, se snažila zjistit příčiny v dnes už zastaralém freudizmu. Patrně prý šlo o 
Oidipovský komplex, W. viděl v Houdinim svého otce a proto byl nucen ho zabít. To prý 
potvrzuje i to, že se neoženil - jeho matka pro něj prý znamenala více, než kdo jiný. Dokonce prý 
mohl být homosexuální, pak by prý zase Houdini byl "mother-figure" tj. mateřský vzor. Anebo prý 
se snažil v Houdinim zabít sebe sama.  
 
Prostě  vyberte si,  každé jiné a  dohromady  nesmysl. Myslím, že tento smorgasbord divokých 
odhadů ani nemusíme brát vážně. To, že se zřejmě na stará kolena W. mentálně sesunul, jak se to 
stává mnoha lidem, nemusí mít vůbec fyziologické či freudovsko-psychoanalytické motivy. 
Obyčejné svědomí stačí někomu ze života udělat úplné peklo.  
 
Jisté je, že téměř všichni, kdo by nám o tom mohli říci, jsou už mrtvi. Zda W. žil - zřejmě bez 
práce - z nějaké penze, ať už válečné, úrazové nebo z poplatků za vraždu, kterou pro někoho 
vykoval, se už dnes nedovíme. Že bylo Houdinimu vyhrožováno smrtí, je dokázáno, jaké důvody 
měl ovšem W., to nevíme. Mohli to být jeho vlastní - například to, že Houdini zesměšňoval 
zázraky z bible či "zázraky" spiritistů - anebo prostě  důvody dobře zaplacené.  
 
Nedostatek jakéhokoliv lidského citu, když byl na případ dotazován a dokonce smích u advokáta 
svědčí o tom, že ho opravdu neměl. Pravda, dá se to zahrát, ovšem jen k vlastní škodě. Dá se to ale 
nahrát jen proto, že vrah chce sám sebe přesvědčit, že je mu to jedno. 
 
Že onoho dne vstoupil W. do šatny s úmyslem Houdiniho zabít, to už se také nedovíme. Rozhodně 
ho ale chtěl zmlátit a potrestat za něco, co Houdini udělal. Jako boxer musel W. vědět, jak 
nebezpečné jsou takové údery - a je podezření, že úder mohl způsobit i zápal slepého střeva. Celý 
útok by byl mistrně vymyšlen: všimněte si, že se nejprve zeptal opatrně, zda je to pravda, atd. Pak 
je ještě jednou zeptal, jestli by mu vadilo, kdyby to vyzkoušel. To je předem připravovaná akce. A 
nedá Houdinimu možnost se připravit a bije a bije. Ještě po varování párkrát udeří, aby si byl jist, 
že dokonal, proč přišel. A proč by se tedy omlouval?  
 
Soud mu ovšem nemůže nic dokázat - vše vypadá jako náhoda, tak dokonale je to uděláno. Navíc 
pomůže i to, že sama rodina Houdiniho má zájem na tom, aby to byla náhoda - jde přece o peníze. 
Soud normálně rozlišuje mezi zabitím a vraždou. To druhé je plánované. Zde se dokonce 
prohlašuje, že jde o nešťastnou náhodu. Nu ano, Houdini přece souhlasil, ne? A v tom je  právě ten 
trik: W., který bil do břicha, kde byly svaly ještě měkké, musel vědět, že Houdinimu způsobuje 
vnitřní zranění. Houdini trpí, svíjí se, ale nekřičí bolestí. A W. nepřestává, možná, že z něj chce ty 
výkřiky vybít.  
 
Podle jednoho studenta Houdini naznačoval W., aby přestal, ale ten nevidí, neslyší: přišel sem 
potrestat Houdiniho, ať to stojí co stojí. Jenže plánované zmlácení, které nepřestane včas a které 
způsobí smrtelné zranění a následovanou smrt, to je pořád ještě vražda. 
 

(konec)  
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Honza Hurych,

 
se narodil ještě před světovou válkou (druhou, ne první!) v Libni, 
kde také povětšině vyrůstal, do necelých pěti stop a sedmi palců. 
Velký kus mládí procestoval v tramvaji číslo 14, ať už jako študák 
směrem na Karlák nebo, s přesedáním, do Dejvic - to když tam učil 
na Technice. Naposledy použil pražské tramvaje v roce 1969, 
směrem na letiště v Ruzyni, kde jeho stopa mizi.  
 
Objevuje se až v Anglii, kde se zabýval převážně mytím oken ve 
výškových budovách. Z té doby také pochází jeho systém, jak 
umýt až 95 oken denně - nápad, který byl o čtvrt století později 
kýmsi okopírován jakožto Windows 95. A opět se nám stopa ztrácí 
na letišti, tentokrát je to londýnský Heathrow.  
 
Zatím však jeho hledání "cesty na severozápad" pokračuje do 
Montrealu, kde to vypadá, že se už usadí. Dělá tam pro 
kompjútrovou firmu z USA, ožení se a začíná pomalu počítat, 

kolik let mu ještě zbývá do penze. Po devíti letech ho to počítání asi přestává bavit, protože jeho 
stopa končí opět na montrealském letišti se jménem Dorval (bez háčku). V Torontě, kam měl 
namířeno, pak pobude necelých deset let. Z toho čtyři roky lítá pro CSA (opět bez háčku, neboť to 
je Canadian Standards Association) a certifikuje kompjútry v USA a Japonsku. Konečně se 
rozhodne: odstěhuje se nahoru na Huron, koupí si tam dům a dělá tam na elektrárně (no spíše 
uvnitř než na :-) .  
 
Když se ale dozví, že v Saskatoonu (což je jen tři tisíce kilometrů na SZ - zase ten severozápad!) 
hledají někoho, kdo umí navrhovat elektrárny, jeho stará cestovatelská vášeň se zase znova 
probudí. Usadí manželku Aťu za volant jejich krytého vozu, sebe umístí s mapou vedle ní a 
zatímco jejich pes (psina?) Tara se pohodlně roztáhne na zadním sedadle, vyjedou. Po třech letech 
a zimách - zimou se zde míní teplota kolísající mezi mínus třiceti a padesáti stupni Celsia - se 
rozhodnou, že ten zbývající půl roku už tam na prérii stráví Honza sám, zatímco Aťa se vrátí, aby 
ochraňovala jejich dům v Kincardinu před Hurony, pardon, před cyklony (těch je tam víc než 
tornád, je to totiž u Huronského jezera).  
 
Po roce se pak vrátil i on a dělal ještě rok v Missisauze u Toronta. To už se ale vídal s manželkou 
alespoň o výkendech, i když cesta autem tam a zpět mu trvala šest hodin. Konečně odešel do 
penze, prý aby mohl ušetřit na benzínu a také graciézně stárnout. To se mu pořád nedaří - ta 
graciéznost - protože na to nemá dost času: založil si totiž dva netové časopisy, jeden pro sebe 



(Hurontarii) a jeden pro čtenáře (Příložník). Také píše do Britských listů, do Neviditelneho Psa, 
ArtFora a semtam mu vyjde nějaká ta reportáž či povídka v českých novinách. Ani to mu ale 
nestačí, tož si ještě vytvořil vlastní edici elektronických knih nazvanou KNIHY OFF-LINE, 
kterou, jak vidíte, pilně doplňuje, nejen textem, ale i svou grafikou. 
 
Občas ještě cestuje, většinou už jen za své. Na těchto cestách je často považován za Skota, hlavně 
když dává spropitné. Z kádrového posudku vyplývá, že se zapojil pouze jednou a sice do 
elektrického obvodu vysokého napětí a to ještě omylem. Také se přiznal, že nemá žádné tajné ani 
veřejné konto ve Švýcarsku, čehož ale upřímně lituje. O své bohaté zkušenosti z cest se rád dělí s 
kamarády u piva.  
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